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٧٣٥

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  

      وسـائل                                              یعالج هذا البحث موضوع في غایة األهمیـة، أال وهـو     :     ملخص

                                               ة المــــستهلك مــــن اإلعالنــــات التجاریــــة الخادعــــة وأثارهــــا     حمایــــ

                                          التــي ال تقتــصر علــى الجوانــب االقتــصادیة فقــط بــل          الــسیئة ، 

                                                        تتجاوزه إلى كافة أوجه النشاط اإلنساني فكمـا تـؤثر فـي تـرویج 

                                                      الــسلع والخــدمات فإنهــا تــسهم فــي نــشر القــیم األخالقیــة وتغییــر 

 .                          العادات واألذواق لدى الشعوب

  

Summary: This research deals with a very important 

topic, namely the means of consumer protection 

from deceptive advertising business and its bad, 

which is not limited to economic aspects only, 

but go beyond to all aspects of human activity. 

As affect the promotion of goods and services 

they contribute to the dissemination of moral 

values and changing habits and tastes among 

peoples.   
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  :      املقدمة
   مـــن         المـــضللة                                    حمایـــة المـــستهلك مـــن اإلعالنـــات التجاریـــة       وســـائل             یعتبـــر موضـــوع 

               بـــشكل عـــام وفـــى         التـــسویقي                        حیـــث تفـــشت ظـــاهرة الخـــداع  ،                 الموضـــوعات الهامـــة 

ٕ                                        ٕ،فـــاإلعالن یعـــد اخطـــر واقعـــة اجتماعیـــة واعالمیـــة            بـــشكل خـــاص      اإلعـــالن     مجـــال 
             ارة الخارجیـــــة                                  فــــي ظـــــل نظــــام الـــــسوق الحــــر وتحریـــــر التجــــ                   وثقافیــــة واســـــتهالكیة ،

                                                                      والداخلیـــة ،وأیـــضا فـــي ظـــل المعـــاییر الدولیـــة والمواصـــفات والقیاســـات للمنتجـــات 

         التجـاري       اإلعـالن       یلعـب    حیـث                          اتجاهات السوق االقتصادیة   في          والتأثیر         والخدمات 

                   انــه یمثــل نوعــا مــن     أســاس                                                فیهــا مــن خــالل وســائله العدیــدة دورا مهمــا وبــارزا علــى 

           تحكم بعقلــه  یــ   و   ،فهــ )١ (                   هلك مــن جانــب المعلــن                   الهائــل علــى المــست      النفــسي         التــأثیر

         اجتماعي       تأثیر    له                                                دفعه للقیام بسلوكیات استهالكیة غیر سلیمة ،كما ان  ی        الباطن و

            تجاریـة، هـذا           ودعایـات       إعالنـات                           وسـائل االتـصال المختلفـة مـن   في             كبیر بما یبث 

                               مجتمعاتنــــا وغیــــرت مــــن خــــصائص هــــذه    إلــــى       دخلــــت     التــــي        األفكــــار       فــــضال عــــن 

   .      وماتها             المجتمعات ومق

                        كیفیــة مواجهتهــا وحمایــة    إلــى                                          لــذلك البــد مــن دراســة هــذه الظــاهرة بهــدف الوصــول 

   .          الخادعة        اإلعالنات                 الناجمة عن هذه        باألضرار                 المستهلك وتوعیته 

                                                                   ارتبطــت مفــاهیم حمایــة المــستهلك بالتعــامالت البــشریة منــذ القــدم، وقــد كانــت     وقــد 

   :                     االسـتهالك حـین قـال تعـالى                                             أول األوامر التي صدرت إلـى البـشر متعلقـة بترشـید 

ِوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغـدا حيـث شـئتام وال تقربـا هـذه   ﴿  ِ ِ ِ
َٰ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َُ ُ ً َْ ْ ْْ َ ََ ْ َّ َُ َ َ ُ                                                                     ِ ِ ِ ِ
َٰ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َُ ُ ً َْ ْ ْْ َ ََ ْ َّ َُ َ َ ُ

َالشجرة فتكونا َ َُ َ َ َ َّ             َ َ َُ َ َ َ ْمن َّ
ِ   ْ
َالظاملني ِ ِِ َّ       َ ِِ َّ﴾ ) ٢(     

ْفأوفوا الكيل وامليزان وال تب  ﴿   :            وقوله تعالى   َ َ ْ َْ َ ْ َ َْ ُ ََ ِ َ َ                           ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ َْ ُ ََ ِ َ ْخسوا الناس أشياءهمَ َ ُُ َ َْ َ َّ َ                   ْ َ ُُ َ َْ َ َّ َ ﴾ )   ٣( .   

                                                 

ـــى محمـــد  .  د   )  ١ ( ـــرازق علـــى عل ـــد ال ـــر   :                        عب ـــة غي ـــات التجاري ـــة المـــستهلك مـــن اإلعالن                                        حماي

   .  ٢٠    م،ص       ٢٠١٠                جامعة أسيوط ،                          المشروعة، رسالة دكتوراه ،

      ).    ٣٥ (                سورة البقرة آية   ) ٢ (

     ) .  ٨٥ (           األعراف آية       سورة    )  ٣ (
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                                                                       لقـد وضـعت األدیـان الـسماویة واألنظمـة المدنیــة القواعـد والـنظم التـي تحكـم حركــة 

                                                                        التجـارة وتــنظم عمــل األســواق، إال أن الرغبــة فـي الــربح الــسریع ال تــزال قائمــة إلــى 

   اد                                                                       یومنـــا هـــذا، وتـــدفع العدیـــد مـــن الـــشركات والتجـــار والمنتجـــین والمتعـــاملین بـــالمو

                                                                   والخــدمات إلتبــاع أســالیب غیــر مــشروعة لإلثــراء الــسریع باســتخدام وســائل الغــش 

           نظــم رقابیــة                        وســائل لحمایــة المـستهلك و                                    المختلفـة، ومــن هنـا ظهــرت الحاجــة لوجـود 

   .         التعاقدیة        العملیة   في       الضعیف           یمثل الطرف            فالمستهلك ،               لتتبع المخالفات

   فـي          المـشرعین    علـى  ا    نفـسه               المـستهلك وفرضـت       لحمایـة       الحاجـة     بـدأت    هنـا    ومـن 

      ونجـاح   ،         التـشریعي       الفـراغ    هـذا   سـد    إلـى               ودفعـت المـشرعین        العـالم،    دول     معظـم

              بــــدور الدولــــة –          حــــد كبیــــر    إلــــى  –                             كفالــــة حمایــــة المــــستهلك مرهــــون   فــــي       المــــشرع 

                             ، وحمایــة المــستهلك ســوف تحقــق  )١ (     الــشأن      هــذا   فــي  ٕ        ٕوادارتهــا               بمختلــف ســلطاتها 

   .                              القتصادیة ومن الناحیة االجتماعیة                                       العدید من النتائج االیجابیة من الناحیة ا

                            خفــــض تكــــالیف الرعایــــة الــــصحیة    إلــــى         ســــوف تــــؤدى   :                      فمــــن الناحیــــة االقتــــصادیة

                للقــوى العاملــة         اإلنتاجیــة         الكفــاءة      رفــع   فــي                                ،فــضال عــن كونهــا تــسهم بــصورة مباشــرة 

    ).٢ (      القومي                                 وما یترتب على ذلك من زیادة الدخل 

                            تعــد التزامــا مــن قبــل المنظمــات                    فــان حمایــة المــستهلك   :                      ومــن الناحیــة االجتماعیــة

                                                                      والحكومات لتوفیر مستوى مناسب من الرفاهیة للمستهلك وتقـدیم خـدمات تتناسـب 

    ).٣ (                        یجب ان تتحقق للمواطنین    التي                 ومستویات المعیشة 

                                                     وهــو وســائل حمایــة المــستهلك مــن اإلعالنــات التجاریــة المــضللة  "         وموضــوعنا         

                          بعـــض المـــصطلحات علـــى الوجـــه                                       یحـــتم علینـــا أوال ان نلقـــى الـــضوء علـــى مفهـــوم "

   :      التالي

                                                 

                                                             مفهــوم حمايــة المــستهلك فــي العــالم العربــي ،تقريــر مقــدم إلــى النــدوة   :        ر رســالن    أنــو  .  د  ) ١ (

        ابريـل  ٨            ابريـل حتـى  ٦                                                           العربية لحماية المستهلك، جامعة الدول العربيـة، فـي الفتـرة مـن 

١٩٩٧    .   

     .   ٢٩٦                المرجع السابق،ص   :                        عبد الرازق على على محمد  .  د    ) ٢ (

                                              حقــوق وواجبــات المــستهلك، ورقــة عمــل مقدمــة للمــؤتمر   :                      تــسبى محمــد رشــاد لطفــي   )  ٣ (

     . م    ١٩٩٥         أكتوبر   ٢٢                                العام لحماية المستهلك، القاهرة ،



       
  
 

 
 

٧٣٨

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  :ماهية اإلعالنات التجارية: أوال
                                                            مــن الــصعوبة بمكــان وضــع تعریــف واضــح لإلعــالن التجــاري مــن جانــب فقهــاء     

                                                                    القـــانون وعلمـــاء التـــسویق، وكلمـــة إعـــالن ذات جوانـــب متعـــددة ومعـــان متباینـــة ، 

ٕ              ٕ واعـالن وقـانون                                                          یجب تناولها في المجاالت العلمیة والعملیة المختلفة مـن صـحافة
                                                      ، والـــذي یجـــب التأكیـــد علیـــه هنـــا أن المقـــصود بـــاإلعالن فـــي هـــذه  )١ (        وغیـــر ذلـــك

                                        ویلعـــب اإلعـــالن التجـــاري دورا بـــارزا ومهمـــا فـــي   .                         الدراســـة هـــو اإلعـــالن التجـــاري

                                                                        االقتصاد المعاصر ، لما یقدمه مـن فوائـد للمنتجـین والمـوزعین والمـستهلكین علـى 

                                     ألساســیة لالتــصال بــالعمالء باعتبــاره عنــصرا                                حــد ســواء ، وهــو احــد أهــم الوســائل ا

     ). ٢ (                                                   مهما من العناصر الجوهریة والمعنویة والمادیة للمتجر 

  :مفهوم محاية املستهلك:ثانيا
                                                           تعنى حمایة المستهلك  بصفة عامة حفظ حقوقـه وضـمان حـصوله علیهـا 

                                                                 قبـــل المهنیـــین ســـواء كـــانوا تجـــارا أم صـــناعا أم مقـــدمي خـــدمات ، أو منـــشات 

                                                         أو شـــركات تجاریـــة وذلـــك فـــي إطـــار التعامـــل التجـــاري الـــذي تكـــون        صـــناعیة،

ٕ                                                                 ٕمحلـــه ســـلعة أو خدمـــة واذا كانـــت فكـــرة حمایـــة المـــستهلك لهـــا جـــذور تاریخیـــة 
                                                           ، فـــإن االهتمـــام بهـــا قـــد زاد فـــي اآلونـــة األخیـــرة ، فاحتلـــت بأبعادهـــا  )٣ (      قدیمـــة 

  . )٤ (                                           المتعددة مساحة كبیرة على صفحات البحث العلمي

 الهیئات أنها تصرف على القانونیة الناحیة من تهلكالمس حمایة وتعرف

 من القانونیة بالشخصیة تتمتع أخرى هیئة أي أو المدني جمعیات المجتمع أو

                                                 

       .  ٢٦                 المرجع السابق، ص   :                        عبد الرازق على على محمد  .  د   )  ١ (

    ،  ١    ج   م،      ١٩٨١                                            قانون التجاري، دار النهضة العربية ، القاهرة   ال :               سميحة القليوبي   .  د   )  ٢ (

   .     ٣٣٤  ص 

                                                       الحمايــة التــشريعية للمــستهلك، تقريــر مقــدم إلــى مــؤتمر حمايــة   :                محمــود نــور فرحــات  .  د   )٣ (

       . ٦  ،ص م    ١٩٨٢                                المستهلك المنعقد بالقاهرة، مارس 

                امعي، اإلسـكندرية                                   التجارة عبر االنترنت، دار الفكر الجـ  :                       عبد الفتاح بيومي حجازي  .  د   )  ٤ (

    .            وما بعدها ٥   ، ص م    ٢٠٠٦ ،
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 )١( االستهالكیة، بالعملیة قیامه أثناء شيء ضار أي نـم المستهلك حمایة أجل

 شخص كل لحمایة بأنه اإلجراءات الالزمة االقتصادیة الناحیة من یعرف كما

أو العائلیة  الشخصیة حاجاته إشباع بهدف خدمة أو سلعة على للحصول یسعى

للمستهلكین  المصالح االقتصادیة لحمایة منتظمة حركة عن عبارة فهي) .٢(

 دفته)  ٤(الحكومیة وغیر الحكومیة األجهزة من ِّ       متعددة مجموعة تمارسها) ٣(

  .)٥(بحقوقه  المستهلك تعریف إلى

  

  :هلك املستمفهوم :ثالثا

  : النظام السعودي في بالمستهلك   المقصود- ١

هو كل شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة یحصل على سلعة أو 

  ) . ٦(ً                                                                 خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصیة أو حاجات اآلخرین 

  :المصري  المستهلك حمایة قانون في بالمستهلك  المقصود-٢

                                                 

  ،          القانونيـة         الدراسـات     مركـز  ،         المـستهلك      حمايـة :  ي عـ   حمي       الباسـط    عبـد    حـسن  .  د   )  ١ (

     . ٨    م،ص     ١٩٩٦

         المـستهلك      لرضاء       الخاصة        الحماية          المستهلك،      حماية :     جميعي       الباسط    عبد    حسن  .  د   )  ٢ (

   . م    ١٩٩٦                 النهضة  العربية،     دار         القاهرة،         االستهالك،     عقود   في

         العربي،        الكتاب    دار             عربي، بيروت، -      فرنسي                  االقتصاد انجليزي،      معجم  :      األيوبي    عمر  ) ٣ (

    .  ٤ ص

        التـسويق            اسـتراتيجيات  :        البرزنجـي     فهمـي     محمـد      وأحمـد         البـرواري       المجيـد    عبـد     نـزار   )  ٤ (

     .   ١٢٠  ص   م،     ٢٠٠٤       للنشر،     وائل    دار  ،    عمان  ،       الوظائف -    األسس-        المفاهيم

        اإلمـارات     دولـة   م،     ٢٠٠١       لعـام         المـستهلك      حمايـة     نـدوة  :      الحاجة       الحميد    عبد      فاطمة    )   ٥ (

  www.mctmnet.gov.om        المتحدة         العربية

                           المـستهلك  الـسعودي والتـي تـم       حمايـة       لجمعيـة                                   أنظر المادة األولى من النظـام األساسـي  ) ٦ (

   .   هـ     ١٤٢٩ / ١ /  ١٢       وتاريخ   )  ٣ (                       بقرار مجلس الوزراء رقم         تنظيمها



       
  
 

 
 

٧٤٠

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

 في) ١(٦٢٠٠لسنة  ٦٧ رقم يالمصر المستهلك حمایة عرف نظام

 إلشباع المنتجات إحدى إلیه تقدم شخص كل " بأنه منه المستهلك األولى المادة

 بهذا معه التعاقد أو التعامل، أو  یجري العائلیة، أو الشخصیة، احتیاجاته

 فالتعریف ً     معا، الخصوص ولفظ المنتجات في القانون هنا یشمل السلع والخدمات

 نشاطه ً         بعیدا عن الغرض هذا كان فإذا التصرف، من غرضال على یقوم السابق

أو  الیومیة حاجاته إلشباع یجریها التي التصرفات مثل به، مرتبط وغیر المزود

 یتعلق التصرف من الغرض كان إذا ما بخالف ً         مستهلكا، یكون فإنه األسریة

 مایة،بالح ً      جدیرا ً        مستهلكا الحالة هذه في یعتبر ال حیث الشخص المزود، بنشاط

  ).٢(االقتصادي بالضعف مركزه أتسم ولو

  :الفرنسي القانون في بالمستهلك  المقصود-٣

 لسنة ٩٤٩ رقم الفرنسي االستهالك قانون في المستهلك یعرف لم

 الخاص ٢٠٠١ لسنة ٧٤١ رقم الفرنسي للمرسوم الحال بالنسبة وكذلك ، ١٩٩٣

ً                      یحدد تعریفا معینا لل لم حیث ،)٣(المستهلك بحمایة   .مستهلكً

 الشخص الطبیعي أو" وقد عرف بعض الفقهاء الفرنسیین المستهلك بأنه 

 ،)١(المزود غیر لغرض الخدمة أو المال، یستعمل أو یحصل، الذي االعتباري

                                                 

 /      ٢٠٠٦.  ٢٢       بتـاريخ    ٢٤١      العـدد   فـي        المـصرية    ائع    الوقـ      جريـدة   فـي        القـانون    هـذا    نشر    )   ١ (

١٠     

      تنميـة    حـول        اإلقليمـي        المـؤتمر         العولمـة،   ظـل   فـي         المـستهلك      حمايـة :         هـشام صـادق . د  )  ٣ (

   .  م    ٢٠٠٢       سبتمبر      صنعاء  ،         المستهلك       وحماية        الوطنية         الصناعات

) ٣  (     Ordonnance n ٧٤١ –     ٢٠٠١    du ٢٣   aout ٢٠٠١     portant 

transposition de directives communautaires et 
adaptation au droit communautaires en matiere de 

droit de la consummation.  
Http://www.franceurope.org/pdf/adapt/ordonnance٢٠٠١-

٧٤١  



       
  
 

 
 

٧٤١

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

 أجل من الذي الشخص " بأنه الفرنسیین الفقهاء من اآلخر عرفه البعض كما

  .)٢( خدمات أو أموال تورید عقد في ً     طرفا المزودة یصبح غیر الشخصیة حاجاته

  

  :وأسباب اختيار املوضوع أمهية الدراسة
على اإلعالنات التجاریة الخادعة وأثارها السیئة على  تسلیط الضوء -  ١

 .المستهلك 

حمایة المستهلك من اإلعالنات  وسائل  قلة األبحاث التي تناولت موضوع - ٢

  التجاریة الخادعة

  مشرعین وخاصة في وطننا العربي  لم یحظى  هذا الموضوع باهتمام ال-٣

  . المستهلكایتعرض له التي  التطور الحاصل في أسالیب الغش والتضلیل- ٣

 اآللیات التي عنالبحث و الظاهرة محاولة الوصول إلى كیفیة مواجهة هذه -٤

  . حق الحمایة للمستهلكتكفل

  

                                                                                                                     

) ١  (     V. Calais – auloy (J.) ET Steinmetz (F.) op. cit., p ٧  , 

n. ٧ .        

                اإللكترونـي دراسـة         التعاقـد   فـي         المـستهلك      حمايـة  :   بـدر     أحمـد      أسـامة  .            أشـار إليـه د

    ،      للنـشر        الجديـدة            دار الجامعـة  ،          اإلسـكندرية  ،     طنطـا      جامعـة  ،      األولـى              مقارنة،الطبعـة

   .  ٧٦  ص     م،    ٢٠٠٥

) ٢  (     V.GHESTIN (J.),op.cit. n. ٧٧   qui disait: Le 

consommateur est " La personne qui , pour 
desbesions personnel ,non professionnels , devint 
partie a un contrat de fourniture de fourniture de  

biens au de services 
                ،المرجع السابق،           اإللكتروني        التعاقد   في         المستهلك      حماية  :        أحمد بدر      أسامة . د  :          أشار إليه 

   . ٧ ٧  ص



       
  
 

 
 

٧٤٢

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  :الدراسة أهداف
ك من الغش والتضلیل الذي  المستهلتحمىتقدیم اآللیات التي إلى تهدف الدراسة 

یمكن أن یمارس علیه؛ كما تهدف الدراسة إلى عرض حالة المملكة 

ِ                            وبعض النظم القانونیة لبعض  المصريمقارنة بالنظام العربیة السعودیة  ِ

  .ِ            الدول األخرى

  

  :خطة الدراسة
  :فصول على النحو التالي  ثالثة، إلىالبحثوبناء على ما تقدم فقد قسمنا هذا 

  . دعوى المستهلك: األولالفصل 

  . دعوى المنافسة غیر المشروعة:الثانيالفصل 

  . الحمایة الوقائیةالثالثالفصل 

  



       
  
 

 
 

٧٤٣

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  الفصل األول

  دعوى املستهلك

  :متهيد

هو كل شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة یحصل على تقدم ان المستهلك 

و حاجات ً                                                          سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصیة أ

  ) .١(اآلخرین 

                                                       ذلـك الـشخص الطبیعـي أو المعنـوي الـذي یبـرم تـصرفا قانونیـا                 وعرفه الـبعض بأنـه

                                                                     الزمــا إلشــباع احتیاجاتــه الشخــصیة أو العائلیــة أو الزمــا ألغراضــه المهنیــة بــشأن 

                                                                    منــتج أو خدمــة مــا بهــدف الحــصول علیــه، أو االســتفادة منهــا، أو یجــرى التعامــل 

   . )٢ (           بهذا الخصوص

  

  : عليه يشترط يف حتديد مفهوم املستهلك عدة شروط هيوبناء

الذي یحصل على ) الطبیعي أو االعتباري( أن یكون هو الشخص– ١

  .سلعة أو خدمة أو یستخدمها

 أن یكون الحصول على هذه السلعة أو تلك الخدمة بناء على – ٢

  .تصرف قانوني

                                                 

م المستهلك  السعودي والتي ت حماية لجمعية أنظر المادة األولى من النظام األساسي) ١(

  .هـ ١٢/١/١٤٢٩وتاريخ ) ٣(بقرار مجلس الوزراء رقم  تنظيمها

     .  ١٣                المرجع السابق،ص   :                        عبد الرازق على على محمد  .  د   )  ٢ (



       
  
 

 
 

٧٤٤

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

 أو  أن یكون هذا الحصول أو االستخدام إلشباع حاجات شخصیة– ٣

  ).١(عائلیة أو الزمة ألغراض مهنیة

                                                                     وبناء على ما سبق، فإن مقومات حمایة المستهلك في مجال اإلعالنـات التجاریـة 

                                                                      المـضللة تتعـدد بالقـدر الـذي یلـزم لمواجهـة األخطـار واألضـرار التـي قـد تـنجم عــن 

                                                                     العالقــة التــي تنــشا كــأثر لهــذه اإلعالنــات خــالل مــرحلتین واحــدة ســابقة علــى إبــرام 

   .                     عاقد واألخرى الحقة علیه   الت

  :                                 المرحلة السابقة على إبرام التعاقد

                                                                   حمایـــة المـــستهلك فیهـــا، فیمـــا یتعلـــق بـــاإلعالن غیـــر المـــشروع إنمـــا هـــو أمـــر الزم 

                                                                    یتماشــى مــع التزامــات حدیثــة متعــددة ذات مــدلول واحــد، كــان للقــضاء الفــضل فــي 

ــــات واعــــالم  ــــاإلدالء بالبیان ــــدي ب ــــل التعاق ــــدیم ٕ                                                      ٕتقریرهــــا، كــــااللتزام قب                 المــــستهلك وتق

   .               النصیحة واإلفضاء

                                                                        وتجدر اإلشارة هنا إلى انه وبرغم تباین هـذا االلتـزام مـع طبیعـة اإلعـالن التجـاري 

                                                                   واختالفــه معــه، إال أنهمــا یجتمعــان نحــو هــدف واحــد یتمثــل فــي إمــداد المــستهلك 

                                                                   بالمعلومــات وبقــدر واف حــول المنتجــات والخــدمات موضــوع المعاملــة، علــى نحــو 

    ).٢ (                                    تحدید موقفه من التعاقد أو االستخدام          یستطیع معه

                                                                فــضال عــن تحقیــق قــدر مــن التــوازن فــي مجــال المعلومــات بــین منــتج ذي خبــرات 

                                                                     طویلة وعریضة ومستهلك محدود القـدرات علـى نحـو یقـیم قـدرا مناسـبا مـن مبـادئ 

   .                                 العدالة التي یجب أن تسود المعامالت

                                                 

مختارات من كتاب قانون االستهالك الفرنسي، بحث : حمد اهللا محمد حمد اهللا . د)  ١(

  . م ١٩٩٦، )١٨(منشور بمجلة الدراسات القانونية ، جامعة أسيوط، العدد

حماية المستهلك من اإلعالنات التجارية غير : عبد الرازق على على محمد. د )٢(

   .٣٠٥، ص المرجع السابقالمشروعة، 



       
  
 

 
 

٧٤٥

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

                              ور فیها وجود عالقة تعاقدیة بـین                                             بید أن هذه المرحلة السابقة على التعاقد ال یتص

                                                                     المعلــن والمــستهلك، فــالمعلن ال یــرتبط بعقـــد مــع احــد مــن المــستهلكین، وال یمكـــن 

   . )١   (                                                      القول بأن هناك التزاما تعاقدیا على المعلن تجاه الجمهور

  :                                المرحلة الالحقة على إبرام التعاقد

              قــد تظهــر بعــد                                                          أمــا فیمــا یتعلــق بحمایــة المــستهلك مــن أثــار اإلعــالن الخــادع والتــي

                                                                               إبرام العقد، فإن جوهرها یكمن في إلزام المعلن بتنفیذ التزاماته الواردة في اإلعالن 

ــالتعویض فــي غیــر                                                                        ، أو إعــادة الحــال إلــى مــا كــان علیــه قبــل التعاقــد أو الحكــم ب

    ).٢ (                                          هاتین الحالتین أو معهما إذا كان لذلك مقتضى

                        تعلـــق بحمایـــة المـــستهلك مـــن                                              وبنـــاء علیـــه ســـنتناول بـــالعرض لهـــذه المراحـــل التـــي ت

          وذلـــك بـــشرح                                                             اإلعالنـــات التجاریـــة الخادعـــة قبـــل التعاقـــد ثـــم حمایتـــه بعـــد التعاقـــد، 

   :                                                          بعض الدعاوى التي یمكنه اللجوء إلیها، وذلك على النحو التالي

  :الدعوى الفردية: املبحث األول

  :الدعوى اجلماعية: املبحث الثاين

  

  

                                                 

     .   ٢٨٠    م،ص     ١٩٩٠               مصادر االلتزام ، :          سهير منتصر  .                    حمدي عبد الرحمن ، د  .  د   )  ١ (

 كلية الحقوق دكتوراه، الحماية العقدية للمستهلك، رسالة:  محمد عبد الباقيرعم. د) ٢(

  . ١٦٨، ص م ٢٠٠٤جامعة عين شمس،



       
  
 

 
 

٧٤٦

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  املبحث األول

  الدعوى الفردية

  

 ادعاءات زائفة أو عروض غیر حقیقیة  اإلعالنات التجاریةذا تضمنتإ

 توقعه في خلط أو لبس ومن ثم تؤثر على وقدفإن من شأنها خداع المستهلك 

احتیاجاته  حریته في اختیار المنتج أو الخدمة التي یریدها إلشباع رغباته أو

نها تمس بشروط المهنیة، كما أ الشخصیة أو العائلیة أو الالزمة الحتیاجاته

 في تسویق أو عرض یلجؤون تضر بالتجار الشرفاء الذین ال والمنافسة التجاریة 

  ).١(منتجاتهم أو خدماتهم إلى االدعاءات الكاذبة

                                                                       وترتیبا على ذلك فإن المستهلك یتعرض لمخاطر تحیط به لعدم تـوافر المعلومـات 

                      ن ثم فإن حمایته تقتـضى                                                      لدیه عن السلعة أو الخدمة التي یرید التعاقد بشأنها، وم

   .                                                                 مواجهة هذه اآلثار الضارة، ویتحقق له ذلك باللجوء إلى الدعوى الفردیة

وبناء على ذلك نتناول شرح الدعوى القضائیة الفردیة التي یمكن 

للمستهلك اللجوء إلیها إلسباغ الحمایة علیه من أثار اإلعالنات التجاریة المضللة 

  :وذلك على النحو التالي

  

  :دعوى إبطال العقد للتدليس: أوال
                                                 

 الحماية وضاع بالمقارنة ال مصر في المستهلك حماية  :حسن عبد الباسط جميعي. د)  ١(

 ١٩٩٦ ، دار الفكر، مصر،الطبعة األولى والشرق األوسط ، األوروبية السوق دول في

  .٢٢ صم،

لقانون التجاري، القانون التجاري ،الكتاب األول، مقدمة في ا: حسنى المصري.وأيضا د 

 ١٤٠ ص م،١٩٩٦ الفكر دار مصر، ، ١ط التجارينظرية األعمال التجارية ، المحل 

.  
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یمكن إبطال العقد للتدلیس كوسیلة لحمایة المستهلك من اإلعالنات 

التجاریة الخادعة من جانب المستهلك الذي یقع ضحیة هذه اإلعالنات، وذلك 

استنادا للقواعد القانونیة العامة التي تجیز طلب اإلبطال للتدلیس إذا توافرت 

  ).١(شروطه

  : مفهوم التدلیس- ١

 إیهام الشخص بأمر مخالف للحقیقة بقصد دفعه بالتدلیس هوالمقصود 

  .)٢(إلى االرتباط بالتعاقد

ویختلف التدلیس عن الغش، وذلك أن التدلیس یكون أثناء إبرام العقد أما 

الغش فهو عمل یعمد إلیه الشخص بقصد اإلضرار بحقوق شخص آخر بعد 

  .خارج دائرة التعاقد تكوین العقد، أو قد یقع

                                                                      وقـد یكتفــي فـي التــدلیس مجـرد كتمــان واقعـة أو مالبــسة إذا ثبـت أن المــدلس علیــه 

    ).٣ (                                                 ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو المالبسة

أما الغش فال یكفى فیه الكتمان، بل یلزم صدور نشاط إیجابي، ولو 

  .)٤(بقول كاذب واحد فقط من الجاني

                                                 

الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري : عبد الفضيل محمد احمد . د )١(

السعودي ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة الثامنة عشر، 

   .٢٥٦، ص م١٩٩٤

الحماية القانونية من الخداع اإلعالني في القانون الكويتي :  احمد السعيد الزقرد.د)  ٢(

  م١٩٩٥ ، ديسمبر ١٩، السنة ) ٤(المقارن ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد

  .  ١٥٥، ص 

    .                         من القانون المدني المصري  )  ١    /    ١٢٥ (       المادة      انظر    )  ٣ (

رائم الغش والتدليس ، وتقليد العالمات الوسيط في شرح ج: معوض عبد التواب. د) ٤(

  .  وما بعدها١٧، ص م  ١٩٨٥التجارية من الناحيتين الجنائية والمدنية، طبعة 
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ام التجاري حیث تتطلب جریمة كما یختلف التدلیس عن النصب في النظ

النصب توافر الطرق االحتیالیة كعنصر مستقل قائم بذاته وتكون عادة اشد 

  ).١(جسامة من تلك الطرق االحتیالیة التي تمثل عنصرا مهما في التدلیس

 . عناصر التدلیس في مجال اإلعالنات التجاریة- ٢

  :رینعنصیلزم حتى یشكل اإلعالن غیر المشروع تدلیسا توافر 

  :حتیالیة ا طرق استعمال – أ

 وهو الطرق المادیة مادي على جانبین،جانب تنطويالطرق االحتیالیة 

 هو نیة التضلیل معنوي الغیر، وجانب إرادة على للتأثیر    تستعمل التي

  . غرض غیر مشروعإلىللوصول 

  :املادياجلانب 

ب الكذب الطرق المادیة ال تقتصر على مجرد الكذب ،بل كثیرا ما یصح

 األعمال الحقیقة على المتعاقد،ویجب ان تكون هذه إلخفاء مادیة تدعمه أعمال

  .كافیة للتضلیل حسب حال كل متعاقد

 التدلیس ان تكون الطرق االحتیالیة مستقلة عن فيعلى انه ال یشترط 

  .)٢ ( التدلیسفي یكفى الكذب ذاته طریقا احتیالیا األحوال بعض ففيالكذب، 

لعمیل بمعلومات غیر حقیقیة عن المنتج مثل بلد المنشأ ، العمر مثل تزوید ا

  . ،و مدى توافر قطع الغیار و الخدمة و تكلفتها االفتراضي للمنتج

 ا طرق مستقلة تقوم بذاتهأنها الطرق االحتیالیة لیس في إذنفالمهم 

لتسند الكذب، بل ان یكون المدلس قد البس على المتعاقد وجه الحق فحمله على 

                                                 

نظرية االلتزام  ، ١الوسيط في شرح القانون المدني، ج: عبد الرازق السنهوري . د)  ١(

 ، ص م١٩٥٢ ، بيروت لبنان أحياء التراث العربي، بوجه عام،مصادر االلتزام، دار

٣١٩ : ٣١٨.   

                  ،المرجع السابق ،ص  ١                               الوسيط في شرح القانون المدني، ج  :                     عبد الرازق السنهوري   .  د   )  ٢ (

٣٢٢   .     
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 هذا إلى یصلح لهذا الغرض بالنسبة الذيواختار الطریق ، لتعاقد تضلیالا

،فمن الناس من یصعب التدلیس علیه فتنصب له حبائل معقدة،ومنهم من المتعاقد

  .)١( التدلیس علیه بمجرد الكذبفيیسهل غشه فیكفى 

مثل التخفیضات الوھمیة في األسعار ، وھي عادة ما تحدث في أوقات 

یث یتم كتابة سعر عال یفترض أنھ ھو السعر األصلي قبل التصفیات ، ح

التخفیض ثم یشطب علیھ و یكتب تحتھ ،وھو السعر بعد التخفیض ،بینما قد 

یكون ھذا السعر المنخفض ھو السعر األصلي في الكثیر من الممارسات أو 

ربما یكون أعلى من السعر األصلي و قد یكون السعر المكتوب على أنھ السعر 

ي الذي تم شطبھ ھو سعر لیس لھ أساس و إنما یوضع لكي یقتنع األصل

المستھلك أن ھناك تخفیضا في السعر حتى یدفعھ للشراء ، بینما حقیقة األمر أنھ 

  .ال یوجد تخفیض

فیكفى ،  محضالبیاعمال س التدلیس في اإلعالن التجاري كونوقد ی

 یكون أحواال ان هناك إال ان الكتمان ال یكون تدلیسا ،واألصل  ، مجرد الكتمان

 ءاضاإلف األمر یعلم هذا الذيالمتعاقد یلزم  واجب البیان فاألمور من أمرافیها 

وذلك استنادا إلى القواعد القانونیة العامة التي تقضى بعدم جواز الغش،  )٢(به

متى كان یستخلص من الظروف أو من طبیعة العقد أن أمرا مهما یؤثر على 

رة، ویدرك المعلن خطره ویعرف أن الجمهور والمتلقي التعاقد إلى درجة كبی

لإلعالن یجهله ، ومع ذلك یكتم عنه اإلعالن عمدا ویحمله على التعاقد وهو ما 

  ).٣(یؤیده بعض الفقه المصري

                                                 

                  ،المرجع السابق، ص  ١                               الوسيط في شرح القانون المدني، ج  :                     عبد الرازق السنهوري   .  د   )  ١ (

٣٢٣         

مرجع السابق ، ،ال١الوسيط في شرح القانون المدني، ج: عبد الرازق السنهوري . د)  ٢(

    .٣٢٢ص 

 ، دار النهضة العربية ، القاهرة طبعة ١مصادر االلتزام،ج: األهوانيم الدين حسا. د)  ٣(

   .١١١ص   ،م١٩٩١
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عن إبراز الحقیقة في اإلعالن التجاري الن عمدا ویعد تدلیسا السكوت 

بأخر بغیة تحقیق أرباحه ذلك من شأنه قصد المعلن ترویج مبیعاته بشكل أو 

المادیة بغض النظر عن مصلحة المستهلك وباعتبار السكوت تدلیسا في 

اإلعالن التجاري فمن باب أولى یعد الكتمان في اإلعالن التجاري تدلیسا، إذا ما 

توافرت حالة من حاالته التي یكون فیها أمر من األمور واجب البیان ففي هذه 

  ).١(ضاء به، ویعد تدلیسا منه مجرد كتمانهالحالة یلتزم المعلن باإلف

  :املعنوي اجلانب
                       انعـدمت نیـة التـضلیل ال     فـإذا                  غرض غیر مشروع،   إلى                      هو نیة التضلیل للوصول 

      وهــو ال          صــورة،    أحــسن    فــي                  یبــرز مــا یعرضــه     الــذي       التــاجر    ك                یكــون هنــاك تــدلیس،

                           علـــى ان هـــذا ال یمنـــع مـــن وقـــوع   ، )٢ (                                   یقـــصد التـــضلیل بـــل یریـــد اســـتهواء النـــاس 

   .                                              المستهلك في الغلط ،ویبطل العقد للغلط ال للتدلیس

  : یكون التدلیس هو الدافع للتعاقدأن -ب

یجب أن یكون التدلیس هو الباعث على التعاقد، وقاضى الموضوع هو 

الذي یثبت ذلك ، فیقدر مدى اثر اإلعالن غیر المشروع في نفس المستهلك أو 

 كان اإلعالن هو الذي دفعه إلى مدى تأثیره على إدراكه وحثه فیقرر ما إذا

التعاقد، ویسترشد في تقدیره بهذا الباعث بما تعارف علیه الناس في تعاملهم وفقا 

  .)٣(لمعیار الشخص المعتاد

  ).مقدم الخدمة( أن یكون التدلیس صادرا من المعلن – ٣

                                                 

  .٢٥٧المرجع السابق،ص: عبد الفضيل محمد احمد. د)   ١(

                  ،المرجع السابق، ص  ١                               الوسيط في شرح القانون المدني، ج  :                     عبد الرازق السنهوري   .  د   )  ٢ (

         .           وما بعدها   ٣٢٥

                 ، المرجـع الـسابق،  ١                               الوسيط في شـرح القـانون المـدني، ج  :                     عبد الرازق السنهوري   .  د     )  ٣ (

   .   ٣٢٦ ص



       
  
 

 
 

٧٥١
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 مقدم خدمة، أما أو وهو ما یتحقق إذا ما صدر من المعلن ، منتج

فیتحقق هذا الشرط إذا ما كان المعلن یعلم بوقوع التدلیس أو وقوعه من الغیر 

كان من المفروض وحتما أنه یعلم، أما إذا كان لم یكن یعلم بوقوع التدلیس أو لم 

  ).١( التدلیس الذي یكون سببا لإلبطالیكن یستطیع العلم فال یتحقق في شأنه

دلیس في  ولكن  یثور التساؤل عن مدى كفایة دعوى إبطال العقد للت- 

 :حمایة المستهلك

تعتبر الحمایة التي تقدمها دعوى اإلبطال للتدلیس بالنسبة للمستهلك 

محدودة  األثر عمال في مجال اإلعالنات التجاریة المضللة، فانطباق هذه 

الدعوى یفترض وجود عقد بین المعلن والمستهلك تم على اثر اإلعالن الخادع، 

ث عن التدلیس، إذ یشترط وجود عقد لقیام فإذا لم یوجد عقد فال مجال للحدی

التدلیس، وان تصدر األعمال االحتیالیة والتي تشكل التدلیس ، من المتعاقد 

  .اآلخر، ویكون من شأنها الدفع إلتمام هذا العقد

ومن المعروف أن الحاالت التي یرتبط  فیها المعلن والمتلقي برابطة 

ت للمنتجات أو الخدمات تتسع وعملیة تعاقدیة هي حاالت نادرة، فدائرة التوزیعا

إلى ) تاجر الجملة(الشراء تتم عقب سلسلة متوالیة تبدأ من المنتج إلى الموزع

، وغالبا ما یرتبط المتلقي مع هذا األخیر، بینما یكون )تاجر التجزئة(البائع 

  ).٢(المعلن هو المنتج نفسه 

 حمایة مؤكدة، لذلك یتبین أن دعوى اإلبطال للتدلیس ال یمكن أن توفر

فإنه یشترط لقیام التدلیس أن تنصب ذكره ما تقدم فبجانب وحقیقیة للمستهلك 

الطرق االحتیالیة على عنصر مؤثر في السلعة هو عادة الخصائص الجوهریة 

ومن شأن ذلك تضییق الحمایة القانونیة التي یوفرها التدلیس للمستهلك إذا كان 

                                                 

  .  وما بعدها٣٣٠المرجع السابق، ص : عبد الرازق السنهوري. د)  ١(

   .١٧٤المرجع السابق، :  السعيد الزقردداحم. د)  ٢(
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ٕ                                 ة ، مثل شروط واجراءات البیع، أو محل اإلعالن عناصر خارجیة عن السلع
  .)١(الباعث علیه، أو الثمن 

 فإن إثباته  تمٕ     واذاالعادي  على المستهلك یصعبأن إثبات التدلیس  كما

ال یتناسب ومصلحة  وهذا الجزاء الجزاء هو إبطال العقد لمصلحة المدلس علیه 

یة، والذي المستهلك الذي یتكلف النفقات والوقت والجهد في رفع الدعوى الفرد

یصطدم بالعدید من العقبات اإلجرائیة والنفسیة لما یصادف من سوء حظ  نتیجة  

اختصام شركة كبرى أو منتج  مشهور له من الدرایة واألدوات التي  تساعده 

على إطالة أمد التقاضي ، والتكالیف المادیة التي ال یقدر علیها المستهلك 

ً                                    ال یفكر مطلقا في رفع الدعوى الفردیة البسیط والذي قد ینسحب من المیدان أو 

  .ً                                    خوفا من اتهامه بالجهل وعدم الدرایة 

 ومن ثم فهذه الدعوى ال توفر الحمایة الفردیة للمستهلك كما ینبغي فهي 

  .)٢(عدیمة األثر أو مردودها االجتماعي ضعیف األثر 

 نإ فلذا أن البطالن ال یجبر الضرر الذي لحق بالمستهلك المدلس علیه ، كما

االستناد إلى التدلیس المدني ، ال یكفى لتحقیق الحمایة الكافیة للمستهلك من 

حمایة المستهلك  الخادعة ، وال یغنى عن نص خاص بشأن  التجاریةاإلعالنات

 الخادعة ، ألن التدلیس المدني بشروطه ونطاق تطبیقه  التجاریةاإلعالناتمن 

ً                               بذاته مصدرا لحمایة المستهلك یكفى الضیق والجزاء السلبي الذي یتقرر له ، ال

.  

فقد توصل القضاء في مصر إلى إبطال التصرفات المبنیة على لذلك 

الغش التجاري والتضلیل والغش في المسائل المدنیة عمال بقاعدة الغش یبطل 

التصرفات، فقضت محكمة النقض المصریة بأنه لما كان من المقرر في قضاء 

 یبطل التصرفات، وهى قاعدة تقوم على اعتبارات هذه المحكمة أن قاعدة الغش

خلقیة واجتماعیة في محاربة الغش والخدیعة واالحتیال وعدم االنحراف عن جادة 

                                                 

     .   ٣٢٩               المرجع السابق،ص  :                    عبد الرازق على محمد  .                  أشار إلى المرجع د     )  ١ (

     ٣٢٩                المرجع السابق، ص  :                        عبد الرازق على على محمد . د     )  ٢ (



       
  
 

 
 

٧٥٣

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

حسن النیة الواجب توافره في التصرفات واإلجراءات عموما، صیانة لمصلحة 

األفراد والمجتمع، وكان استخالص عناصر الغش من وقائع الدعوى، وتقدیر ما 

 به هذا الغش وما به یدخل في السلطة التقدیریة لقاضى الموضوع بعیدا یثبت

  .)١("عن رقابة محكمة النقض

   )٢( :دعوى التنفيذ العيين كوسيلة حلماية املستهلك:  ثانيا 

بالنسبة  هو عین محل االلتزام ، وااللتزام ینقسم العینيموضوع التنفیذ 

 -٢. آخر عیني حق أول ملكیة  االلتزام بنق- ١: ثالثةأنواع إلى محله إلى

  .)٣( عن عملعباالمتنا االلتزام - ٣. االلتزام بعمل

یجوز للمستهلك ضحیة اإلعالنات المضللة أن یطالب المعلن بتسلیم  لذا

ما ورد بإعالنه، أي یستطیع المستهلك المضرور رفع دعوى التنفیذ العیني 

اإلعالن التجاري أو مطالبا المعلن بتسلیم شيء من النوع ذاته الذي تضمنه 

  .)٤(التعویض

  

 :شروط التنفيذ العيين

  :العیني القتضاء التنفیذ أربعةهناك شروطا 

  : ممكناالعيينان يكون التنفيذ  :األولالشرط 

 أجنبي سبب إلى هذا التنفیذ مستحیال،سواء رجعت االستحالة أصبح فإذا

،ورجع العینيفیذ  المدین، لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنبخطأ كانت أو

                                                 

   .١٩٧٩ مايو ٢١ ،جلسة ٤٨ لسنة ١٠٧٣الطعن رقم )   ١(

ــرازق الــسنهوري  .  د  ) ٢ ( ــزام بوجــه   )  ١ (                             الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني، :                   عبــد ال ــة االلت                    نظري

   .   ٧٦٣      م،ص     ١٩٦٦                                 عام،دار النهضة العربية ،القاهرة ،

   .   ٧٦٧                                            الوجيز في شرح القانون المدني،المرجع السابق،ص :                   عبد الرازق السنهوري  .    د )٣ (

     ٣٣٢                المرجع السابق، ص  :                        عبد الرازق على على محمد . د   )  ٤ (
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 انقضى االلتزام دون أو المدین،بخطأ كانت االستحالة إذاالدائن بالتعویض 

  ).١(أجنبي سبب إلى رجعت االستحالة إذاتعویض 

  : يتقدم به املدينأو العيينان يطلب الدائن التنفيذ  :الثاينالشرط 

 عن  ممكنا ،وطلبه الدائن ،فلیس للمدین ان یمتنعي كان التنفیذ العینإذا

  .)٢(العینيذلك مقتصر على التقدم بتعویض،بل یجبر على التنفیذ 

، فلیس للدائن ان یرفضه ویطلب العیني تقدم المدین بالتنفیذ إذاوكذلك 

، )٣( به الدائن أو أباهرضي العینيبل تبرا ذمة المدین بالتنفیذ  التعویض مكانه،

ین،فانه یستعاض عنه،حتى ،ولم یتقدم به المدالعیني لم یطب الدائن التنفیذ فإذا

  .)٤(ولو كان ممكنا بالتعویض

  

  : للمدين إرهاق العيين التنفيذ يف يكون أال: الشرط الثالث

 وحده بإرادتهومع ذلك یعدل عنه المدین   ممكنا ،يقد یكون التنفیذ العین

 التنفیذ في ان یكون -١ أمران،على ان یتوافر نقديویقتصر على دفع تعویض 

 .للمدین إرهاق يالعین

 التعویض إلى ي یلحق الدائن من جراء العدول عن التنفیذ العین أال-٢

 مرهقا ي كان الدائن یلحقه ضرر جسیم، ولو كان التنفیذ العینفإذاضرر جسیم،

  .)٥(ي وهو التنفیذ العیناألصل إلىللمدین وجب الرجوع 

                                                 

  ص                    المرجـــع الـــسابق،                              الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، :                   عبـــد الـــرازق الـــسنهوري  .  د   )  ١ (

٧٦٤   .   

      .    ٣٥٨  ،ص  ٤٧  م     ١٩٣٥      يونيه  ٥  ،    ١٦٣   ص    ١٩١٦         فبراير   ١٧              استئناف مختلط   ) ٢ (

   .      ١١٨٤    ص    ١٨٧      رقم  ٣                     مجموعة أحكام النقض     ١٩٥٢        يونيه   ١٢         نقض مدني    )  ٣ (

  ص                  المرجـــع الـــسابق،                               الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ، :                   عبــد الـــرازق الـــسنهوري  .  د     )  ٤ (

٧٦٥   .   

     .   ٩٦٩      رقم  ٦                     مجموعة أحكام النقض     ١٩٥٥        ابريل   ١٤         نقض مدني    )  ٥ (
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  : المدیناعذرا :الشرط الرابع

 كان المقصود ان یكون هذا إذا ين التنفیذ العیفي المدین واجب واعذرا 

  .)١(التنفیذ قهریا

  : أحكام التنفیذ العیني في مجال اإلعالنات التجاریة–

 أن اإلعالنات التجاریة تقوم بدور أساسي في إعالم المستهلك تقدم

بحقیقة المنتجات والخدمات المعلن عنها، وكیفیة استعمالها ومن ثم تتضمن 

 الخصوص وهى بهذا المعنى إنما تؤثر في معلومات محددة وواضحة في هذا

رضا المستهلك المتلقي ، وتوجه اختیاره إلى المنتج أو الخدمة بالذات من بین 

  .مجموع المنتجات المطروحة في السوق

وترتیبا على ذلك یكون منطقیا أن یكون لإلعالنات التجاریة قیمة تعاقدیة 

نات التجاریة واقتصار قیمتها ، والتسلیم بنفي هذه القیمة التعاقدیة عن اإلعال

على القیمة الترویجیة أو التسویقیة فقط، إنما یعنى هدم الدور اإلعالمي الذي 

تلعبه تلك اإلعالنات لیس فقط في توجیه المستهلك الختیار منتج ما، بل وقبل 

ذلك في إعطائه المعلومات والبیانات الضروریة عن حقیقة هذا المنتج، وهو دور 

إلعالنات التجاریة وبحق انه جوهري ومؤثر فأولى المعلومات التي یرى أنصار ا

  ).٢(یتلقاها المستهلك عن السلعة مصدرها اإلعالنات التجاریة

 لإلعالنات التجاریة قیمة تعاقدیة كما لها قیمة ان مما تقدم یتضح

ترویجیة، وللمستهلك المتلقي أن یستند لما ورد في الرسالة اإلعالنیة من بیانات 

ٕ                                                                        ددة وواضحة عن السلع والخدمات والزام المعلن بتسلیمها حال التعاقد علیها، مح
وال یختلف الحكم حتى لو تضمن اإلعالن التجاري عبارات من نوع أن ما ورد 

، )٣(في الوثائق اإلعالنیة لیس له قیمة أو لیس لهذه الوثائق إال قیمة إرشادیة

القضاء الفرنسي یرى أن اإلعالن أن االتجاه الغالب في الفقه و )٤( ویرى البعض

                                                 

        .    ٢١١  ص     ٤٧   م    ١٩٣٥       مارس   ٣٠              استئناف مختلط    )  ١ (

   .           وما بعدها   ١٧٩               المرجع السابق،   :                   احمد السعيد الزقرد  .  د    )   ٢ (

   .٨٦المرجع السابق، ص : نيحسام الدين االهوا. د)   ٣(

   وما بعدها١٨٣المرجع السابق، : احمد السعيد الزقرد. د) ٤(
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بكافة صوره یرتب المسئولیة التعاقدیة على المعلن فیما یتضمنه من بیانات 

  .محددة ال یتم الوفاء بها

 :التنفیذ العیني بموجب أحكام العقد  -أ  

اإلعالن عن أسعار مع عرض البضائع في المحالت التجاریة، أو في 

ً                                    والبصریة، یتضمن إیجابا صریحا من النشرات الخاصة أو الوسائل السمعیة ً

التاجر، ینعقد به العقد، إذا ما اقترن به قبول مطابق بمقتضى القواعد العامة في 

  ).١ (العقد

وال یجوز للتاجر أن یعدل عما ورد في إعالنه من بیانات ومعلومات 

محددة  وواضحة خاصة بوصف المنتج المبیع أو ثمنه والقول بغیر ذلك من 

ً                                                       ضرار بمصلحة المتلقي ، فضال عن كونه یضع اإلعالن نفسه موضع شأنه اإل

الشك من حیث إنه وسیلة إلعالم الجمهور بالمنتجات والخدمات المطروحة للبیع 

، ومن حیث دوره كأداة اتصال بین المنتجین والمستهلكین ودوره االقتصادي في 

السابق هو إیجاب ً                                                      المجتمعات الرأسمالیة عموما والواقع أن اإلعالن في الفرض 

بات موجه للجمهور ، وتضمن العناصر األساسیة للعقد المراد إبرامه، فدل بذلك 

  .)٢(على إرادة الموجب في االرتباط به إذا صادف قبول

حیث أصبح عرض السلع عن طریق النشرات واإلعالنات والكتالوجات 

جارة ، والحقیقة ً                                                         وغیرها من الوسائل اإلعالنیة ، صورا عملیة مألوفة اآلن في الت

ً                                                                 التي یشترك جمیعا فیها أن اإلیجاب موجة لغیر شخص معین بالذات ، ومع 

ً                                                                  ذلك یعتبر هذا إیجابیا صحیحا ، ألن الموجب ال یعین شخص من یوجه إلیه  ً

ته ألي شخص یتقدم لشرائها بالثمن الذي حدده لعاإلیجاب وال یهمه إال ان یبیع س

  .لها 

                                                 

   . ١٠١٧،ص ٢٠نقض مدني ، مجموعة أحكام النقض ، السنة )  ١(

 ،نظرية ١ في شرح القانون المدني الجديد، جالوسيط :نهوري  الرازق السدعب. د)   ٢(

 ٢١٦ ، ص االلتزام بوجه عام،مصادر االلتزام،دار إحياء التراث العربي،بيروت ،لبنان

  .وما بعدها
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جمهور الناس إلى المتجر، وقبل أن ومن ثم إذا تقدم أي شخص من 

یشترى السلعة المبینة في اإلعالن أو الموضوعة في واجهة المحل التجاري ، 

ً                                                                          بالثمن المحدد لها ، كان هذا قبوال صحیحا إلیجاب قائم، ومن ثم یتم عقد البیع  ً

على هذه الجهة بتطابق اإلیجاب والقبول، وال یستطیع صاحب المتجر أن یرفض 

 فإذا ما أخل المعلن كان من حق المستهلك العقد على هذا الوجه،بعد أن تم 

  .)١(طلب التنفیذ العیني

ذلك انه عندما یعلن التاجر عن منتجاته أو مقدم الخدمة أو المنشأة عن 

ً                                                                       خدماتها فإن ذلك یعتبر إیجابیا  ألن الغرض من عرض السلعة أو الخدمة إتمام 

لمستهلك ففي هذه الحالة ال فرق بین ً                                   التعاقد فإذا ما صادف ذلك قبوال من ا

اإلعالن الموجة لشخص بعینه أو لشخص غیر معین، ویرتب بالتالي مسؤولیة 

المعلن عما ورد بإعالنه من بیانات أو معلومات أو عروض محددة عن السلعة 

أو الخدمة، متى لحق به قبول من جانب المستهلك ، ومن ثم فإن المعلن یلتزم 

  .)٢(لة أو األداة المستخدمة في النشرً             ا كانت الوسیبما ورد بإعالنه أی

  : التنفیذ العیني باعتبار اإلعالن التجاري دعوة للتعاقد-ب

 ذهب رأى في الفقه ، إلى اعتبار اإلعالن عن السلع والخدمات دعوة

وأن االستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر  إلى التعاقد ولیس إیجابا صحیحا،

  ).٣ ( نهائیا ملزماإیجابا

وقد أسس هذا االتجاه رأیه على أن تأسیس االلتزام بالتنفیذ العیني بالنظر 

إلى القواعد العامة في اإلیجاب والتي تنص على أن اإلیجاب تعبیر عن اإلرادة 

بات یقترن بقصد االرتباط بالتعاقد، وهو ال یكون كذلك إال إذا صور في صیغة 

                                                 

  ،                                             في شرح القانون المـدني الجديـد،المرجع الـسابق       الوسيط  :                  الرازق السنهوري  د  عب  .  د   )  ١ (

    .            وما بعدها   ٢١٦  ص 

   .           وما بعدها   ٢٠٧                     ، المرجع السابق، ص       الوسيط  :               لرازق السنهوري     عبد ا  .  د   )  ٢ (

عبد . د: وأيضا.  في الهامش٢١٧ ص ،المرجع السابق :عبد الرازق السنهوري . د )٣(

  .  ٤١، ص  م١٩٨٥ ،طبعة ٢مصادر االلتزام، ج: المنعم البدراوي
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افة األركان األساسیة للرابطة عرض غیر مشروط ، وتضمن تحدیدا واضحا لك

  .المقصودة

  

  : التنفیذ العیني بموجب اإلرادة المنفردة-ج

بوعد الجمهور بجوائز و  المسابقات الوهمیةإلى كثیر من المعلنین یلجأ

 بتجمیع ذلكوخدماتهم معینة إذا قاموا بشراء كمیات من السلع أو التعاقد على 

الرسومات الموجودة بداخل السلع، أو أغلفة لعدد من المنتجات ،أو تجمیع بعض 

ٕ                                                                       حل بعض األسئلة الموجودة بكوبونات داخل المنتجات وارسالها للشركة المعلنة 
 إجراء أو بالبرید على عناوین معینة األغلفة،ویتحمل المستهلك تكالیف إرسال 

 اعتاد آخرون تسلیم جوائز معینة لجمهور المستهلكین كما مكالمات تلیفونیة 

 مرات خالل مدة معینة، وهذه الوسائل تعددتم استخدامها دمات إذا متلقي الخ

الترویجیة غالبا ما یتأثر الجمهور بها ، ویطمح كل شخص في الحصول على 

لتشجیع هذه الجائزة المعلن عنها، ومن ثم تكون هذه الطریقة بمثابة وسیلة مهمة 

 التيلكمیات  زیادة اأوالمستهلكین على شراء منتجات كانوا ال یشترونها 

 وهو ما ینعكس على المعلنین ،  الفوز بالجائزة أملیشترونها من المنتج على 

فإذا تقاعس المعلن عن تنفیذ ما ورد بإعالنه وما وعد به ). ١( ومنتجاتهم

  .للجمهور ، فما هي القواعد التي تحكم التزامه في هذه الحالة

نفردة في تنفیذ تسلیم یمكن في هذه الحالة الرجوع إلى أحكام اإلرادة الم

  ).٢(الجائزة التي وعد بها المعلن في إعالنه

  :دعوى التعويض كوسيلة حلماية املستهلك: ثالثا

 في حق المعلن یااإلعالنات التجاریة غیر المشروعة عمال تقصیرتعتبر 

حیث ،یستوجب مساءلته عن الضرر الذي یسببه هذا التقصیر تجاه المستهلك 

                                                 

  .  ٣٣٦المرجع السابق، ص  : البدراويعبد المنعم . د) ١(

   .١٦٢روع التمهيدي للتقنين المدني المصري الجديد وتعديالته نص رقم المشانظر ) ٢(
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معلن یشكل خطأ تقصیریا یوجب مسئولیته في تعویض تعتبر انحرافا من ال

  .الضرر

كل خطا :" على انه المصري المدني من القانون ١٦٣تنص المادة 

یتبین من هذا النص ان المسئولیة ". سبب ضرر للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض

، والضرر،عالقة السببیة الخطأ:  ثالثةأركان العقدیة، لها ةكالمسئولیالتقصیریة 

  . والضررالخطأابین م

 المسئولیة في المسئولیة التقصیریة من معناه في الخطأویقترب معنى 

 الخطأ ،كما ان قانوني بالتزام إخالل المسئولیة التقصیریة هو في فالخطأالعقدیة ،

  .)١(عقدي بالتزام إخالل المسئولیة العقدیة هو في

  :  ماهیة خطأ المعلن- 

 فيو تعد یقع من الشخص  السلوك ،فهفي هو انحراف الخطأ

  .)٢(  سلوكهفي یجب علیه التزامها التيتصرفه،ومجاوزة للحدود 

  فكیف یقع هذا االنحراف ؟ وما هو ضابطه؟

                              وهذا ما یسمى بالجریمة المدنیة                       الشخص اإلضرار بالغیر،                    یقع االنحراف إذا تعمد "

    شبه                                                                ،أو إذا هــو دون أن یتعمــد اإلضــرار بــالغیر أهمــل وقــصر، وهــذا مــا یــسمى بــ

    ).٣ ( "               الجریمة المدنیة

إخالل بالتزام قانوني كما أنه إخالل بالتزام عقدي ، هو : لخطأ المدنيفا

وااللتزام العقدي الذي یعد اإلخالل به خطأ في المسئولیة العقدیة ، إما أن یكون 

  .ٕ                                                    التزاما بتحقیق غایة، واما أن یكون التزام ببذل عنایة

                                                 

                  المرجع السابق،ص  ، ١                               الوسيط في شرح القانون المدني، ج  :                     عبد الرازق السنهوري   .  د  ) ١ (

٧٧٨   .     

                  المرجع السابق،ص  ، ١                               الوسيط في شرح القانون المدني، ج  :                     عبد الرازق السنهوري   .  د   )  ٢ (

٧٧٩     .   

     ٧٨٠     ص                المرجع السابق، ، ١        سابق ،ج   ال     مرجع   ال       الوسيط   :         السنهوري           عبد الرازق   .  د     )  ٣ (



       
  
 

 
 

٧٦٠

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

إلخالل به خطأ في المسئولیة أما االلتزام القانوني الذي یعتبر ا

التقصیریة فهو دائما التزام ببذل عنایة وهو أن  یلتزم الشخص في سلوكه الیقظة 

والتبصر حتى ال یضر بالغیر ، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من 

القدرة على التمیز بحیث یدرك انه قد انحرف، وكان هذا االنحراف خطا یشكل 

  .ب المساءلة عمال  تقصیرا یستوج

ركن مادي :  المسئولیة التقصیریة على ركنیني ومن ثم یقوم الخطأ ف

  ).١(وهو التعدي، وركن معنوي وهو اإلدراك 

 بواجب قانوني تكفله القوانین العقابیة إخاللهو ف :الخطأ الجنائيأما 

بنص خاص ، أما الخطأ المدني ، فهو اإلخالل بأي واجب قانوني ولو لم تكفله 

  .لقوانین، ومن ثم فهو أوسع نطاقا من الخطأ الجنائيتلك ا

ولذلك فإن الخطأ الجنائي یشكل دائما خطا مدنیا ،أما الخطأ المدني فقد 

یتوافر دون أن یشكل خطأ جنائیا ، وتجد التفرقة أثرها في حجیة الحكم الجنائي 

وقوع ، أمام القضاء المدني، فإذا قضى باإلدانة، كان الحكم الجنائي حجة على 

الفعل الضار فیما فصل فیه، أما إذا قضى بالبراءة على أساس عدم توافر الخطأ 

  ).٢(الجنائي فإن ذلك ال ینفى إمكان اعتبار الفعل خطا مدنیا

ٕ                                                          حتى وان كان المشرع لم یتخذ سوء نیة المخطئ كعنصر من عناصر 
مصري من القانون المدني ال) ١٧٠(تقدیر التعویض وفقا لما تنص علیه المادة 

یقدر القاضي التعویض عن الضرر الذي لحق " ، والتي تنص على أنه 

مراعیا في ذلك الظروف ) ٢٢٢(،)٢٢١(المضرور طبقا ألحكام المادتین 

  .المالبسة

  : اثر سوء نیة المعلن على التعویض-

                                                 

  .  ٧٧٨،٧٧٩ ص المرجع السابق،، ١الوسيط ،ج : عبد الرازق السنهوري. د) ١(

  .  ١٩٧٩ ابريل ٧ ق ، جلسة ٤٣ لسنة ٦١٧طعن رقم ) ٢(



       
  
 

 
 

٧٦١

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

 أن الخطأ هو أساس المسئولیة المدنیة سواء أكانت عقدیة أم تقدم

زام ، وفى المسئولیة العقدیة یكون هذا االلتزام عقدي، تقصیریة فالخطأ إخالل بالت

 أم لم ینص المشرعوفى المسئولیة التقصیریة یكون االلتزام قانوني نص علیه 

فیكون سنده المبادئ العامة للقانون في فكرة الحق، ذلك أن إقرار القانون لحق 

 معین لشخص من األشخاص ال بد أن یفرض على الكافة واجب احترام هذا

  ).١(الحق وعدم المساس به 

  

ویقوم الركن المعنوي في المسئولیة المدنیة على مجرد اإلدراك والذي 

   .)٢(یتحقق في الشخص الطبیعي بالتمییز والشخص المعنوي بتمثیله 

وال یهم بعد ذلك أن یأتي فعل اإلخالل الذي یشكل الخطأ المدني عن 

ي أو القانوني تقع به المسئولیة فمجرد اإلخالل العقد قصد أو بطریقة اإلهمال،

المدنیة بنوعیها ، ولذلك فإن المقصود بسوء النیة في مجال مساءلة المعلن مدنیا 

هو إخالله بااللتزام العقدي والقانوني ، دون اشتراط قصد المعلن إحداث الضرر 

للغیر فقد تقع مسئولیة المعلن المدنیة حتى ولو كان إخالله، قد وقع بإهمال 

 وعدم احتراز، ومعیار السلوك الذي یقاس علیه فعل المعلن حینئذ هو ورعونة

سلوك الرجل العادي إذا وجد في مثل الظروف المحیطة ، وهو ما یعرف 

 البحث عن خبایا النفس والكشف عن خفایا إلى، فال حاجة بالمعیار الموضوعي 

 شخص، بل یصبح إلى تطبیقه من شخص فيالسرائر، وال المقیاس یختلف 

 جاوز فإذا ان معیاره ال یتغیر ،إذ الجمیع ،إلى واحدا بالنسبة أمرا التعدي

                                                 

التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ، طبعة نادي : ل عبد العزيزكما. د) ١(

   . ٥٣٧ ص م، ٢٠٠٢القضاة،

  .من القانون المدني المصري) ١ /١٦٤(مادة )  ٢(



       
  
 

 
 

٧٦٢

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

 شیئا الخطأ من سلوك الناس صار تعدیا،وبذلك یصبح المألوفاالنحراف 

  .)١( الروابط القانونیةوتنضبط، األوضاع، فتستقر نفسیةاجتماعیا ال ظاهرة 

   : األشخاص املسئولة يف دعوى التعويض-
                                          المــــسئول بــــصفة أساســــیة عــــن األضــــرار التــــي تلحــــق            المعلــــن هــــو     یعتبــــر

                                                                   بـالجمهور نتیجــة كذبـه وتــضلیل الرسـالة اإلعالنیــة ، ومـع ذلــك فقـد نجــد وكالــة 

                                                             اإلعــالن نفــسها مــسئولة تــضامنیا مــع المعلــن عــن نــشر رســائل إعالنیــة غیــر 

         بتقــدیم                                           فالغالـب هـو قیـام الـصحیفة أو المؤسـسة اإلعالنیـة                  حقیقیـة أو خادعـة ، 

                                                        ن والتــرویج لـــه بغــض النظــر عــن قناعتهـــا بفائــدة هــذه الـــسلعة أو          فكــرة اإلعــال

                                                      فالمهم عند هذه المؤسسة هو المبلغ الذي یدفعه صاحب ،                ضرورة هذه الخدمة

                                             وكذلك فإن المعلن یقدم هذا المـال لهـذه المؤسـسة   .                           السلعة أو الخدمة أو الفكرة

        لـى تـصرف                                                            لیحقق غایته التي یسعى إلیها وهي التأثیر على المستهلك لحثه ع

   .                                           ما یحقق له الفائدة سواء المادیة أم المعنویة

        المـضلل                                                    ولذلك فاألصل أن المعلن هـو الـذي یـسأل عـن جریمـة اإلعـالن 

     .                                 ، وقد یسأل غیره كشركاء في الجریمة

  

  

                                                 

                 ،المرجـع الـسابق ،  ١                               الوسيط في شـرح القـانون المـدني، ج  :                     عبد الرازق السنهوري   .  د     )  ١ (

   .   ٧٨١  ص 



       
  
 

 
 

٧٦٣

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  املبحث الثاني

   الدعوى اجلماعية
  

   ام                                                                   تعتبر الدعاوى الجماعیة من أهم الطرق والوسائل الجماعیة التي ترفع أم

                                                             القـــضاء لجبـــر األضـــرار التـــي تمـــس بمـــصالح الجماعـــة، وال شـــك أن اإلعالنـــات 

                                 نها اإلضــــــرار بمــــــصالح األعــــــضاء المادیــــــة  أ                          التجاریــــــة غیــــــر المــــــشروعة مــــــن شــــــ

   .         والمعنویة

                                                                 وتختلــف الــدعاوى الجماعیــة التــي تقیمهــا الجمعیــات والنقابــات عــن الــدعوى 

                   ویطلــب فیهــا كــل مــنهم    ،                                                 الجماعیــة التــي یقیمهــا مجموعــة مــن األفــراد والتجــار معــا

                                                                 تعویـــضا یختلـــف فـــي قـــدره عـــن التعـــویض الـــذي یطلبـــه غیـــره، ففـــي هـــذه الـــدعاوى 

                                                                   یحدث هذا التعاون بین مجموعة مـن المـضرورین عـن فعـل واحـد عـادة بعـد وقـوع 

                                                                     الضرر، وهدفه هـو رفـع الـدعوى بـصورة جماعیـة بقـصد التقلیـل مـن النفقـات التـي 

   . )١ (                ع الدعوى منفردا                                   یتحملها كل من المضرورین فیما لو رف

                                                           أمــا دعــاوى النقابــات أو الجمعیــات، فهــي ترفــع مــن جانــب شــخص معنــوي 

                                                              موجــود مــن قبــل، وال یطالــب فیهــا التعــویض عــن كــل مــضرور علــي اســتقالل بــل 

                                                                  باســم النقابــة أو الجمعیــة ولحــسابها كــشخص معنــوي، تعویــضا عــن الــضرر الــذي 

    ).٢   (                                 لحق بالمصلحة الجماعیة التي تمثلها

                                                 

بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات م  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤القانون المصري رقم ) ١(

   .م٢٠٠٢ يونيه ٥مكرر في )  ٢٢(األهلية، الجريدة الرسمية، العدد 

الجنحة المباشرة أو تحريك الدعوة الجنائية بطريقة االدعاء : على عوض حسن. د) ٢(

  .   وما بعدها٦٧، ص م ١٩٨٥المدني المباشر ، دار الثقافة للطباعة والنشر، 



       
  
 

 
 

٧٦٤

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  :دعوى اجلماعية يف محاية املستهلك الر دو

     فـي –                   عـن طریـق الجمعیـات –                                          اعترف المنظم الـسعودي بـدور الـدعوى الجماعیـة 

                                                                   حمایــــة المــــستهلك، وذلــــك بتقریــــر حقهــــا فــــي رفــــع ومباشــــرة الــــدعاوى التــــي تتعلــــق 

  )  ٣ (                               ك  بمقتضى قرار مجلـس الـوزراء رقـم                                    بمصالح المستهلكین أو التدخل فیها، ذل

            ونـصت المـادة   .                                   الصادر بتنظـیم جمعیـة حمایـة المـستهلك   هـ     ١٤٢٩ / ١ /  ١٢       وتاریخ 

ــــة مــــصالحه  ــــشؤون المــــستهلك ورعای ــــة العنایــــة ب ــــى أن هــــدف الجمعی                                                                  الرابعــــة  عل

                                                                        والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضایاه لدى الجهات العامة والخاصة 

                                                                      وحمایتــه مــن جمیــع أنــواع الغــش والتقلیــد واالحتیــال والخــداع والتــدلیس فــي جمیــع 

ـــسلع والخـــدمات والمبالغـــة فـــي رفـــع أســـعارهما ونـــشر الـــوعي االســـتهالكي لـــدى                                                                   ال

   .                                    المستهلك وتبصیره بسبل ترشید االستهالك 

  

                                                                          وسوف نتناول بدایة بیان ماهیة دعوى الجمعیات وأساسها القانوني ثم بیان أحكام 

   .                                                      دعوى جمعیات حمایة المستهلكین في مجال اإلعالنات التجاریة 

                                                لجمعیــة ، إلــى كــل جماعــة ذات تنظــیم مــستمر دائــم لمــدة                  ینــصرف اصــطالح ا

  -                            طبیعیـین كـانوا أم اعتبـاریین–                                        معینة أو غیر معینة ، تتألف من عـدة أشـخاص 

                                                             لغــرض غیــر الحــصول علــى ربــح مــادي، ویــستوي أن یكــون هــذا الغــرض تحقیــق 

    ).١ (                                                         مصلحة عامة ، أو خاصة غیر توزیع األرباح المادیة على األعضاء 

ـــد نـــصت المـــاد ـــم              وق ـــة مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء الـــسعودي رق        وتـــاریخ   )  ٣ (                                           ة الثانی

            تعتبر جمعیة   "                                               هـ الصادر بتنظیم جمعیة حمایة المستهلك على أن    ١٤٢٩ / ١ /  ١٢

   .                                                            حمایة المستهلك جمعیة أهلیة تتمتع بالشخصیة االعتباریة المستقلة

                                                 

، م١٩٧٩ابريل ١٦ ق ، ونقض ٤٨ س ٦٢١، رقم م١٩٨٣ يناير ٢٧نقض مدني ) ١(

  .  المصريةمجموعة أحكام النقض 



       
  
 

 
 

٧٦٥

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  :وختتص اجلمعية 

             س والتالعـــب فـــي                                                    تلقـــي شـــكاوى المـــستهلك المتعلقـــة باالحتیـــال والغـــش والتـــدلی  - ١

                                                                الــسلع أو الخــدمات والمغــاالة فــي أســعارهما، والتــضلیل عــن طریــق اإلعالنــات 

   .                                                       في الصحف وغیرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها

ٕ                                                               ٕمــــساندة جهــــود الجهــــات الحكومیــــة المعنیــــة بحمایــــة المــــستهلك، وابــــالغ تلــــك   - ٢

   .                                       الجهات بكل ما یمس حقوق المستهلك ومصالحه

ٕ                                                          ٕلدراســـــات والبحـــــوث، وعقـــــد المـــــؤتمرات والنـــــدوات والـــــدورات، واقامـــــة        إعـــــداد ا  - ٣

                                                                 المعــارض ذات العالقــة بنــشاط حمایــة المــستهلك، ونــشر نتــائج تلــك الدراســات 

   .                                    والبحوث، وذلك وفقا لألنظمة والتعلیمات

                                                              توعیـــة المـــستهلك بطـــرق ترشـــید االســـتهالك وتقـــدیم المعلومـــات واالستـــشارات   - ٤

   .           الضروریة له

   .                                        نظمة ذات الصلة بحمایة المستهلك وتطویرها          اقتراح األ  - ٥

                                                                     تمثیــل المــستهلك فــي اللجــان والهیئــات المحلیــة والدولیــة ذات العالقــة بحمایــة   - ٦

                                                                        المستهلك ،والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفـق 

  .                         اإلجراءات النظامیة المتبعة

                          معیـــة بـــصالحیة رفـــع دعـــاوى علـــى                                         ممـــا تقـــدم یتبـــین أن النظـــام الـــسعودي زود الج

                                                                      المنتجـــین أو المـــستوردین أو البـــائعین عـــن الـــسلع الـــضارة بالمـــصلحة االجتماعیـــة 

                                                                         لجمهور المستهلكین على النحو المعمول به في الدول األوربیة والوالیـات المتحـدة 

   .        األمریكیة

                                                                    ولكن ما یزال دور مؤسسات و جمعیات حمایة المستھلك غیر واضحة المعالم ، 

                                               تمنع قیامھا بدور مؤثر في ھذا المجال السیما أن         الجمعیات      ھذه           أن تركیب     كما

                                                                معظمھا مؤسسات حكومیة ، وھي أق�رب إل�ى كونھ�ا مكات�ب الس�تقبال ال�شكاوي 



       
  
 

 
 

٧٦٦

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

             المنتج�ات و    ك�شف                                                 أكثر من أن تك�ون مؤس�سات ت�سعى إل�ى حمای�ة الم�ستھلك و 

   .                السلع التي تضره 

قوم بھ ھذه الجمعیات في مجال حمایة  عدم فاعلیة الدور الذي تإلى أدىوھذا     

المستھلك و في التصدي لكل ما من شأنھ اإلضرار بھ من قبل الشركات التي 

 .تمارس التسویق

عدم إدراك المستھلكین لحقوقھم و تقاعسھم عن المطالبة بھا من خالل وأیضا 

  .مثل ھذه الجمعیات

  

 المستھلك تقویة دور جمعیات حمایة  على الدولیجبوترتیبا على ذلك 

  ،  معرفة حقوقھ والدفاع عنھاالمستھلك لكیفیة إرشاد باعتبارھا فاعال رئیسیا في 

عن طریق نشر وإعالم المستھلكین بالقرارات التي تصدر ضد الشركات 

 وتوصیات جمعیات حمایة  ،  وكذلك الرد علي اإلعالنات الخادعة ، المخالفة

   .  ومن خالل مواقع للجمعیات  ، المستھلك عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة

 تستطیعلن  أنھاحیث  الجمعیات موارد مالیة ثابتة  یكون لھذهأنیجب كما 

 حتى ال یتحملممارسة دورھا المنوط بھا إال إذا كانت لھا موارد مالیة ثابتة 

 .المستھلك أیة تكلفة في سبیل الحصول علي حقھ

  

  



       
  
 

 
 

٧٦٧

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  الثانيالفصل 

  شروعةدعوى املنافسة غري امل

  :متهيد وتقسيم

         أركانهــــا          عنــــد تــــوافر                            دعــــوى المنافــــسة غیــــر المــــشروعة       رفــــع    إلــــى              یلجــــا المــــستهلك 

      التـــي        الـــدعاوى       أهـــم         تعتبـــر مـــن     التـــي                     التجاریـــة المـــضللة و       اإلعالنـــات           لحمایتـــه مـــن 

    ).١ (                   حمى المتجر والتاجر  ت

   :                               حمایة المستهلك بقوانین المنافسة  -

   ٤         وتــاریخ   ٢٥  /               م الملكــي رقــم م                                       لقـد أصــاب المــنظم الــسعودي حــین أصـدر المرســو

                                                     هـــ  بتنظــیم المنافــسة ومنــع االحتكــار  ، والــذي جــاء متوافــق     ١٤٢٥           جمــادى األول 

                                                                      مــــع المعــــاییر الدولیــــة اســــتجابة لمتطلبــــات االنــــضمام لمنظمــــة التجــــارة العالمیــــة، 

                                                                        ولحمایــة المنافــسة العادلــة وتــشجیعها ومكافحــة الممارســات االحتكاریــة التــي تــؤثر 

                                                      أن النظـام تـضمن معـاییر للحمایــة ال تختلـف عمـا هـو موجـود فــي  و             فـي المنافـسة، 

   .                 القوانین الدولیة

   :                         ویهدف النظام و الالئحة إلى

                                                                         حمایة المنافسة العادلة وتشجیعها وذلك بترسیخ قواعد السوق وما یتداول فیه - ١

   .                              من سلع، وحریة األسعار وشفافیتها

                       ي مــن شــأنها التــأثیر علــى                                              مكافحــة الممارســات االحتكاریــة أو الممارســات التــ- ٢

                                                                     المنافسة المشروعة من خالل قیـام بفعـل أو امتنـاع عـن فعـل أو التـسبب فـي فعـل 

  .                      یخل بالمنافسة المشروعة

                                            إحــدى الوســائل المهمــة التــي تــساهم فــي اقتــصادیات                  اإلعالنــات التجاریــة       تعتبــر  و

                                                                     السوق الذي یعتمد علـى حریـة تبـادل المعلومـات عـن المنتجـات والخـدمات ، فمـن 

                                                                 خالل اإلعالنات یستطیع أي مشروع تجارى أو صـناعي أن یقـدم للمـستهلكین مـا 

                                                 

 ،م ٢٠٠٥ط ، الملكية الصناعية ،دار النهضة العربية، القاهرة،: سميحة القليوبي. د) ١(

  .  ٥٨٧ص 



       
  
 

 
 

٧٦٨

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

                                                                یـــراه مـــن معلومـــات، وكلمـــا كانـــت صـــادقة وصـــحیحة ومعبـــرة بالفعـــل عـــن حقیقـــة 

    ).١ (                                                            المنتجات أو الخدمات المعروضة فإن ذلك یساعد على انتعاش السوق 

             المــشروعة بــین                                               اســتخدام اإلعالنــات التجاریــة إلــى إفــساد المنافــسة             ولكــن قــد یــؤدى

                                                                  المــشروعات المختلفــة ، عنــدما تنطــوي علــى بیانــات غیــر صــحیحة أو مــضللة أو 

                                                                 خادعة عن المنتجات أو الخدمات محل اإلعـالن، ومـن ثـم فـإن المـستهلك یـضار 

ّ                                                                        ّمن جراء عدم تمكنه من اتخاذ القرار المناسب عندما یرغب فـي الـشراء،  كمـا أن 
ـــد یلحقهـــا الـــضرر مـــن ـــشویه صـــورة منتجاتهـــا أو                                      المـــشروعات المنافـــسة ق ّ                             ّ جـــراء ت

   .                                         خدماتها عن طریق هذه اإلعالنات غیر المشروعة 

ًواذا كانــت غالبیــة التنظیمــات الوطنیــة تعاقــب جنائیــا علــى اإلعالنــات التــي تــشكل  ٕ                                                                      ً ٕ
ً                                                                        ًأفعــاال تقــع تحــت طائلــة القــانون الجنــائي ، إال أن الحمایــة المدنیــة للمــستهلك مــن 

                                    غیـــر المـــشروعة ال تقـــل أهمیـــة عـــن الحمایـــة                               اآلثـــار الـــضارة لإلعالنـــات التجاریـــة 

                                                                     الجنائیة ، حیث یستطیع المضرور االسـتناد إلـى دعـوى المنافـسة غیـر المـشروعة 

ّ                                                                       ّللمطالبة بالتعویض عن تلك األضرار التي لحقت به جراء الخداع أو التضلیل أو 
ً                                                                      ًالتـشویه لمنتجاتـه أو خدماتـه ، ألن حریـة المنافـسة حتـى ولـو كانـت تمثـل عنــصرا 

ً                                                              ًیا القتـــصاد الـــسوق ، إال انـــه ال یجـــوز للتجـــار اســـتخدام اإلعالنـــات بطریقـــة     أساســـ

    ).٢ (                       غیر مشروعة لجذب العمالء 

   :                                                                     وبناء على ما تقدم فقد قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث على النحو التالي

  .ماهية املنافسة: املبحث األول

  .تطور األعمال غري املشروعة يف جمال املنافسة: املبحث الثاين

  األساس القانوين لدعوى املنافسة غري املشروعة: املبحث الثالث

  

                                                 

المنافسة غير المشروعة في مجال اإلعالنات التجارية غير : د مصطفى عزبحما. د) ١(

  .  وما بعدها١٢٣م ، ص ٢٠٠٤المشروعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

   . ٤٣٢المرجع السابق، ص : رازق على عبد ال. د)  ٢(



       
  
 

 
 

٧٦٩

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  املبحث األول

  ماهية املنافسة

                                      نزعــة فطریــة تــدعو إلــى بــذل الجهــد فــي ســبیل   "                              عرفــت المنافــسة فــي اللغــة بأنهــا 

    ).١ (                            التشبه بالعظماء واللحاق بهم 

                 لمعتاد أن یتنافس                          مع الفطرة السویة، فمن ا    یتفق       طبیعي     أمر                   المنافسة بین البشر  و

ًكــل مــن یمارســون نوعــا معینــا مــن التجــارة أو مهنــة معینــة حیــث یقــوم كــل مــنهم  ً                                                                   ً ً

   .                                                                بعرض ما یتمیز به من منتجات أو خدمات بهدف جذب العمالء والمستهلكین 

                                                                     ذلــك النــوع مــن التنــافس إذا كــان فــي حــدود مــا یقــضى بــه القــانون ، وفــى إطــار 

ً الـسائدة فـي التجـارة ، یكـون أمـرا مرغوبـا فیـه                                  االلتزام بما توجبه العادات واألعراف ً                                           ً ً

ــــذین یكــــون فــــي  ــــسبة للتجــــار المتنافــــسین ، وبالنــــسبة لجمهــــور المــــستهلكین ال                                                                      بالن

    ).٢ (                                واختیار السلعة الجیدة المناسبة                                        إمكانهم المقارنة بین المشروعات المتنافسة

  : املنافسةأنواع

 :املنافسة املشروعة -١
                                           لمــشروعات التــي تمــارس هــذه التجــارة بعمــل كــل مــا                            یجــب التــسلیم بحریــة األفــراد وا

                                                             هــــو مــــشروع لجــــذب العمــــالء واســــتخدام مــــا یتــــاح مــــن وســــائل مــــشروعة لتعریــــف 

                                                                       الجمهور بالمنتجات أو الخدمات ، ومن الطبیعي أن یترتب على أعمال المنافـسة 

                                                               المــشروعة تحقیــق منــافع لــبعض المــشروعات فــي حــین یــؤدى ذلــك إلــى اإلضــرار 

                                                        ى والمتنافسة، ومع ذلك ال یمكـن توجیـه اللـوم أو العقـاب لمثـل                بالمشروعات األخر

                                                                      هؤالء المنتفعین طالما أن هذه األعمـال التنافـسیة ال تخـرج عـن نطـاق المـشروعیة 
                                                 

(١)   C.A. Rennes,٦sept. ١٩٩٥, Gaz.Paz. Pal. ١٩٩٦, 

somm.P.٥٣٤. 

   . ٤٣٥المرجع السابق، ص : عبد الرازق على . مشار إليه في مرجع د       

 النهضة الخاص دارالمنافسة غير المشروعة في القانون الدولي :  محمد وفافاشر. د) ٢(

  . ١٠م، ص٢٠٠٠، لقاهرةالعربية ،ا



       
  
 

 
 

٧٧٠

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

                                                                  ودون إخـــالل بالعـــادات واألعـــراف  التجاریـــة ، ومـــن ثـــم تعـــد منافـــسة مـــشروعة ال 

              ا لمـا ینـتج عـن                                                         یعاقب علیها القانون فحسب ، بل یحث األفراد والمـشروعات علیهـ

                                                                      ذلــك مــن ثمــار بالنــسبة لالقتــصاد القــومي للــبالد ، ولــذلك یجــب حمایــة المتنافــسین 

   .                           طالما كانت المنافسة مشروعة 

   :املنافسة غري املشروعة-٢
                                                روح التجــارة نظــرا لمــا تخلقــه مــن أســالیب تــؤدى إلــى      تعــد             حریــة المنافــسة        تقــدم أن 

                             ارجیـــا وتلــك الحریـــة مبـــدأ مـــشروع ٕ                                          ٕالتقــدم االقتـــصادي والـــى نمــو التجـــارة داخلیـــا وخ

                                                                  یخـــول لكـــل تـــاجر الحـــق فـــي اســـتعمال كـــل الوســـائل التـــي یراهـــا مناســـبة لتحقیـــق 

                                                                      مصالحه إال أن المنافسة كعمل مشروع، قد تتعدى حدودها الطبیعیـة لتتحـول إلـى 

                                                                      عمل غیر مشروع نتیجة لجوء البعض إلى وسائل تتنافى وأعراف وعادات التجارة 

ـــشرف ال ـــافى أیـــضا ال ـــردد الـــدول فـــي تنظیمهـــا للمنافـــسة بـــین                     وتن                                                 مهنـــي، لـــذا ال تت

ــــضمان اســــتعمالها فــــي  ــــوطني ل ــــصاد ال ــــة لهــــم وللمــــستهلكین واالقت                                                                  التجــــار، حمای

                                    غیــر المــشروعة التــي یقــوم بهــا التجــار  ل                                  حــدودها المــشروعة، بحیــث تعتبــر الوســائ

       یرتـــب     الـــذي                                                      بهـــدف تـــضلیل جمهـــور المـــستهلكین مـــن قبیـــل العمـــل غیـــر المـــشروع 

                                                    صـــاحبه عـــن تعـــویض الـــضرر الـــذي أصـــاب الغیـــر ویجـــب الكـــف عـــن        مـــسئولیة

                                                                     االستمرار في هذا العمل عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة فهذه الـدعوى 

   .                                تحد من مساوئ حریة النشاط التجاري

               المحظــورة علـــى       األفعــال                     عبــارة عــن مجموعــة مــن   هــي                      المنافــسة غیــر المــشروعة 

                                     تزام بعدم المنافـسة غیـر المـشروعة یـسرى     فاالل ،          القانون   في            ونجد مصدرها        الجمیع 

               ضـرر مـن جرائـه      أصـابه                                             بصرف النظر عن وجود عقـد،بین مـن قـام بالعمـل ومـن 

   )١   . (                                       بهذا االلتزام یرتب المسئولیة التقصیریة      واإلخالل ،

                               ارتكـــاب أعمـــال مخالفـــة للقـــانون أو  "                            محكمـــة الـــنقض المـــصریة بأنهـــا   هـــا    عرفت    وقـــد 

                                      للـشرف واألمانـة والمعـامالت ، متـى قـصد بهـا                                 العادات أو استخدام وسـائل منافیـة 

                                                 

       ،دار  ١    م ،ج    ١٩٩٩       لـسنة   ١٧                         قـانون التجـارة الجديـد رقـم   :                     رضا الـسيد عبـد الحميـد . د  ) ١ (

      .    ٢٢٢    م، ص    ٢٠٠٢                         النهضة العربية ،القاهرة ،
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                                                                    إحـداث لــبس بـین منــشأتین تجــاریتین أو إیجـاد اضــطراب بإحــداها وكـان مــن شــأنه 

   )١ ( "                                                          اجتذاب عمالء إحدى المنشأتین لألخرى أو صرف عمالء المنشأة عنها 

ًالمنافــسة غیــر المــشروعة تعتبــر فعــال ضــارا یــستوجب مــسئولیة فاعلــة وتعــویض  ف ً                                                                 ً ً

                                                              علیه ویعد تجاوزا لحدود المنافسة ارتكاب أعمـال مخالفـة للقـانون              الضرر المترتب

    مثل                                                                     أو العادات أو استخدام وسائل منافیة لمبادئ الشرف واألمانة في المعامالت 

   .    األمر                 حتى یلتبس علیه ٕ       ٕواغرائه              خداع المستهلك 
  

  املبحث الثاني

  تطور األعمال غري املشروعة يف جمال املنافسة
    هـ      ١٤٢٥             جمادى األول  ٤         وتاریخ   ٢٥  /              السعودي رقم م                   حدد  نظام المنافسة 

                                                               أســـــالیب المنافـــــسة غیـــــر المـــــشروعة ونحـــــن نـــــشیر هنـــــا إلـــــى أن المنافـــــسة غیـــــر 

                                                                المــــشروعة  ال تقتــــصر علــــى الــــوارد فــــي نظــــام المنافــــسة وحــــده إذ أن النــــصوص 

ً                                                                ًالنظامیــة و األحكــام التــي تــصدر عــن القــضاء الــسعودي توضــح أن هنــاك صــورا 

   .                            مشروعة خارج إطار هذا النظام                للمنافسة غیر ال

                                                           الن أعمــــال المنافـــــسة مــــن األعمـــــال المتطــــورة بـــــصفة مــــستمرة، لـــــذلك فـــــإن 

                                                                  األخطــاء واالعتــداءات التــي تقــع مــن الغیــر علــى وســائل أو عناصــر المنافــسة ال 

                                                                    یمكن حصرها،  بسبب تعدد أشكال وتطور هذه األسالیب والوسـائل ، ولـذلك كـان 

                                      دي أال یحـــدد نطـــاق المنافـــسة غیـــر المـــشروعة                           مـــن األحـــرى علـــى المـــنظم  الـــسعو

                                                                بحــاالت معینــة أو أشــكال محــددة مــن األخطــاء أو االعتــداءات التــي تــضفى علــى 

                                                                   عمــل المنــافس صــفة عــدم المــشروعیة ، وان یتـــرك هــذا العمــل لیقــوم بــه القـــضاء 

                                                                   علـــى أســـاس القواعـــد العامـــة للمـــسئولیة المدنیـــة ، وفـــى ضـــوء العـــادات واألصـــول 

                                                          امالت التجاریة ، وهذا ما ذهب إلیه المشروع المصري في المادة                المرعیة في المع

ً                 ً، حیــث وضـــع معیـــارا  م    ١٩٩٩       لـــسنة   ١٧                            مــن قـــانون التجــارة الجدیـــد رقــم   )  ١ /  ٦٦ (

                               یعتبـر منافـسة غیـر مـشروعة كـل فعـل   "                                    لعدم مشروعیة المنافسة بالنص علـى أن 

                                                 

     .  ٥٥   ،ص   ١٠      م ، س     ١٩٥٩        يونيه   ٢٥        ق ،جلسة   ٢٥     لسنة   ٦٢        طعن رقم    )  ١ (
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    ثلـــة          ثـــم ضـــرب أم  "                                                   یخـــالف العـــادات واألصـــول المرعیـــة فـــي المعـــامالت التجاریـــة 

        االعتـداء   :                                                            لبعض هذه األعمال غیر المشروعة في مجال المنافـسة التجاریـة مثـل 

                                                                 علـــى عالمـــات الغیـــر أو علـــى اســـمه التجـــاري أو علـــى أســـراره الـــصناعیة وكـــذلك 

                                                              ض العـــاملین فـــي متجـــر الغیـــر علـــى إذاعـــة أســـراره أو تـــرك العمـــل عنـــده ،  ی   تحـــر

ـــبس فـــي                المتجـــر أو فـــي                                                  وكـــذلك كـــل فعـــل أو ادعـــاء یكـــون مـــن شـــأنه إحـــداث الل

 .                                                                       منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمین على إدارته أو في منتجاته

ــــر  ــــأت بحــــصر ألعمــــال المنافــــسة غی ــــم ی ــــه ل ــــنص أن                                                        والمالحــــظ مــــن هــــذا ال

     ) .١ (                                                المشروعة وترك تقدیر ما یعد منها من اختصاص القضاء

                                       ، تـــــصنیف أعمـــــال المنافـــــسة غیـــــر المـــــشروعة فـــــي   ) ٢ (               وقـــــد حـــــاول الفقـــــه 

                                                                 مجموعـــات تـــضم كـــل منهـــا بعـــض األعمـــال ذات اآلثـــار المـــشابهة أو المتماثلـــة ، 

                                                              وهــو تــصنیف یــدور حــول االعتــداء علــى المــشروع التجــاري والعمــل علــى صــرف 

                                                                     العمــالء والمــستهلكین عنــه ، إمــا عــن طریــق القیــام بإعالنــات مــن شــأنها االعتــداء 

ٕ                  ٕته ، واما بإعالنات                                                       على سمعته بالتحقیر من شأنه والنیل من شهرته أو من منتجا
                                                                    من شأنها إحداث اضطراب داخلي في المشروع المنافس نتیجة تحریض العـاملین 

                                                                    على ترك الخدمـة فیـه أو تحریـضهم علـى إفـشاء أسـراره، وقـد یكـون مـن شـأن هـذه 

    .                                  األعمال إحداث اضطراب عام في السوق 

     ال أن                                                                 ورغم أهمیة دعوى المنافسة غیر المشروعة في حمایة القیم التنافـسیة إ

ً                                                                    ًدورهـا یظــل محــصورا فــي إطــار المـشروعات التــي توجــد بینهمــا عالقــة تنافــسیة أو 

ً                                                                    ًالمــشروعات التــي تنــتج ســلعا أو تقــدم خــدمات مماثلــة أو متــشابهة ، حیــث تعمــل 

                                                 

روعة، رسالة دكتوراه صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المش: محمد األمير يوسف. د) ١(

   .م١٩٩٠مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

وما . ١٣٩م، ص ١٩٧٤المحل التجاري، دار الفكر العربي، : على حسن يونس. د)  ٢(

حماية المحل التجاري عن طريق دعوى المنافسة :  عبد الراضي محمودنيكيال. د. بعدها

  ا وما بعده١٠٣م، ص٢٠٠١رة ،دار النهضة العربية ،القاهغير المشروعة، 
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                  ، ونتیجـــة لـــذلك إذا   ) ١ (                                           هـــذه المـــشروعات علـــى جـــذب فئـــة مـــشتركه مـــن العمـــالء 

                   منافــسة فــال یكــون ثمــة                                              حــدث اعتــداء مــن مــشروع علــى مــشروع آخــر لــیس بینهمــا 

                                                                   عمل غیر مشروع یعاقب علیه بدعوى المنافسة غیر المشروعة بـل یتحقـق سـلوك 

     ) .٢ (                                                               مذموم یسمى بالسلوك التطفلي یعاقب علیة بدعوى منع السلوك التطفلي 

  املبحث الثالث

  لدعوى املنافسة غري املشروعة األساس القانوني

ل التجار والمنتجین في  دعوى المنافسة غیر المشروعة الحمایة لكتوفر

مواجهة األعمال التنافسیة غیر المشروعة ومن ضمنها اإلعالنات التجاریة غیر 

المشروعة ، حیث یستطیع المضرور عن طریق هذه الدعوى الحصول على 

التعویض المادي أو األدبي ، كما یحق له المطالبة بوقف اإلعالن المخالف 

  ).٣(ٕ          وازالته  

لقانوني الخاص لدعوى المنافسة غیر المشروعة ونتیجة غیاب التنظیم ا

في مجال المنافسة ، فقد أسس القضاء وأیده في ذلك غالبیة الفقه أحكام الدعوى 

  ).٤(واعد العامة للمسئولیة التقصیریةعلى الق

                                                 

حماية المحل التجاري عن طريق دعوى المنافسة :  عبد الراضي محمودكيالني.  د)  ١(

  .  وما بعدها١١٣ ، ص م٢٠٠١دار النهضة العربية ،القاهرة ،غير المشروعة، 

المنافسة الطفيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، : عبد الرحمن السيد قرمان. د)  ٢(

  .  وما بعدها٢٣، ص م٢٠٠٢

الجوانب القانونية لإلعالن عن المنتجات والخدمات عبر : حماد مصطفى عزب. د)  ٣(

  . ١٣٠، ص م ٢٠٠٣االنترنت ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 

، ص م ١٩٨١القانون التجاري، دار النهضة العربية ، القاهرة : سميحة القليوبي. د) ٤(

٤٠٤  .  
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التي تستوجب مسائلة الفاعل عن فعله الضار ، وقد بینت محكمة 

د المنافسة التجاریة غیر بأن تع)  "١(النقض المصریة ذلك في حكم لها 

ً                                                                   المشروعة فعال تقصیریا یستوجب مسئولیة فاعله عن تعویض الضرر المترتب  ً

ً                                                                           علیه ، ویعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو 

العادات أو استخدام وسائل منافیة لمبادئ الشرف واألمانة في المعامالت ، 

المنافسة غیر المشروعة ال تخرج عن كونها دعوى فالدعوى المؤسسة على 

مسئولیة عادیة أساسها الفعل الضار ، حیث یحق لكل من أصابه ضرر من 

أفعال المنافسة غیر المشروعة أن یرفع الدعوى بطلب التعویض له عما أصابه 

  ).    ٢(من ضرر من جرائها على كل من شارك في إحداث الضرر

یر المشروعة تؤسس على قواعد المسئولیة ولما كانت دعوى المنافسة غ

ٕ                                                                         التقصیریة ، فإن المسئولیة عنها ال تفترض وانما یجب إثبات شروط قیام الدعوى 
  من خطأ وضرر وعالقة سببیة 

  

  :شروط دعوى املنافسة غري املشروعة

  :الخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة: أوال 

مجال اإلعالنات یشترط لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة في 

التجاریة، أن یكون هناك حالة منافسة، یتم في إطارها اإلعالن الذي یشكل عمال 

  )٣(خاطئا

  

  

                                                 

  .٥٠٥، ص ١٠ مجموعة أحكام النقض ، سم ،١٩٥٩ يونيه ٢٥ نقض مدني مصري ) ١(

، ص ٥٥ مجموعة أحكام النقض ، سم،١٩٨٦ ديسمبر ٢٢نقض مدني مصري )  ٢(

٤١٢.  

  .  ١٣ص " المرجع السابق :"  مصطفى عزب دحما. د) ٣(
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  : وجود حالة منافسة-١

، )١(یجب لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة أن توجد حالة منافسة  

وتحقق وجود المنافسة عندما تكون اإلعالنات قد تمت في إطار البحث عن 

وال تقتصر على العمالء الموجودین بالفعل، أي یجب أن توجه إلى كافة العمالء 

العمالء بهدف جذبهم إلى المنتجات والخدمات محل اإلعالن من التجار 

المنافسین ،أي بحیث تهدف الوسیلة المستخدمة إلي صرف عمالء إحدى 

 إلي األخرى ، أما إذا لم تكن هناك عالقة تنافسیة بین األطراف فال المنشآت

تقوم دعوى المنافسة غیر المشروعة ، ومن ثم یشترط لوجود حالة المنافسة عدة 

  :شروط هي

  :أن تكون المنافسة بین تاجرین -أ  

قد تقع المنافسة غیر المشروعة من شخص لیس له صفة التاجر، ومن 

فسة بین تاجرین ، طالما كان یمارس تجارة مماثلة أو مشابهة ثم ال یلزم وجود منا

، الن هذه الدعوى تنصب أساسا على جذب العمالء وال تتعلق )٢(لتجارة خصمه

بالتجار فحسب، بل تقوم المنافسة بین أعضاء المهن المدنیة وخصوصا المهن 

  .الحرة

  :أن یكون هناك نشاطان  -ب

 صرف وتحویل عمالء هوروعة  أعمال المنافسة غیر المشالهدف من

إحدى المنشآت إلي أخرى، ومن ثم فال نكون بصدد عمال من أعمال المنافسة 

غیر المشروعة إال إذا وجد نشاطان، وعلى ذلك إذا سعى أحد األشخاص إلي 

صرف بعض العمالء عن التعامل مع المحل التجاري الذي اعتادوا التعامل معه 

رید اجتذاب هؤالء العمالء إلیه، فال تقوم دون أن یكون له نشاط یمارسه وی

                                                 

  ..   وما بعدها١٣٨ص  المرجع السابق،: على حسن يونس. د) ١(

القانون التجاري ،الكتاب األول، مقدمة في القانون التجاري، : ريحسنى المص. د)  ٢(

    ٢٩٣ ص م،١٩٨٦، ١طالتجاري نظرية األعمال التجارية ، المحل 



       
  
 

 
 

٧٧٦

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

ٕ                                                                        المنافسة وان كان العمل المنسوب إلي هذا الشخص یعد خطئا تقوم به مسئولیته 
  )١(التقصیریة عن تعویض الضرر 

  : أن یكون النشاطان متماثلین أو متشابهین- ج

ال یشترط أن یكون هناك تماثل تام بین النشاطین لطرفي دعوى المنافسة 

وعة، بل یكفى أن یكونا متشابهین أو متقاربین بحیث یكون ألحدهما غیر المشر

تأثیر في عمالء اآلخر، كما إذا وجد مصنع إلنتاج وبیع سلعة معینة وكان 

  ).٢( في نفس السلعةلإلتجاراآلخر محل 

  : وجود عالقة مباشرة بین المعلن والمضرور-د

 بینهما عالقة یكفى لقیام حالة منافسة بین المعلن والمضرور أن یكون

  ).٣(تسمح بإمكانیة التأثیر على عمالء كل منهما بالنسبة لآلخر

  : أن یشكل اإلعالن عمال خاطئا-٢

یقصد بالخطأ في مجال دعوى المنافسة غیر المشروعة اإلتیان بأفعال 

تنطوي على مخالفة القوانین أو األعراف التجاریة أو تتنافى مع شرف المهنة 

  ).٤(بوجه عام 

  :من اإلعالن عمال من  أعمال املنافسة غري املشروعةأن يتض

ال یكفى لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة في مجال اإلعالنات 

التجاریة أن یكون اإلعالن التجاري قد تم في إطار منافسة، أو بمعنى آخر ال 

ٕ                                                                       یكفى قیام حالة المنافسة فقط، وانما یجب أن یشكل هذا اإلعالن فعال خاطئا أو 
 غیر مشروع یرتب ضررا للغیر، ولكن تحدید هذا العمل الخاطئ في عمال

                                                 

  .١٣٨المرجع السابق، ص : على حسن يونس. د)   ١(

مبادئ القانون التجاري، طبقا ألحكام قانون التجارة الجديد، دار : فايز نعيم رضوان. د) ٢(

  . ٤٩٩م ص ٢٠٠١ - ٢٠٠٠العربية ، القاهرة ،النهضة 

  .  ١٣٩المرجع السابق، ص : على حسن يونس. د) ٣(

  . ٩٦، ص ٣٧ ، مجلة المحاماة، س م١٩٥٦ يونيه، ١٤نقض مصري في )  ٤(
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،ذلك الن تعریف  )١( اإلعالن یثیر صعوبات وخصوصا في مجال المنافسة

الخطأ الذي یتمثل في مخالفة الواجب العام أو العادات التجاریة أو األمانة ، 

 أن والذي یسبب اضرارا لآلخرین یقتضى ضرورة تحدید الواجبات التي یجب

  .)٢(تراعى في نطاق حریة المنافسة 

هل یجب أن یكون الخطأ الذي یلزم لقیام دعوى المنافسة غیر ولكن 

المشروعة عمدیا أم یكفى أن یكون غیر عمدیا ، أو بمعنى آخر هل سوء نیة 

   ؟المعلن بغرض اإلضرار باآلخرین یجب أن تتوافر لقیام هذا الخطأ أم ال

ى المنافسة غیر المشروعة أن یكون  ال یشترط في الخطأ في دعو

عمدیا بمعنى انه ال یشترط أن یتوافر لدى التاجر المنافس سوء النیة أو قصد 

ٕ                                                                  اإلضرار باآلخرین، وانما یكفى مجرد الخطأ حتى ولو لم یكن عمدیا مبعثه 
  .اإلهمال وعدم التبصر

ن أفعال املنافسة غري املشروعة اليت تشكل ركن اخلطأ يف اإلعال: ثانيا 
  :التجاري

ال یمكن حصر أفعال المنافسة غیر المشروعة التي تشكل ركن الخطأ 

في دعوى المسئولیة، كما ال یمكن التنبؤ بما قد یستجد منها في المستقبل ال 

سیما في ظل الثورة المعلوماتیة، ولكن سوف أتناول صور لهذه األفعال جاءت 

 جمادى ٤ وتاریخ ٢٥/ قم مفي  المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي ر

تحظر الممارسات أو االتفاقیات أو العقود بین المنشآت "هـ   ١٤٢٥األول 

المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة 

أو شفهیة، وصریحة كانت أم ضمنیة إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو 

ثر المترتب علیها تقیید التجارة أو اإلخالل بالمنافسة االتفاقیات أو العقود أو األ

بین المنشآت وكذلك یحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهیمن 

                                                 

  .  ١٤٠المرجع السابق، ص : حماد مصطفى عزب. د) ١(

نهضة العربية ، ، دار ال١قانون المعامالت التجارية، ج: بريريمحمود مختار . د) ٢(

  . وما بعدها١٦٨، ص ١٨٠، رقم م ٢٠٠٠القاهرة،
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ً                                                                       أي ممارسة تحد من المنافسة بین المنشآت وفقا للشروط والضوابط المبینة في 

  :الالئحة وبخاصة ما یأتي  

دة للبیع بالزیادة أو الخفض  التحكم في أسعار السلع والخدمات المع-١

  .أو التثبیت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة

  الحد من حریة تدفق السلع والخدمات إلى األسواق أو إخراجها منها -٢

بصفة كلیة أو جزئیة وذلك من خالل إخفائها أو تخزینها دون وجه 

  .حق أو االمتناع عن التعامل فیها

في السلع والخدمات بحیث یؤدي تداولها إلى  افتعال وفره مفاجئة -٣

  .سعر غیر حقیقي یؤثر في باقي المتعاملین في السوق

 منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه -٤

  .أو عرقلة ذلك في أي وقت 

 حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلیة أو جزئیة عن -٥

  منشأة أو منشآت معینة 

  . تقسیم األسواق لبیع أو شراء السلع والخدمات أو تخصیصها -٦

 التأثیر في السعر الطبیعي لعروض بیع السلع والخدمات أو شرائها -٧

أو توریدها سواء في المنافسات أو المزایدات الحكومیة أو غیر 

  .الحكومیة

 تجمید عملیات التصنیع والتطویر والتوزیع والتسویق وجمیع أوجه -٨

  .ثمار األخرى أو الحد من ذلكاالست

  

فعدم المشروعیة في اإلعالنات التجاریة تأخذ أشكاال متعددة ومتنوعة  

عن طریق استخدام وسائل غیر مشروعة تهدف أساسا إلى جذب اكبر عدد من 

  .العمالء أو حثهم على االنصراف عن المنافسین اآلخرین 
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 غیر المشروعة التي تبرر ویعتبر اإلعالن في هذه الحالة من أفعال المنافسة

  ).١(المطالبة بالتعویض تجاه المضرور 

  الضرر: ثالثا

وفقا للقواعد العامة في المسئولیة التقصیریة یشترط للتعویض وقوع ضرر نتیجة 

  .خطأ المدعى علیه 

  :  وقوع الضرر شرط الزم للتعویض-١

، وهو ) ٢(الضرر هو األذى الذي یلحق بالمضرور نتیجة خطأ الغیر

قاعدة عامة شرط أساسي من شروط قیام المسئولیة التقصیریة ، فحیث ال ك

  . ضرر فال مسئولیة

  

حتى یمكن تعویض المضرور عن الضرر الذي یلحق به نتیجة ف

اإلعالن التجاري الذي یتضمن منافسة غیر مشروعة، یتعین أن یكون هناك 

معلن والحال هذه ضررا قد أصابه بالفعل أو یكون وقوعه في المستقبل حتما، فال

ال یسال إال في حالة وجود ضرر أصاب المنافس اآلخر، وان یكون هذا الضرر 

  .ناشئا عن اإلعالن غیر المشروع

ولتحقق وجود الضرر نتیجة خطا المعلن ، یجب أن یكون هناك حالة 

منافسة قائمة بین المشروع المضرور والمعلن المنافس، أي یجب أن یكون طرفا 

 في مجال واحد ، بحیث حاول كل منهما جذب عمالء المشروع الدعوى یعمالن

اآلخر، لكن ال یلزم أن یكون المشروعان المتنافسان من ذات التخصص ، 

فیجوز أن ترفع الدعوى من شخص یعمل في نطاق التصنیع ضد شخص یعمل 

                                                 

  .   وما بعدها١٠٤المرجع السابق،   ص : على حسن يونس . د) ١(

الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ، القسم األول، مصادر : عبد الودود يحيى . د)  ٢(

  . ٢٥١ م ، ص ١٩٩٤االلتزام ، 
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في مجال البیع والتوزیع طالما كان من شان األعمال المنافسة غیر المشروعة 

  ).١(ن تؤثر على اآلخر وتؤدى إلى ضررهفي اإلعال

  :شروط الضرر املوجب للتعويض

  : أن یكون الضرر محقق الوقوع - 

یشترط وقوع الضرر للحكم بالتعویض ، فدعوى المنافسة غیر المشروعة 

تهدف إلى تعویض الضرر محقق الوقوع أي الذي وقع بالفعل أو الذي سیقع 

لمادي والمعنوي ، كما یستوي أن یكون مستقبال حتما، ویستوي في ذلك الضرر ا

  .)٢(الضرر صغیرا أو كبیرا ، حیث تتقرر المسئولیة ولو كان الضرر بسیطا 

أما الضرر االحتمالي غیر المحقق الوقوع فال یستحق التعویض عنه، 

  .حتى ولو ثبت خطأ المعلن وتقصیره في مواجهة المضرور

، برفض دعوى وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة 

التعویض التي رفعها المشترى ضد البائع والموثق على أساس انه وان كان قد 

ثبت فعال إغفال كل من البائع والموثق عن إعالم المشترى بوجود رهن على 

العقار المباع إال أن الضرر الذي لحق بالمشترى والمتمثل في التزامه بسداد 

  لم یحدث للمشترى ضررا فعلیا نظرا دیون المرتهنین لم یكن ضرار محققا ، إذ

ألنه ثبت للمحكمة أن المشترى لم یدفع للبائع أصال سوى جزء فقط من ثمن 

العقار المبیع وانه قد قام بسداد الدائنین المرتهنین من الباقي من ثمن العقار 

وبالتالي فإنه على الرغم من إخالل البائع والموثق بالتزامهما باإلعالم للمشترى 

هن العقار إال انه لم یلحق بالمشترى أي ضرر من جراء ذلك ألنه قد قام عن ر

  .)٣(بوفاء حقوق الدائنین المرتهنین كلها من الجزء المتبقي فقط من ثمن العقار 

  : حتديد قيمة التعويض-

                                                 

  .  ٤٩٠المرجع السابق، ص : عبد الرازق على على محمد. د) ١(

           ١٧٦                المرجع السابق ص   :                        كيالني عبد الراضي محمود    . د   )  ٢ (

) ٣  (     Cass. Civ. ٢٥   nov ١٩٧١    , Bull. Civ.١٩٧١    , n ٢٩٦   ,p.٢٥٣     
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تعتمد المحكمة في تقدیر قیمة التعویض على الوقائع التي یكون من 

للمدة التي ظل فیها االعتداء قائما وتوقیتها شأنها إلحاق الضرر بالمنافس تبعا 

ونوع التجارة ، ومن ذلك قول محكمة النقض الفرنسیة ، وفیما یتعلق بالضرر فقد 

وضعت محكمة االستئناف في اعتبارها عدد النسخ المباعة بأقل من الحد األدنى 

للسعر، ومراعاة توقف عملیات الدعایة لشراء الكتب في موسم دخول المدارس 

  .)١(لتي یسوق فیها الناشر منتجات مشابهة ا

ویكون تقدیر الضرر من جانب المحكمة بما لها من سلطة تقدیریة ، 

ومع ذلك یجوز للقاضي بناء على طلب المضرور أن یأمر بالتعویض العیني 

بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو یحكم بأداء أمر معین یتصل  بأعمال 

مثال ذلك أن یأمر القاضي بإزالة اإلعالن الذي المنافسة غیر المشروعة، و

یتضمن استخدام التسمیة المبتكرة للمنافس أو إزالة االسم التجاري أو العالمة 

  ).٢(المقلدة  أو نزع الملصقات المتضمنة معلومات كاذبة 

  :  دعوى المنافسة ال تستلزم وجود ضرر-٢

  :  وجود الضرر لیس الزما لقبول دعوى المنافسة-أ

عوى المنافسة غیر المشروعة یقبلها القضاء حتى في حالة عدم وجود فد

الضرر، الن الضرر هو شرط الزم للحصول على التعویض ولیس لقیام دعوى 

المنافسة غیر المشروعة ، فدعوى المنافسة غیر المشروعة قد یكون هدفها الحكم 

الوارد بالتعویض أو وقف اإلعالن غیر المشروع، أو إزالة الخلط واللبس 

باإلعالن التجاري بین المنافسین أو بین المنتجات أو الخدمات أو إزالة العمل 

غیر المشروع، وهو ما یمیزها عن دعوى المسئولیة التقصیریة التي ترمى في 

  .المقام األول إلى الحصول على التعویض فحسب

فیجوز رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ، إذا كان یخشى وقوع ضرر 

ال وهو ما یسمى بالضرر االحتمالي، وفى هذه الحالة یأمر القاضي باتخاذ مستقب

                                                 

     .     ٥٠٩                 المرجع السابق، ص   :                 فايز نعيم رضوان   .  د     )  ١ (

  .    ٥٠٩المرجع السابق، ص : فايز نعيم رضوان . د) ٢(
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اإلجراءات الوقائیة الكفیلة بمنع تحقق هذا الضرر ،وذلك بالكشف عن أعمال 

المنافسة غیر المشروعة بوقفها، وكذلك وقف الحمالت اإلعالنیة المقارنة أو 

  ).١(التي تتضمن بیانات غیر صحیحة

من اإلعالنات التجاریة رفع دعوى المنافسة غیر ولذلك یحق للمضرور 

المشروعة إلزالة هذه األفعال غیر المشروعة التي تنطوي علیها هذه اإلعالنات 

  ).٢(دون أن تكون هناك حاجة إلثبات وقوع الضرر

ومن ثم فالقضاء یقبل رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة بوجود ضرر 

ل ،بل یكفى أن تكون هناك خشیة من احتمالي ، دون تطلب تحقق الضرر بالفع

وقوع الضرر في المستقبل لكي تأمر المحكمة بوقف األعمال غیر المشروعة 

كاإلعالنات الخادعة أو التي تتضمن تشویها أو تحقیرا للمنافسین أو لمنتجاتهم 

  ).٣(أو لخدماتهم أو تؤدى إلى الخلط أو اللبس لدى العمالء بشأنها

روعة بهذا الشكل تعد دعوى حمایة وقائیة فدعوى المنافسة غیر المش

تهدف في المقام األول إلى منع وقوع الضرر في المستقبل ، وبالتالي یكفى أن 

یكون  هناك ضررا محتمل الوقوع لقیام الشخص المضرور برفعها إلجبار 

المنافس على التوقف عن األفعال غیر المشروعة دون أن تكون هناك حاجة 

  .إلثبات وقوع ضرر

د أكدت على ذلك محكمة استئناف القاهرة في حكم لها وذلك باالكتفاء وق

: بالضرر االحتمالي لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ، حیث قضت بان

العالمتین متشابهتان في الكتابة والنطق على نحو قد یحمل الشخص العادي 

 علیه األمر متوسط اإلدراك من جمهور المستهلكین لهذه المواد المعنیة أن یلتبس

                                                 

  .  ١٧٨سابق، ص المرجع ال: بد الراضي محمود عكيالني. د) ١(

فايز نعيم . د:  وانظر أيضا.  وما بعدها١٤٦المرجع السابق، ص : على حسن يونس. د) ٢(

مرجع :  عبد الراضي محمودكيالني. د:  وأيضا. ٥٠٦المرجع السابق، ص : رضوان 

  .  ١٧٦سابق، ص 

  . ١٦٨المرجع السابق، ص : حماد مصطفى عزب. د)  ٣(
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، فیقبل على المواد االستهالكیة التي قد تنتجها المستأنفة بمظنة أنها من صنع 

المستأنف ضدها ،وفى ذلك ما قد یلحق بالمستأنف ضدها ضررا من حقها أن 

تسعى لتالفیه، هذا وال یشترط أن یكون هذا الضرر محققا، بل یكفى في مجال 

  ).١(یا المنافسة غیر المشروعة أن یكون احتمال

  

غیر انه إذا لم ینتج عن التشابه احتمال وقوع ضرر فإنه ال مسئولیة ، 

م ، ٢٢/١١/١٩٦٢وقد أكد على ذلك حكم محكمة النقض المصریة بجلستها في 

حیث قالت ، إن الحكم المطعون فیه قد جعل عماده في التقریر بوجود تشابه بین 

واردة بكل منهما مما یؤدى العالمتین مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة ال

إلى تشابه النطق بینهما في المقطع األول من العالمة، دون أن یعتد بباقي 

العناصر التي تتكون منها كل من العالمتین فإن الحكم یكون قد أخطا في 

  ).٢(تطبیق القانون

  

وتقریر وجود تشابه بین عالمتین تجاریتین من شأنه أن یخدع جمهور 

 المسائل الموضوعیة التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع المستهلكین هو من

بال معقب علیه من محكمة النقض متى كانت األسباب التي أقیم علیها تبرر 

  ).٣(النتیجة التي انتهى إلیها 

  :  الضرر الفردي والضرر الجماعي-ب 

                                                 

  .  ٦٨٥، ص ٤١السنة  ، مجلة المحاماة،م ١٩٦٠ فبراير ٢٩ استئناف القاهرة في )١(

، ١٣س  م ،١٩٦٢ نوفمبر ٢٢ق ، جلسة ٧٧ لسنة ١٦٠نقض مدني، الطعن رقم ) ٢(

  .    ٦٣،ص ٦٧ عاما ، رقم ٢٥، مجموعة أحكام النقض لـــــ   ١٠٦٣ص 

م ، مجموعة ١٩٥٤ر  فبراي٤ق ، جلسة ٢١ لسنة ٣٣١نقض مدني، الطعن رقم )   ٣(

  .    ٦١،ص ٦٣ عاما ، رقم ٢٥أحكام النقض لـــــ   
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قد یقع الضرر الناشئ عن الخطأ المعلن في دعوى المنافسة غیر 

 أو بشكل جماعي، لذلك فیخول القانون الفرنسي المشروعة بشكل فردى

، باإلضافة )١(الجمعیات المهنیة الحق في االدعاء مدنیا أمام القضاء الجنائي 

  .إلى رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة وفقا للقواعد العامة

  : الطبیعة القانونیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة-٣

 القانونیة لدعوى المنافسة غیر اختلف الفقهاء في الرأي حول الطبیعة

المشروعة ، وسبب هذا االختالف تأسیس الدعوى على القواعد العامة للمسئولیة 

المدنیة في مصر وفرنسا، فالبعض یرى أنها دعوى مسئولیة تقصیریة ، والبعض 

  .اآلخر یرى أنها دعوى ذات طبیعة خاصة

 : ية تقصرييةدعوى املنافسة غري املشروعة دعوى مسئول: الرأي األول

تأسیسا على أن رفع دعوى المسئولیة في المنافسة تتطلب توافر نفس 

الشروط المتطلبة في دعوى المسئولیة التقصیریة من خطا وضرر وعالقة سببیة 

إلى القول بأن تلك  )٢(بین الخطأ والضرر، فقد اتجه الرأي الغالب في الفقه

لما أن دعوى المسئولیة  طاالدعوى تعتبر من دعاوى المسئولیة المدنیة،

التقصیریة تهدف إلى مجرد التعویض للمضرور فال یمكن أن نعطى هذا 

  . التكییف دعوى المنافسة غیر المشروعة وهو أنها دعوى من نوع خاص

  . ویمیل القضاء المصري إلى األخذ بهذا الرأي

الدعوى المؤسسة : فقد قررت محكمة النقض المصریة في هذا الشأن أن

نافسة غیر المشروعة ال تخرج عن أن تكون دعوى مسئولیة عادیة على الم

أساسها الفعل الضار فیحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غیر 

                                                 

  . وما بعدها٧٠المرجع السابق، ص : حماد مصطفى عزب . د)   ١(

الحق : احمد محمد محرز. د: ، وأيضا٣٠٧المرجع السابق، ص : حسنى المصري. د)  ٢(

 بدون دار نشر ، ،م ١٩٩٤في المنافسة المشروعة ، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، 

  .  وما بعدها٣٢٦ص 
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المشروعة أن یرفع الدعوى بطلب التعویض عما أصابه من جرائها على من 

شارك في إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ 

  ) .١( السببیة بین الخطأ والضرروالضرر وعالقة

  : دعوى املنافسة غري املشروعة ذات طبيعة خاصة: الرأي الثاين

یذهب هذا الرأي من الفقه إلى رفض اعتبار دعوى المنافسة غیر 

المشروعة من قبیل دعاوى المسئولیة التقصیریة واعتبارها دعوى من نوع خاص 

 .  

ال تقتصر على تعویض ویستند هذا الرأي على أن دعوى المنافسة 

ٕ                                                                         التاجر المضرور، وانما تتعدى ذلك إلى إمكانیة قیام القاضي باتخاذ اإلجراءات 
الكفیلة بمنع تكرار أفعال المنافسة في المستقبل كإغالق المحل التجاري أو نقله 

  .إلى مكان آخر، أو إزالة اإلعالن التجاري أو وقف نشره

لمشروعة على المسئولیة عن وبرغم استناد الدعوى في المنافسة غیر ا

الفعل الضار إال أن ذلك یجب أال یتجاهل الطبیعة الخاصة لها وما قد یترتب 

علیه من هذه اإلجراءات التي قد تتجاوز مجرد التعویض ألنها تهدف إلى حمایة 

  ).٢(قف الحمالت اإلعالنیة أو إزالتهاالمحل التجاري وعناصره بو

  

  

                                                 

  .  ٧٢٣،ص٧ س ،م١٩٥٦ق، جلسة يونيه ٢٢ لسنة ٤٣٦طعن رقم ) ١(

  . ١٣٩المرجع السابق، ص : سميحة القليوبي. د)  ٢(
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  الثالثالفصل 

  لوقائيةاحلماية ا

  :متهيد وتقسيم

 صیاغة تشریعاتها على وضع قواعد منظمة عندتحرص معظم الدول 

لإلعالن عن المنتجات والخدمات بحسب اختالف طبیعتها ، كما تحرص على 

مواجهة بعض الصور الخاصة لإلعالنات الضارة ، وتحرص المنظمات 

ت مهنة المختصة بتنظیم مهنة اإلعالن على وضع قواعد آلداب وأخالقیا

اإلعالن ، كل ذلك إلسباغ الحمایة الوقائیة على المستهلك وتكتمل الحمایة 

الوقائیة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحیلولة دون نشر أو ظهور إعالنات تجاریة 

  ).١( بعد نشرهالمضلل تضر بالمستهلك ، وتعقب اإلعالن التجاري مضللة

  :وسوف نتناول الحمایة الوقائیة  في مبحثین

  . املنظمة لإلعالن عن بعض املنتجاتدالقواع: األولملبحث ا

  . املنظمة لإلعالن عن بعض اخلدماتدالقواع: الثايناملبحث 

  

                                                 

  . ٥٠٠عبد الرازق على على ، المرجع السابق ، ص . د)  ١(
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  املبحث األول

  القواعد املنظمة لإلعالن عن بعض املنتجات

تتناول الدراسة بیان القواعد المنظمة لإلعالن عن النباتات الطبیة 

ففي إطار حمایة المستهلك من . من المنتجات والمنتجات الصحیة وغیرها 

اإلعالنات التجاریة الضارة أخضعت التشریعات الوطنیة والدولیة اإلعالن عن 

هذه المنتجات وغیرها لتنظیمات وقیود قد تصل إلى حد منع اإلعالن عنها، 

بسبب طبیعتها الخطرة وأثارها الضارة على المستهلك، بغض النظر عن الوسیلة 

  .ة لنشر اإلعالنالمستخدم

 :اإلعالن عن النباتات الطبية: أوال 

  : تنظیم اإلعالن عن النباتات الطبیة-ا

یلزم قانون الصحة العامة الفرنسي الصیادلة ببیع النباتات الطبیة 

المسجلة بقانون تركیب األدویة، حیث یظهر الصیادلة طبقا لذلك على هیئة 

  .تحالف تهتم بالنباتات الطبیة وبیعها

ا ما قام احد غیر الصیادلة باالعتداء على التزامهم وذلك باإلعالن فإذ

عن بیع هذه النباتات أو بعضا منها فإنه یكون مرتكبا لعمل غیر مشروع یعاقب 

  .علیه القانون

 ١٧الصادر في Angersحكم محكمة جنح " ومن األمثلة على ذلك 

حیث أقام  "J.P.Magnir  والسیدة  Rika  Zariaم ،ضد السید١٩٩٣نوفمبر 

لتسویق وبیع ) Pronatura(االتحاد القومي للصیادلة دعوى قضائیة ضد شركة 

  .J.P.M والسیدة  .R.Zالنباتات الطبیة التي أسسها وأدارها السید 

وفى هذه القضیة نقوم بعرض الصراع الذي یقوده ویتزعمه الصیادلة من 

كم المحكمة الصادر اجل الدفاع عن التزامهم ، ففي غضون ذلك الوقت ، فإن ح

 ، المعمول به ، قام بإعالن ونشر قائمة ألربعة وثالثون نوعا ١٩٧٩ یونیه ١٥
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من النباتات الطبیة التي یمكن أن تباع بحالتها األصلیة ، دون تحویلها إلى 

صورة أخرى عن طریق الصیادلة ، واألكثر من ذلك انه یمكن صنع خلیط من 

رة مخلوط واحد ، وبیعها بطریقة حرة بعض أنواع من هذه النباتات في صو

 بالجهاد من اجل األدویة  R ikaومرخصة في حاالت متعددة وقد قام السید 

  . بالنباتاتالتداويالجیدة وخاصة 

وقد وجد لسوء الحظ بین النباتات التي تسوقها شركته خمسة أنواع تابعة 

 –صا لبان  ح– اكلیل الجبل – البردقوش -الزعتر( لاللتزام الصیدلي وهى 

في غضون ذلك قام االتحاد القومي للصیادلة بتقدیم شكوى ) األخضر الینسون

  :اشتملت على ثالث نقاط هي 

  .بیع هذا الخلیط من النباتات وتقدیمه كفصائل عالجیة  - ١

ارتباط انتشار هذه النباتات بالمنتجات التجاریة وتقدیمها في ملزمة  - ٢

 .اهى تماما الوصفة الطبیة الدوائیة محرر بها جمیع األنواع التي تض

 .بیع النباتات التي ال یجب أن تكون ممثلة في االحتكار الصیدلي  - ٣

 Aegersوفى خالل هذه المدة مثل المدعى علیه وشریكته أمام محكمة 

،  في جلسه تأدیبیة ، حیث حكم ١٩٩٣في السابع والعشرین من أكتوبر عام 

  .لة فیها بممارسة غیر مشروعة للصید

تم استئناف الحكم أمام المحكمة األوروبیة وذلك إلدراكها للمفهوم الشامل 

للدواء والذي یسمح للمستهلك بمعرفة المنتجات األخرى التي لها نفس تأثیر 

  .الدواء 

 بإثبات حسن النیة وذلك عن Pronatureومن جانب آخر قامت شركة 

 أیة عملیة لتهریب هذه ً                                            طریق تحكمها الذاتي في األسعار، فلم تالحظ أبدا

  .النباتات من قبل هذه الشركة 

وفى هذا الشأن استند الدفاع على أن هذه األنواع الخمسة من النباتات 

هي نباتات عطریة تستخدم للطهي واستخدامها الطبي ثانوي ، فكیف یشترى 
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ً                                            كما لم یالحظ أنه قد وجد شخصا وافته المنیة –المستهلك هذه النباتات كأدویة 

  .سبب أخذه جرعة زائدة من نبات طبي ما أو عشب ما ب

وقد أدانت المحكمة هذا االلتزام الصیدلي وقالت أنه لم یهتم بالصحة 

ٕ                                                                     العامة وانما جل اهتمامه فقط من ناحیة مصالحهم التجاریة ، كما أن مهنة 
على هذا االلتزام الذي یجعل  الصیدلة لن تحظى وتحتفظ بمكانتها إذا اعتمدت

 حكمها القضائي  Angers كالبقالین ، ثم تابعت محكمة جنح  ةالصیادل

 ، حیث قام القضاة بوضع المفاهیم الدقیقة ١٩٩٣ نوفمبر ٧الصادر في 

  .ٕ                                                                  الخاصة باألدویة والنباتات الطبیة والتي تتماشى وادراك الرجل الشریف 

ثم صرح القضاة بأن المجلس األعلى للصحة العامة قام بتصنیف هذه 

لخمسة من النباتات تحت قائمة النباتات العطریة القابلة لالستخدام األنواع ا

الغذائي دون إضرارها بالصحة العامة ، فتلك األنواع كانت مسجلة في قانون 

وقد انتهت القضیة . إلخ..... تركیب األدویة مثل السكر ، والشاي ، والقهوة 

ام وأدوار المحاكم ، نتیجة لكثرة المناقشات االبتدائیة مع الصیادلة وتكدس مه

 . )١(أدى هذا كله إلى عدم سیر القضیة بجانب اتحاد الصیادلة 

  

 :شروط اإلعالن عن النباتات الطبية

وقد اشترط المشرع الفرنسي في مثل هذه اإلعالنات ، أن تستوفى 

الشروط الالزمة لإلعالن عن األدویة والمنتجات الصحیة ، بأن یكون اإلعالن 

ضمن أي اعتداء على الصحة العامة ، وان یوافق وزیر غیر خادع، وال یت

الصحة على هذا اإلعالن إذا كان موجها للجمهور ، وان یتم الحصول على رقم 

  . إیداع لدى الوزارة المسئولة عن الصحة إذا كان اإلعالن موجها للمهنیین

                                                 

(١)  D alloz, ٢e ed, ١٩٩٤,p.٣٩٠ et ٣٩١.    

 . وما بعدها٥٢٠ص " المرجع السابق" عبد الرازق على على . مشار إليه في مرجع د   



       
  
 

 
 

٧٩٠

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

كما تخضع مستحضرات التجمیل المستخلصة من النباتات الطبیة أیضا 

ام التي یخضع لها اإلعالن عن المنتجات الصحیة بسبب ارتباطها لذات األحك

  ).١(بالصحة العامة 

  

  :تنظيم اإلعالن عن بعض مشروبات الطاقة : ثانيا

 م یقضى بمنع ٤/٣/٤٠١٤اصدر مجلس الوزراء السعودي قرار بتاریخ 

حیث أن  نشر اإلعالنات عن مشروبات الطاقة ورفعها إلى الجهات المختصة،

بات الطاقة تحوي مواد تسهم في إدمان المستهلكین علیها وذهب بعض مشرو

القرار ألبعد من ذلك، حیث تضمن الحظر على شركات مشروبات الطاقة 

ووكالئها القیام برعایة أي مناسبة أو القیام بأي عمل یؤدي إلى الترویج لها، 

ً                                                                 وتضمن القرار أیضا حظر توزیع مشروبات الطاقة مجانا على المستهلكین ً 

بجمیع الشرائح العمریة وحظر بیع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في 

المنشآت الحكومیة، والمنشآت التعلیمیة والصحیة والصاالت واألندیة الریاضیة 

الحكومیة والخاصة، مع إلزام أصحاب المصانع والمستوردین لمشروبات الطاقة 

ّ        یحذر - عربیة واإلنجلیزیة  على عبوة مشروب الطاقة باللغتین ال-بكتابة نص 

 .الضارةاثارها من 

  

وتقوم الجمعیة السعودیة لحمایة المستهلك برصد المخالفات الممكن 

وقوعها تنفیذا لقرار مجلس الوزراء و تقوم الجمعیة بمتابعة وسائل اإلعالم 

   المختلفة ومراقبة المشاركین في إعالنات مشروبات الطاقة

ة بیع المشروبات الغازیة في المرافق كما سبق أن منعت وزارة الصح

الصحیة، وتبع ذلك قرار مماثل من وزارة التربیة والتعلیم، فیما یخص المدارس 

 .وجمیع مرافق الوزارة

                                                 

(١)  C.sante publique,L.٥- ٥١٢٢ et L. ٧-٥١٢٢.   



       
  
 

 
 

٧٩١

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  :اإلعالن عن املنتجات الصحية: ثالثا

إن اإلعالنات المضللة المنتشرة حالیا في جمیع وسائل اإلعالم والتي 

 األدویة المعالجة لبعض أمراض السكر والكبد (تخاطب المواطن ومنها إعالنات 

أدت إلى وفاة بعض المواطنین العتمادهم على هذه اإلعالنات المضللة وترك ) 

 .األدویة الصحیحة التي یصفها األطباء

وذلك بسبب جشع بعض أصحاب اإلعالنات المضللة الستغالل تردي 

  .ضر بصحة المواطنینالثقافة وانتشار الفقر واإلمراض المزمنة وبث إعالنات ت

 األجهزة والمنتجات رقابة والثالثون من الئحة التاسعة نصت المادة

والدواء رقم  للغذاء العامة الهیئة إدارة مجلس بقرار  الصادرة السعودیة الطبیة

  ).١(هـ١٤٢٩/ ١٢/ ٢٩وتاریخ ) ١٤٢٩ -٨- ١(

 والمنتجات لألجهزة إعالنیة أو دعائیة مادة أي إصدار یجوز ال -أ  

  .الهیئة من بتسویقها على اإلذن حاصلة كانت إذا إال الطبیة

  اإلعالنیة أو الدعائیة المادة صیغة على الهیئة موافقة أخذ یجب  -ب 

 مضللة معلومات أي على واإلعالن الدعایة تحتوي ال أن  یجب- ج 

  .المصنع قبل من المحددة الطبیة األجهزة والمنتجات إمكانات عن للمستخدم

 واإلعالنیة الدعائیة المواد في العادي بالمستخدم التغریر تجنب یجب -د

  . العنكبوتیة الشبكة على المعلومات ذلك في بما الموجه للمجتمع والمنشورات

 الموجهة والمنشورات واإلعالنیة الدعائیة المواد تحتوي أن بجب -هـ

 اتالمعلوم على الطبیة والمنتجات باستخدام األجهزة المعنیین لألشخاص

  .احتیاجاتهم مع المتوافقة

                                                 

 بتاريخ ٤٢٤٩ العدد ٨٦ السنة القرى أم بجريدة الالئحة هذه نشرت)   ١(

  هـ٢١/٤/١٤٣٠

  



       
  
 

 
 

٧٩٢

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

 والمنتجات األجهزة بتسویق المعنیین األشخاص لدى یكون أن یجب -  و

 الخاصة الصحیحة المعلومات تقدیم یكفل بما الكافیة عنها المعلومات الطبیة

  .بتسویقها

یتضح من ذلك أن المنظم السعودي قد اخضع اإلعالنات عن المنتجات 

ة تتناسب مع طبیعتها أو تأثیرها على األشخاص الصحیة واألدویة لقیود معین

  .الموجهة إلیهم ،وذلك الرتباط اإلعالن عنها بالصحة العامة للمواطنین

واشترط المنظم السعودي في أي إعالن عن الدواء أال یكون اإلعالن 

كاذبا أو مضلال سواء في قدرات الدواء أو نتائجه أو أعراضه الجانبیة ،سواء كان 

  .  إلى الجمهور أو مرسل بصفة خاصة إلى بعض المستهلكینالدواء معلن

  

  املبحث الثاني

  القواعد املنظمة لإلعالن عن بعض اخلدمات

تحرص معظم التشریعات الوطنیة على تنظیم اإلعالن عن بعض 

الخدمات ، حمایة للمستهلك ، ومن ثم أتناول في هذا المبحث تنظیم اإلعالن 

   .عن بعض هذه الخدمات

  :االستشارات واخلدمات القانونية: الأو

ینظم المشرع الفرنسي اإلعالن عن الخدمات واالستشارات القانونیة عن 

  : والتي تنص على٢ فقرة ١٩٧٢ أغسطس ٢٥طریق مرسوم 

اإلعالن بغرض إعطاء استشارات أو تنظیم أعمال أو اقتراح مساعدة 

أو سیاسي أو في مادة قانونیة ال یصح أن ینشر عن طریق منشور دیني 

  .خطابات، ملصقات، فقرات إذاعیة أو تلیفزیونیة

  : وكاالت الزواج: ثانيا



       
  
 

 
 

٧٩٣

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

اوجب القانون الفرنسي أن یكون اإلعالن عن وكاالت الزواج عن طریق 

متخصصین ، ویكون اإلعالن بغرض الزواج أو االرتباط المستقر متضمنا اسم 

الن عن الزواج تحدید ورقم تلیفون وعنوان المختص، كما اوجب أن یشمل اإلع

النوع ، والعمر والحالة العائلیة ، ومنطقة اإلقامة الخاصة بالشخص المذكور ، 

باإلضافة إلى صفات الشخص المطلوب ، والمختص في إعالن الزواج ،وموافقة 

الشخص المقدم في اإلعالن وموافقته على نشر اإلعالن  ویعاقب القانون على 

 ).١(الغرامة من المستوى الخامس اإلعالن غیر المشروع بعقوبة 

 : التعليم والتدريب وعروض العمل: ثالثا

  :التعلیم والتدریب١- 

  على أساس الفقرة رقم  ٥-١٢١.Lعاقب القانون الجنائي في فرنسا 

 ، من قانون االستهالك الفرنسي ، على اإلعالن المضلل في مجال ١٩٩٣ -٢

وتخضع المنظمات   یورو،١٥٠٠٠التعلیم والتدریب بالحبس سنة، وغرامة 

  ). ٢(الخاصة بالتعلیم عن بعد لذات القواعد السابقة

والتعلیم عن بعد هو ذلك التعلیم الذي ال یوجد بشأنه مكان تقدم فیه 

الخدمة التعلیمیة أو یتواجد فیه األساتذة المنوط بهم تقدیم هذه الخدمة إال بشكل 

 ١٢ي الماضي في قانون عارض ، وقد نظم المشرع الفرنسي اإلعالن عنه ف

من هذا القانون منشات التعلیم بالمراسلة ) ١١( ، وقد ألزمت المادة١٩٦١یولیو 

  .أن تشیر في إعالناتها إلى أنها منشات خاصة

 من ذات القانون تقدیم اإلعالن إلى وزارة التعلیم قبل ١٢وتوجب المادة 

ها خداع أو نشره لكي تتوثق من خلوه من أیة بیانات غیر صحیحة من شان

تضلیل الراغبین في االشتراك في هذا التعلیم ، وتكون هذه البیانات متعلقة 

  .بشروط الدراسة وطبیعتها والمدة الالزمة في المتوسط 

                                                 

(١)   Cass. Civ. ١٨ mai ١٩٨٩, Dalloz,١٩٨٩,Inf. Rap.p.١٨. 

(٢) V.L. ٥ – ٤٧١, Code education.    



       
  
 

 
 

٧٩٤

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  

وقد قضى بوجود إعالن مضلل ، في اإلعالن الذي یوحى بأنه مصدق 

 . من الدولةهعلى شروط

ة أو التدریب سوف وأیضا اإلعالن الذي یؤكد على العمیل بأن الخدم

یتم تنفیذها من جانب متخصصین في حین أن هؤالء المدربین ال یحملون 

مؤهالت وان هذا التدریب سیكون مستحیال  ، وبذلك یكون القانون قد استهدف 

مواجهة اإلعالنات التي توهم الجمهور بأن هذا التعلیم متاح للكافة بصرف 

 .النظر عن مؤهالته وقدراتهم و ثقافتهم 

  : عروض العمل والتوظیف-٢

یمنع قانون العمل الفرنسي أي شخص اإلعالن عن فرص عمل أو 

طلب عماله عن طریق ملصقات توضع في أي مكان وفیما عدا ذلك بأیة طریقة 

إعالنیة أخرى، ما عدا المتخصص في العمل المنزلي والوظائف المعلنة بطریقة 

    ).١(منتظمة 

  

                                                 

(١)  L.٤-٣١١, C٠de du travil.١ fevr, ١٩٩٥, cite par,Conc., 

Consom., ed., ٢٥.   



       
  
 

 
 

٧٩٥

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

 : والتوصياتاخلامتة

 األمین رسوله على والسالم والصالة العالمین، رب هللا دالحم

   .الدین یوم إلى بإحسان تبعه ومن الطاهرین  الطیبین وصحبه وآلة

 بحث من االنتهاء إلى -وتعالى سبحانه– اهللا وفقني أن فبعد
 فقد ،المضللةاإلعالنات التجاریة وسائل حمایة المستهلك من " موضوع

  :فیما یلي إیجازها یمكن اتتوصی وج نتائعدة إلى توصلت

على اإلعالنات التجاریة التي تتم عن طریق تشدید الرقابة  -١
من قبل الجهات و الهیئات الحكومیة القنوات الفضائیة والجرائد 

أي إعالن ال   ومنع عرض أو نشرالمسئولة عن حمایة المستهلكین ،

  .یلتزم صاحبه بتقدیم المستندات التي تؤكد صدق بیاناته

 توعیة المستهلك بمفهوم الخداع التسویقي و عرض نماذج  -٢

لممارسات تسویقیة خادعة ، وتوضیح األسباب التي أدت إلى اعتبارها 

  .خادعة

 عامة برامج وضع الرسمیة في الدولة الجهات على  یجب-٣

  . وتبصیره بحقوقه وواجباته المستهلكٕ       وارشاد توعیة ولتعلیم

 المناهج إلى  المستهلكتثقیف برامج إدخال العمل على -٤
  . مستویاته جمیع في الدراسیة

 تشجیع المستهلك من خالل وسائل النشر المختلفة على -٥

 تعرضوا له من خداع في عن ما حمایتهإبالغ الجهات المسئولة عن 
مجال التسویق ،أو تلك الممارسات التي یعتقدون أنها تهدف إلى 

 استخدامه كل من یثبت  أن یتم توقیع عقوبات صارمة علىوخداعهم 

في   المستهلك أن جهودهیطمئن ،و ذلك حتى غیر مشروعة إعالنات
  .هذا المجال لها مردود إیجابي



       
  
 

 
 

٧٩٦

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

إعالنات  لها سلطة وقف أي  تكوین لجان متخصصة یكون-٦

 .المخالف ومعاقبة مضللة

 بالضوابط اإلعالن ووكاالت المعلنین وضع أنظمة تلزم -٧
أن تكون و، على المخالفین منهممالیة كبیرة الشرعیة وتفرض عقوبات 

و  ، المسئولیة تضامنیة علي المعلن ووكاالت اإلعالن ووسیلة اإلعالن

 نشر العقوبات الصادرة ضد هؤالء في وسائل النشر واسعة االنتشار ،
 المستهلك بأن هناك من یدافع عن حقوقه و اطمئنان دى إلىوهذا یؤ

 عن مثل هذه الجهات بما قد اإلبالغمما یشجعه على  یحمیها ،

أو یعتقد أنه یندرج تحت الممارسات وتضلیل یتعرض له من خداع 
  .التسویقیة الخادعة 

 مراجعة القوانین المتعلقة بالمعاییر الموضوعیة التي تحكم -٨

بحیث یتم مراعاة المصلحة العامة وحقوق اإلنسان تجاریة ال اتاإلعالن
  .ٕ                               انونیة وأخالقیة واجراءات رقابیةمن خالل ضوابط ق

 هاتقویة دورو، االهتمام بجمعیات حمایة المستهلك -٩

  ، باعتبارها فاعال رئیسیا في تطبیق أحكام قانون حمایة المستهلك
 باإلضافة  ، القانونٕ                                              وارشاد المستهلك لكیفیة ممارسة حقوقه الواردة ب

ٕ                                                        لضرورة تمكین المستهلك من معرفة حقوقه عن طریق نشر واعالم 
  .المستهلكین بالقرارات التي تصدر ضد الشركات المخالفة

  

  



       
  
 

 
 

٧٩٧

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

  "             دراسة مقارنة  "                                                وسائل محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة  

  :قائمة املراجع 

  :املراجع باللغة العربية: أوال

مفهوم حمایة المستهلك في العالم العربي ،تقریر : ر رسالن أنو.  د-١

 ٦لندوة العربیة لحمایة المستهلك، جامعة الدول العربیة، في الفترة من مقدم إلى ا

  .١٩٩٧ ابریل ٨ابریل حتى 

اإللكتروني دراسة  التعاقد في المستهلك حمایة :بدر أحمد أسامة. د -٢

 للنشر الجدیدة دار الجامعة : اإلسكندریة ، طنطا جامعة ، األولى مقارنة،الطبعة

  .م٢٠٠٥

الحمایة القانونیة من الخداع اإلعالني في : الزقرداحمد السعید . د -٣

، السنة ) ٤(القانون الكویتي المقارن ، مجلة الحقوق ، جامعة الكویت ، العدد

    .م١٩٩٥ ، دیسمبر ١٩

المنافسة غیر المشروعة في القانون الدولي :  محمد وفافاشر.  د-٤

  .م٢٠٠٠، العربیة ،القاهرة النهضة الخاص دار

حقوق وواجبات المستهلك، ورقة عمل :  رشاد لطفيتسبى محمد -٥

  .م ١٩٩٥ أكتوبر ٢٢مقدمة للمؤتمر العام لحمایة المستهلك، القاهرة ،

الحق في المنافسة المشروعة ، دراسة : احمد محمد محرز. د -٦

  .، بدون دار نشرم١٩٩٤تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، 

 الدراسات كزمر ، المستهلك حمایة: يعحمی الباسط عبد حسن. د -٧

  .م١٩٩٦ ، القانونیة

 الخاصة الحمایة المستهلك، حمایة :جمیعي الباسط عبد حسن. د -٨

  .م١٩٩٦النهضة  العربیة،  دار القاهرة، االستهالك، عقود في المستهلك لرضاء
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بالمقارنة  مصر في المستهلك حمایة  :حسن عبد الباسط جمیعي. د -٩

 ،والشرق األوسط ، الطبعة األولى وبیةاألور السوق دول في الحمایة وضاع ال

  .م١٩٩٦ ، دار الفكر،مصر

مختارات من كتاب قانون االستهالك : حمد اهللا محمد حمد اهللا . د - ١٠

، )١٨(الفرنسي، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونیة ، جامعة أسیوط، العدد

   . م١٩٩٦

مصادر االلتزام  :سهیر منتصر. د: حمدي عبد الرحمن.  د- ١١

  .م١٩٩٠،

القانون التجاري ،الكتاب األول، مقدمة في : حسنى المصري. د- ١٢

 دار ، مصر،١طالتجاري القانون التجاري، نظریة األعمال التجاریة ، المحل 

  .م١٩٩٦ الفكر

 ، دار النهضة ١مصادر االلتزام،ج: األهوانيم الدین حسا.  د- ١٣

  .م١٩٩١، العربیة ، القاهرة

 المنافسة غیر المشروعة في مجال :د مصطفى عزبحما. د - ١٤

  .م٢٠٠٤اإلعالنات التجاریة غیر المشروعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الجوانب القانونیة لإلعالن عن : حماد مصطفى عزب. د - ١٥

المنتجات والخدمات عبر االنترنت ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، 

  .م٢٠٠٣القاهرة، 

 لسنة ١٧قانون التجارة الجدید رقم :  الحمیدرضا السید عبد.د - ١٦

  .م٢٠٠٢ ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،١م ،ج١٩٩٩

  ،١جالقانون التجاري، دار النهضة العربیة ،:سمیحة القلیوبي . د - ١٧

  . م ١٩٨١القاهرة 

النهضة العربیة،  دار الملكیة الصناعیة،: سمیحة القلیوبي. د - ١٨

  .م٢٠٠٥، القاهرة
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حمایة المستهلك من اإلعالنات : بد الرازق على على محمدع. د - ١٩

  .م٢٠١٠التجاریة غیر المشروعة، رسالة دكتوراه ، جامعة أسیوط ، 

التجارة عبر االنترنت، دار الفكر : عبد الفتاح بیومي حجازي. د - ٢٠

  .م٢٠٠٦الجامعي، اإلسكندریة ،

  بیروت،عربي، -فرنسي االقتصاد انجلیزي،  معجم :األیوبي عمر - ٢١

   .العربي الكتاب دار

 الحمایة العقدیة للمستهلك، رسالة:  محمد عبد الباقيرعم. د - ٢٢

  .م٢٠٠٤كلیة الحقوق جامعة عین شمس، دكتوراه،

الخداع التجاري في نظام مكافحة : عبد الفضیل محمد احمد . د - ٢٣

لسنة الغش التجاري السعودي ، مجلة الحقوق ، جامعة الكویت، العدد الرابع، ا

  .م١٩٩٤الثامنة عشر، 

 ، ١الوسیط في شرح القانون المدني، ج: عبد الرازق السنهوري . د - ٢٤

 بیروت لبنان أحیاء التراث العربي، نظریة االلتزام بوجه عام،مصادر االلتزام، دار

  .م١٩٥٢، 

) ١(الوجیز في شرح القانون المدني،:عبد الرازق السنهوري. د - ٢٥

  .م١٩٦٦ام،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،نظریة االلتزام بوجه ع

  .م١٩٨٥ ،طبعة ٢مصادر االلتزام، ج: عبد المنعم البدراوي. د - ٢٦

الجنحة المباشرة أو تحریك الدعوة الجنائیة : على عوض حسن. د - ٢٧

  .م١٩٨٥بطریقة االدعاء المدني المباشر ، دار الثقافة للطباعة والنشر، 

المنافسة الطفیلیة، دار النهضة : عبد الرحمن السید قرمان.  د- ٢٨

  .م٢٠٠٢العربیة، القاهرة، 

الوجیز في النظریة العامة لاللتزام ، القسم : عبد الودود یحیى . د - ٢٩

  . م ١٩٩٤األول، مصادر االلتزام ، 
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المحل التجاري، دار الفكر العربي، : على حسن یونس. د - ٣٠

  .م١٩٧٤

 دولة٢٠٠١ لعام المستهلك ةحمای ندوة :الحاجة الحمید عبد فاطمة - ٣١

  .www.mctmnet.gov.omالمتحدة  العربیة اإلمارات

مبادئ القانون التجاري، طبقا ألحكام قانون : فایز نعیم رضوان. د - ٣٢

  .م٢٠٠١ - ٢٠٠٠التجارة الجدید، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،

حمایة المحل التجاري عن :  عبد الراضي محمودكیالني.  د - ٣٣

  . م٢٠٠١دار النهضة العربیة ،القاهرة ،عوى المنافسة غیر المشروعة، طریق د

التقنین المدني في ضوء القضاء والفقه ، : ل عبد العزیزكما. د - ٣٤

  .م٢٠٠٢طبعة نادي القضاة،

، دار  ١قانون المعامالت التجاریة، ج: بریريمحمود مختار . د - ٣٥

  .م٢٠٠٠النهضة العربیة ، القاهرة،

الحمایة التشریعیة للمستهلك، تقریر مقدم : نور فرحاتمحمود . د - ٣٦

  .م١٩٨٢ ،إلى مؤتمر حمایة المستهلك المنعقد بالقاهرة

الوسیط في شرح جرائم الغش والتدلیس ، : معوض عبد التواب. د - ٣٧

  .م١٩٨٥وتقلید العالمات التجاریة من الناحیتین الجنائیة والمدنیة، طبعة 

ر الخطأ في دعوى المنافسة غیر صو: محمد األمیر یوسف. د - ٣٨

  .م١٩٩٠المشروعة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة، 

 :البرزنجي فهمي محمد وأحمد البرواري المجید عبد نزار - ٣٩

 للنشر، وائل دار ،عمان ،الوظائف -األسس-المفاهیم التسویق استراتیجیات

  .م ٢٠٠٤

 المؤتمر العولمة، ظل في تهلكالمس حمایة :هشام صادق.د - ٤٠

 سبتمبر ،صنعاء ، المستهلك وحمایة الوطنیة الصناعات تنمیة حول اإلقلیمي

  .م ٢٠٠٢
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  :  املراجع باللغة األجنبية: ثانيا
  

 (١)  Ordonnance n ٧٤١ – ٢٠٠١ du ٢٣ aout ٢٠٠١ 

portant transposition de directives 

communautaires et adaptation au droit 

communautaires en matiere de droit de la 

consummation. 

Http://www.franceurope.org/pdf/adapt/ordonnance٢٠

٠١  

Cass. Civ. ٢٥ nov ١٩٧١, Bull. Civ.١٩٧١, n ٢ (٢٩٦(  

 Cass. Civ. ١٨ mai ١٩٨٩, Dalloz,١٩٨٩,Inf. Rap) ٣(  

L.٣١١ C٠de du travil.١ fevr, ١٩٩٥, cite par,Conc., 

Consom., ed.٤(٢٥(  
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  الفهرس

  

  الصفحة  وعـــــــــــــــــاملوض

  ٧٣٦  مقدمة

  ٧٤٢  خطة الدراسة

  ٧٤٣  .دعوى املستهلك: الفصل األول

  ٧٤٦  الدعوى الفردية:املبحث األول

  ٧٦٣  الدعوى اجلماعية :املبحث الثاين

  ٧٦٧  .دعوى املنافسة غري املشروعة: الفصل الثاين

  ٧٦٩  .ماهية املنافسة: ملبحث األولا

  ٧٧١  .تطور األعمال غري املشروعة يف جمال املنافسة: املبحث الثاين

  ٧٧٣  .األساس القانوين لدعوى املنافسة غري املشروعة: املبحث الثالث

  ٧٨٦  .احلماية الوقائية: الفصل الثالث

  ٧٨٧  . املنظمة لإلعالن عن بعض املنتجاتدالقواع: األولاملبحث 

  ٧٩٢  . املنظمة لإلعالن عن بعض اخلدماتدالقواع: الثايناملبحث 

  ٧٩٥  .والتوصیات الخاتمة

  ٧٩٧  .قائمة المراجع

  ٨٠٢  .الفهرس

  ،،مت حبمد اهللا تعاىل وتوفيقه 

  


