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١ 

 

  المسئولية الجنائية في جرائم العدوان على المستھلك

  مقدمة 

أن � يس���ئل ع���ن (م���ن القواع���د القانوني���ة الراس���خة ف���ي مج���ال المس���ئولية الجنائي���ة والعقوب���ة 

الجريم����ة إ� م����ن ارتكبھ����ا أو س����اھم ف����ي ارتكابھ����ا بوص����فه ف����اع"ً أو ش����ريكاً و� يعاق����ب إ� 

م����ن الدس����تور  ٦٦الم����ادة ) (م����ن أدي����ن بارتك����اب الجريم����ة كفاع����ل لھ����ا أو ش����ريك شخص����ياً 

الجن����ائي � يع����رف المس����ئولية ع����ن فع����ل الغي����ر عك����س الق����انون ، أي أن الق����انون ) المص����رى

  .المدنى الذى يقرر تلك المسئولية

ولك���ن خروج���اً ع���ن القواع���د العام���ة تق���رر ف���ي تش���ريعات حماي���ة المس���تھلك ، وك���ذلك الق���وانين 

المكمل����ة لق����انون العقوب����ات ف����ي مص����ر وغيرھ����ا مس����ائلة م����دير المش����روع أو المح����ل ع����ن 

، وك����ذلك مس����ائلة الش����خص المعن����وى جنائي����ا ع����ن جريم����ة ) تابع����ه(جريم����ة ارتكبھ����ا غي����ره 

ارتكبھ���ا أح���د أو بع���ض أعض���اءه وايق���اع العقوب���ة عل���ى الش���خص المعن���وى ذات���ه ف���ي بع���ض 

الح����ا�ت ، وحي����ث أن العقوب����ات وأھ����دافھا والغاي����ة منھ����ا ف����ي ق����انون العقوب����ات � تناس����ب 

وى وت����ؤدى الش����خص المعن����وى ، فم����ا ھ����ي إذا العقوب����ات الت����ي تتناس����ب م����ع الش����خص المعن����

إل���ى تحقي���ق غاي���ة المش���رع الت���ي تس���تھدف ف���ي النھاي���ة تحقي���ق مص���لحة المجتم���ع بأس���ره ف���ي 

  مجال ا�ستھ"ك ؟

الفص���ل اFول المس���ئولية الجنائي���ة ف���ي ج���رائم الع���دوان : ھ���ذا م���ا س���وف نبحث���ه ف���ي فص���لين

  .على المستھلك ، وفى الفصل الثاني أحكام العقوبة في جرائم العدوان على المستھلك

ة حماي����ة المس����تھلك ف����ي جوھرھ����ا تھ����دف ال����ى اFرتق����اء بالحي����اة النوعي����ة ل"ف����راد و حرك����و

الع����يش ف����ي ع����الم يس����وده الوض����وح ف����ي الع"ق����ات التس����ويقية وبم����ا يمك����ن للمس����تھلك م����ن 

وان يحص���ل .التفاع���ل م���ع اFط���راف ا�خ���رى م���ن باع���ة ومنتج���ين بقلي���ل م���ن الش���ك والح���ذر

ل جھ���دا كبي���را للتأك���د م���ن ص���حة قرارات���ه عل���ى احتياجات���ه م���ن الس���لع والخ���دمات دون أن يب���ذ

  .ودقة اختياره

وتمي���زت دول���ة ا�م���ارات العربي���ة المتح���دة بإص���دار الكثي���ر م���ن الق���وانين والتش���ريعات الت���ي 

لس����نة ) ٢٤(تواك����ب متطلب����ات التمي����ز والت����ي تمث����ل أھمھ����ا باص����دار الق����انون ا�تح����ادي رق����م 

  .ة حماية حقوق المستھلكينفي شأن حماية المستھلك و�ئحته التنفيذية المتضمن ٢٠٠٦

 ً�  .اشكاليات البحث :او



٢ 

 

إنالتطورالسريعوالمت"حقفيمختلفميادينالحياةوتزايدالدخولوتحريرالتجارةوإنفتاحاFس�����������������������������واقي

وقدتع�������������ددتوتنوعتالمنتجاتامامالم,جع"لمستھلكأماممشكلةحقيقيةتتعلقبأختيارالمنتجاتالمناس�������������بة

ونقصاPرشاداPستھ"كييشكلعقبةأمامالمس���������������������������ستھلكوفينفسالوقتأضحٮنقصالمعلوماتوقلةالوعي

كماأنالمتاجرتمارساليوممختلفاFنشطةالتسويقيةوذلكQرضاءحاجاتورغباتالمس��������������تھلكي.تھل��������������ك

لذانجدمنحقالمس��������������تھلكالمطالبةبح,نإ�أنھناكممارساتتؤثرعلٮالمجتمعويتحم"لمستھلكالض��������������رر

  :ويمكنتوضيحمشكلةالدراسةمنخ"ا�جابةعنالتساؤ�تا�تية,قوقه

  ؟ھناكوعيلدٮالمستھلكينعينةالدراسةبحقوقھمھل-١

  ؟ھلھناكاستغ"لمنقب"لمنظماتوالمتاجرلحقوقالمستھلكين-٢

  ؟ھلھناكدورللرقابةالحكوميةفيتوعيةالمستھلكين-٣

  ما مدى مسئولية الشخص ا�عتبارى جنائيا عن جرائم حقوق المستھلك ؟ -٤

  :أھميةالدراسةأھميةالموضوع:ثانياً 

  :فيمايليتكمنأھميةالموضوع

إنالبحثينتميإلٮاFبحاثالقانونيةالمتعلقةبحمايةالمستھلكوالمحافظةعلية،وھٮمنالموض����������������������������وعاتالتي

تحظٮبأھميةبالغةفيعصرنا،خاصةوبعدزيادةالتعدٮعلٮالمس����������������������������تھلك،وازديادالمخاطرالناجمةعن

ھا،الوضعالذيفرضعلٮالمجتمعالدوليالتكاتفلمواجيةالتحدياتالتيأفرزتھاالحض��������������������������ارةالحديثةمناج

  . مةالمستھلكوالمحافظةعلٮحقوقةلس"

 ونجداناستقرارالحياةباس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������تقرارالتعام"تالماديةالقائمةبھا

 ولماكانھناكقصورتشريعٮبشأنحمايةالمس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������تھلك,

 جاءتھذةالدراس����������������������������������ةلتعززذلك, فٮظلتعدٮصارخمحلٮودولٮعلٮحقوقالمس����������������������������������تھلك,

 وحثتالمشرععلٮا�ھتمامالتشريعٮبشأنالمستھلكواستقراراوض�������������������������������������������������������������������������������������اعه,

 عدٮعلٮحقوقالمس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������تھلكومسائلةمنيت.

  . وفرضعقوباتراضعھعلٮالمتعدٮسواءكانمنتجاوبائعاومورد,

وفٮظ"لقصورالتشريعٮالمنظملحقوقالمستھلكظھرتنداءاتبض���������������������������رورةتكوينجمعياتلحمايةحقوق

 وكانتنتيجةذلكبروزعدةجمعياتلحمايةالمس�������������������������������تھلك. المستھلكضدالغش�������������������������������الواقععلية

  . علٮالمستوٮالدولٮوا�قليمى,



٣ 

 

 لعربيةبھاقصورواضحفٮشأنحمايةالمس����������������������������������������������������������������������������������������������������������تھلكونجدانالدو�

فھذةالدراسةلمتحظٮالٮا�نبنصيبوافرمنالبحثالعلمٮالمساعدعلٮايضاحا�مورووض��������������������������������عھافٮن,

 صابھاالص�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������حيح

فنجدتنظيمحمايةالمستھلكمتروكللنصوصالعامةفٮالقانونالجنائٮاومنخ"لعقوباتاقتص���������������������������اديةغي.

  .ررادعه

اتالحادثةفٮالعالمحتٮيكونھناكاس����������������������������تقرارفٮا�وفيتبينانةمنالضرورٮتشريعقوانينعلٮوعٮبالتطور

  . ضاعالقانونيةوالحقوقالتٮھٮغايةالقانونوالتٮيسعٮعلٮاستقرارھا

  : تتمثVھميةالدراسةباUتيو

١-

تنبعاFھميةاFكاديميةمنخ"لعرضمجموعةمنالمفاھيمالنظريةالمتعلقةبموضوعالدراس���������������������������ةوبا

  وعلتاليالمساھمةالمتواضعةفيإغناءالمعرفةالعلميةبالموض

٢-

غ"لحقتتوضيححقوقالفردفيإختيارحاجاتھوتحقيقرغباتھمنالمنتجاتمععدمإس��������������������������فٮتساھمالدراسة

  .لتاجر او المورد وقھمنقب"

 ً   : ھدفالدراسة:ثالثا

١-

Pس��������������������������������تھ"كيةباPتسعٮالدراسةالٮتوضيحمفھومحقوقالمستھلكمنحيثالنشأةوالتطوروالحركةا

  . أدبياتالموضوعضافةالٮأبعادھذھالحقوقمنخ"لتقديمإطارنظريمستمدمن

 اFم����������������ان,تشخيصواقعحقوقالمستھلكوالمتمثلبالحقوقاFربعةاFساس����������������يةالمتمثلةبحقاFختيار-٢

 الحص������������������������������������������������������������������������������ولعلٮالمعلومات,س������������������������������������������������������������������������������ماعالرأي,

  . باFضافةالٮالحقوقعددمنالحقوقاUخرٮالتيأوصٮبھاالكتابوالباحثون.

أھدافوأبعادھذھتھدفالدراسةإلٮتحليلمفھومحمايةالمستھلكمنخ"�لتعريفبھذاالمفھوم،وعرض��������������������������

الحماية،ثمتسليطالض���������������������������وءعلٮالجوانبالتيتمثQخ"لبمبدأالحماية،معتقديماUلياتالتيتحافظعلٮحما

دولة يةالمستھلكمنالغشوالخداعالتسويقيالذييمكنأنيمارسعليه؛وأخيراتھدفالدراسةإلٮعرض����������������������������������

  .ا�مارات العربية المتحدة والقصور التشريعى بھا 



٤ 

 

  .منھج الدراسة : رابعا

يلت����زم الباح����ث فٮھ����ذة الدراس����ة ب����المنھج النظ����رى ال����ذى يق����وم عل����ى مقارن����ة حق����ائق       

يرغ���ب الباح���ث ف���ى تحققھ���ا ف���ى مج���ال الحماي���ة الجنائي���ة للمس���تھلك ف���ى ,ومعلوم���ات واحك���ام 

وذل��ك ب��اجراء المقارن��ة ب��ين .ب��"دة وف��ى غيرھ��ا م��ن ال��ب"د الت��ى ل��م تأخ��ذ بع��د بھ��ذة الحماي��ة 

مح���او� تأكي���د , طلوب���ة والقواع���د القديم���ة ف���ى ق���انون العقوب���ات الع���ام ھ���ذة القواع���د الجدي���دة الم

واثب���ات خ���روج ا�حك���ام الموض���وعية لھ���ذة القواع���د الجدي���دة لحماي���ة المس���تھلك ع���ن ا�حك���ام 

  .الموضوعية فى قانون العقوبات العام 

ك����ذلك تش����مل الدراس����ة اس����تعراض بع����ض ا�راء وا�تجاھ����ات الفقھي����ة والقض����ائية م����ع      

وق��د تطرق��ت الدراس��ة ايض��ا ال��ى .ظ��ر الباح��ث فيھ��ا او ا�ض��افة اليھ��ا م��ا امك��ن ذل��ك وجھ��ة ن

يقص���د بھ���ا تس���ليط الض���وء عل���ى م���ا وص���لت الي���ة ,اج���راء بع���ض المقارن���ات ب���ين التش���ريعات 

  .بعض الدول من تطور فى قوانينھا وھى بصدد الحماية الجنائية للمستھلك 

  .سبب اختيار الموضوع :  خامسا 

ھ���ذا الموض���وع للتأكي���د عل���ى ض���رورة ايج���اد ق���انون حماي���ة جنائي���ة خ���اص وس���بب اختيار   

فن����رى يومي����ا وخاص����ة ف����ى عالمن����ا العرب����ى ان المس����تھلك يق����ع دوم����ا فريس����ة ,بالمس����تھلك 

  .للمخادعين والغشاشين من التجار والمھنيين سواء كانت اشخاص طبيعية او معنوية 

  .صعوبات الدراسة :سابعا 

  -:تمثلت فى 

فالعملي�������ة ا�س�������تھ"كية تض�������م اط�������راف ع�������دة ,س�������تھ"ك تش�������عب موض�������وع ا� - ١

والدول���ة المس���ئولة ع���ن حماي���ة مواطنيھ���ا م���ن الغ���ش ,كالمس���تھلك المحت���اج للس���لعة "

وك����ذلك الم�����ورد او الب����ائع او الت����اجر ال����ذى يبح����ث ع�����ن ,وت����وفير ا�م����ن الق����ومى 

فوج����دت ص����عوبة ف����ى ايج����اد نظري����ة متوازن����ة ب����ين مص����الح ھ����ذة الفئ����ات    , ال����ربح

دون ان ت���ؤثر النزع���ة الخاص���ة للباح���ث م���ن حي���ث ميل���ة �قتص���اد الس���وق ,المختلف���ة 

مم���ا يترت���ب ع���ن ذل���ك م���ن اخ���ت"ف ف���ى تحدي���د ا�فع���ال"غير ,ام ل"قتص���اد الموج���ة 

فم��ا يعتب��ر فع��ل يش��كل جريم��ة ف��ى مجتم��ع مع��ين ق��د يعتب��ر خط��أ م��دنى ف��ى ,المجرم��ة 

 .مجتمع آخر 



٥ 

 

ة ام�����ام الباح�����ث قليل�����ة نظ�����را لحداث�����ة الموض�����وع ف�����ان المراج�����ع العربي�����ة المت�����وفر - ٢

 .والمراجع ا�جنبية نادرة 

ان ا�ص���ل حس���ب القواع���د العام���ة ھ���و ض���رورة اثب���ات وج���ود ال���ركن المعنوٮفٮ���اى  - ٣

ل���ذلك وج���دت ,ف���ا�مر مختل���ف ,جريم���ة ولك���ن ف���ى ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك 

  .صعوبة كبيرة فى تحديد موقع الركن المعنوٮفٮھذة الجرائم من نفسية الجانى 

  :كالتالىلبحثخطة اوعلية ف

  .الفصل ا�ول المسئولية الجنائية في جرائم العدوان على المستھلك 

  .المسئولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم العدوان على المستھلك:المبحث ا/ول

  .مبررات المسئولية عند فعل الغير في جرائم العدوان على المستھلك :المطلب اFول 

ف���ي ج���رائم الع���دوان عل���ى مس���ئولية عل���ى فع���ل الغي���ر وش���روطھا أس���اس ال:المطل���ب الث���اني 

  .المستھلك 

  .ا�طراف المسئولة عن حماية المستھلك :المطلب الثالث 

  .آليات حماية المستھلك من الغش والخداع التسويقى :المطلب الرابع 

  .الجنائية للشخص ا�عتبارى فقھا وقانونا وليةئمس: المبحث الثاني

  .المسئولية الجنائية للشخص ا�عتبارى قانونا  : المطلب اFول

  .فٮالفقةا�س"مىالمسئوليةالجنائيةللشخصا�عتبارٮ:المطلب الثاني

  .أحكام العقوبة في جرائم العدوان على المستھلك:الفصل الثانى  

  .الجزاءات المقررة للجرائم على المستھلك:المبحث ا/ول 

غي�����ر الجنائي�����ة ف�����ي تش�����ريعات حماي�����ة المس�����تھلك والعقوب�����ات  الج�����زاءات:المطل�����ب اFول 

  .الجنائية

  .العقوبات اFصلية في جرائم العدوان على المسھلك:المطلب الثانى 

  .تفريد العقوبة في تشريعات حماية المستھلك:المبحث الثاني 



٦ 

 

  .الظروف المشددة في تشريعات حماية المستھلك:المطلب اFول 

  .والظروف في التشريعات الجنائية لحماية المستھلك  ا�عذار:المطلب الثاني 

  .وقف تنفيذ العقوبة في تشريعات حماية المستھلك :المطلب الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل ا/ول

  المسئولية الجنائية في جرائم العدوان على المستھلك

  :تمھيد



٧ 

 

إذا ت���وافرت أرك���ان الجريم���ة قام���ت المس���ئولية الجنائي���ة عنھ���ا ، وتحم���ل وزرھ���ا م���ن ارتكبھ���ا 

وحي���ث أن���ه � تخط���ئ إ� ال���نفس البش���رية ، ,، واس���تحق العقوب���ة ع���ن الخط���أ ال���ذى وق���ع من���ه 

الت���ي تتمت����ع ب���اPدارة وحري����ة ا�ختي���ار ، ل����ذلك فم���ن الع����دل أن � يس���ئل جنائي����اً إ� اPنس����ان 

، و� ف����رق ھن����ا م����ن حي����ث المس����ئولية  )١(ريم����ة شخص����ياً دون غي����ره الطبيع����ى مرتك����ب الج

  .الشخصية بين جرائم قانون العقوبات  وجرائم العدوان على المستھلك 

ولك���ن م���ن أج���ل حماي���ة المس���تھلكين جنائي���ا ، م���ن الج���رائم الت���ي � تق���ع علي���ه م���ن ص���احب 

ؤوس���يه ، ك���ذلك المش���روع أو م���دير المح���ل شخص���يا ، ولكنھ���ا تق���ع عل���يھم م���ن اتباع���ه أو مر

م����ن الج����رائم الت����ي تق����ع ع����دواناً عل����ى المس����تھلكين م����ن ط����رف ش����خص معن����وى ، بواس����طة 

م���دير ھ���ذا الش���خص المعن���وى أو أح���د أعض���اء مجل���س ادارت���ه ، فق���د خرج���ت قواع���د ا�س���ناد 

والمس���ئولية ف���ي ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك ع���ن قواع���د ا�س���ناد والمس���ئولية المتع���ارف 

الع���ام ، فل���م تع���د العقوب���ة م���ن نص���يب فاع���ل الجريم���ة فق���ط ، ب���ل  عليھ���ا ف���ي ق���انون العقوب���ات

  .تجاوزته لتقع على غيره ممن لم يرتكبھا مادياً 

وك�����ذلك اتس�����ع نط�����اق اPس�����ناد والمس�����ئولية ل�����يمكن م�����ن خ"ل�����ه ان�����زال العقوب�����ة بالش�����خص 

المعن���وى ، بع���د أن ك���ان العق���اب � يق���ع إ� عل���ى الش���خص الطبيع���ى فق���ط ، ك���ل ذل���ك بس���بب 

ع���ال ال���ذى يلعب���ه الغي���ر أو الش���خص المعن���وى ف���ي ج���رائم ھ���ذا العص���ر ، ع���دواناً ال���دور الف

عل����ى المس����تھلكين وبالت����الي أص����بح لزام����اً عل����ى المش����رع أن يوس����ع ف����ي نط����اق المس����ئولية ، 

  .ليصل بالعقاب إلى كل معتد على مصالح ھؤ�ء المستھلكين الضعفاء

  

  

  

  

  -: المباحث التاليةولتوضيح ذلك نتناول ھذا الموضوع في 

  .المسئولية عن فعل الغير في جرائم العدوان على المستھلك-:المبحث ا/ول

  .مسؤولية المتبوع في الفقه ا8س7مي-:المبحث الثاني

                                                            
  .٤٠٩، ص ٢٠٠٧القاھرة دار النھضة العربية : الدكتور على عبد القادر القھوجى)١(
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  . المسؤوليةالجنائيةللشخصا�عتباريقانوناًوفقھاً -:المبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث ا/ول

  على المستھلكالمسئولية عن فعل الغير في جرائم العدوان 



٩ 

 

إن المس����ئولية الجنائي����ة حس����ب القواع����د العام����ة ف����ي ق����انون العقوب����ات تس����ند إل����ى مرتك����ب 

الجريم����ة شخص����ياً ، أي � يس����ئل ع����ن الجريم����ة إ� م����ن ارتكبھ����ا أو ش����ارك ف����ي ارتكابھ����ا 

  .)٢(كفاعل أو شريك ، ومن يأتي فع"ً � يجرمه القانون � يسئل جنائياً 

عام�����ة ف�����ي ق�����انون العقوب�����ات ، فق�����د تق�����رر ف�����ي الج�����رائم ولك�����ن خروج�����اً عل�����ى اFحك�����ام ال

ا�قتص����ادية بش����كل ع����ام وج����رائم الع����دوان عل����ى المس����تھلك بش����كل خ����اص ، أن يس����ئل عنھ����ا 

  .من لم يرتكبھا أو يشارك في ارتكابھا

والس����ؤال المط����روح ھ����ي ، م����ا ھ����ي المب����ررات الموض����وعية لھ����ذه المس����ئولية ؟ وم����ا ھ����و 

عل���ى ھ���ذه التس���اؤ�ت ف���ي ث"ث���ة مطال���ب نتن���اول ف���ي اFس���اس الق���انوني لھ���ا ؟ ، س���وف نجي���ب 

المطل����ب اFول مب����ررات المس����ئولية ع����ن فع����ل الغي����ر ، وف����ى المطل����ب الث����اني أس����اس ھ����ذه 

المس�����ئولية وش�����روطھا ، وف�����ى المطل�����ب الثال�����ث نم�����اذج ل�����بعض تطبيقاتھ�����ا ف�����ي التش�����ريع 

  .والقضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب ا/ول

  العدوان على المستھلكمبررات المسئولية عند فعل الغير في جرائم 

                                                            
 ٥٤٧ص  ١٩٨٢شرح قانون العقوبات العام ، دار النھضة العربية ، بيروت ،: الدكتور محمود نجيب حسنى)٢(

 ،٥٤٨. 
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ولية الجنائي����ة شخص����ية ف����" يس����أل إ� م����ن ارتك����ب الجريم����ة أو ئم����ن المس����لم ب����ه أن المس����

ش���ارك فيھ���ا غي���ر أن بع���ض الق���وانين ج���اءت بم���ا يتض���من ح���ا�ت للمس���ؤولية الجزائي���ة ع���ن 

ولية رئ����يس المؤسس����ة ع����ن ئفع����ل الغي����ر �س����يما ف����ي المج����ال ا�قتص����ادي إذ ظھ����رت مس����

  .ا التابعونالجرائم التي يرتكبھ

بوض����ع تع����اريف لفك����رة م����ا، إذ ل����يس م����ن وظيف����ة المش����رع أن ع����ادة القوانين و�تعنَٮ����      

يض����ع مث����ل ھ����ذه التع����اريف إ� ف����ي ح����ا�ت اس����تثنائية وف����ي ح����دود ض����يقة، ك����أن يرغ����ب 

الق����وانين بحس����م ن����زاع فقھ����ي ق����ائم، أو أن يك����ون ذل����ك التعري����ف مغ����ايًرا لمعن����ى  اواض����عو

ف ھ���و م���ن مھم���ة الفقھ���اء، ف���القوانين بالمجم���ل تض���ع أحكاًم���ا مس���تقر، ل���ذا ف���إن وض���ع التع���اري

  .وقواعد تتناول قضايا مختلفة تعود بالنفع على المجتمع

م��ن ال��نص عل��ى معن��ى المس��ؤولية، ل��ذلك �ب��د م��ن الرج��وع إل��ى  ق��د ج��اءت الق��وانين خالي��ة ف

ولية ئل���م يختل���ف الفقھ���اء ف���ي تحدي���د مفھ���وم المس��� و.وليةئلمعرف���ة معن���ى المس���٣آراء الفقھ���اء 

ولية، وعل����ى ئبش����كل ع����ام وإن ك����انوا ق����د اختلف����وا ف����ي وض����ع تعري����ف ل����بعض أن����واع المس����

اFخ����ص المس����ؤولية التقص����يرية والس����بب ف����ي اخ����ت"فھم يع����ود إل����ى اخ����ت"ف اFس����اس ال����ذي 

  .ولية كما سنرى �حًقائتقوم عليه ھذه المس

وج���ب مؤاخ���ذة اقت���راف أم���ر ي"ولية بش���كل ع���ام ل���م يك���ن باPمك���ان تعريفھ���ا إ� بأنھ���ا ئفالمس���

ولية التقص���يرية ئولية المتب���وع ع���ن فع���ل تابع���ه ھ���ي ج���زء م���ن المس���ئوبم���ا أن مس���, ٤"فاعل���ه

ولية ئولية المدني���ة، فن���رى  وج���وب تبي���ان معن���ى المس���ئوالت���ي ھ���ي ب���دورھا ج���زء م���ن المس���

  .ولية التقصيريةئومن ثم تحديد معنى المس

ال���ذي س���ببه لش���خص الت���زام ش���خص بتع���ويض الض���رر " ولية المدني���ة بأنھ���ا ئوعرف���ت المس���

  )٥("آخر نتيجة إخ"له بالتزام يقع عليه

ف���القول ب���أن المس���ؤولية ھ���ي الت���زام، فھ���ذا أم���ر جانب���ه الص���واب، واFص���ل أن يق���ال إل���زام، إذ 

لش���خص عل���ى نفس���ه أم���ًرا ج���ائًزا ھ���و إيج���اب ا"يف���رق الفق���ه ب���ين اPلت���زام واPل���زام، ف���اPلتزام 

فھ����و "أم���ا اPل���زام . ادة المنف���ردة والعق���دفھ���و ي���رتبط ب���اPرادة ومص���ادره ھ���ي اPر, "اش���رع

                                                            
٣

  ) ١، ص  ١٩٧٩دار المعارف، : القاھرة. ٢/ ط. المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية: عامر حسين عبد الرحيم 

  في ا�لتزامات والفعل الضار والمسؤولية المدنية، اFحكام. نيالوافي في شرح القانون المد: وانظر أيًضا مرقس، سليمان
 ١٩٩٢دون دار نشر . تنقيح حبيب إبراھيم الخليلي. ٥/ ط. المجلد اFول. العامة. 
  ٣ص, ٢٠٠٥دار الفكر العربية ,القاھرة ,حسين عبد الرحيم ٤
   ٢٠٠٢دار المطبوعات الجامعية  ,سكندريةاP,١/ ط. مصادر ا�لتزام. النظرية العامة ل"لتزام: أبو السعود،رمضان ٥
  ٣١١ص . 
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الفع����ل (ومص����ادره بالت����الي العم����ل المش����روع , "إيج����اب المش����رع عل����ى ش����خص أم����ًرا م����ا

ف����اPلتزام يع����ود أو� إل����ى إرادة الش����خص , )الفع����ل الض����ار(والعم����ل غي����ر المش����روع ) الن����افع

  .)٦(بينما اPلزام يعود إلى إرادة الشارع

، فق����د تباين����ت التعريف����ات الت����ي وض����عھا الفق����ه ف����ي ھ����ذا أم����ا بالنس����بة للمس����ؤولية التقص����يرية

  .المجال، وذلك حسب اFساس الذي تقوم عليه ھذه المسؤولية ھل ھو الخطأ أم الضرر

وم���ن التع���اريف الت���ي يب���رز فيھ���ا عنص���ر الخط���أ كأس���اس للمس���ؤولية الق���ول ب���أن المس���ؤولية 

لغي�����ر بفعل�����ه حال�����ة الش�����خص الملت�����زم قانونًي�����ا بتع�����ويض الض�����رر ال�����ذي س�����ببه ل.( "ھ�����ي 

وم���ن التع���اريف الت���ي يظھ���ر فيھ���ا عنص���ر الض���رر كأس���اس للمس���ؤولية، ذل���ك , " الخ���اطىء

يج����ب تعري����ف المس����ؤولية بأنھ����ا : " حي����ث يق����ول٧" س����افاتيه"التعري����ف ال����ذي ق����ال ب����ه الفقي����ه 

  .ا�لتزامات التي تؤخذ على عاتق من يكون مسؤو� عن نتائج النشاط الذي يقوم به

المس���ؤولية عل���ى النش���اط الخ���الي م���ن أي خط���أ ( ن نجع���ل ھ���ذه وعلي���ه ف���" توج���د غراب���ة ب���أ

أم����ا بالنس����بة للقض����اء المص����ري، فق����د ج����اء ف����ي ق����رارات محكم����ة ال����نقض م����ا ي����د ل����ل ,ك����ان

وبوض����وح عل����ى أس����اس مس����ؤولية المتب����وع ع����ن فع����ل تابع����ه، وعل����ى ال����رغم م����ن ذل����ك فق����د 

أح���د  ج���اءت ھ���ذه الق���رارات متض���اربة ف���ي ھ���ذا الجان���ب، فق���د اعتب���رت ھ���ذه المحكم���ة وف���ي

م���ن المق���رر ف���ي " قراراتھ���ا أن أس���اس مس���ؤولية المتب���وع ھ���و الخط���أ المفت���رض حي���ث قال���ت 

عل����ى أن المتب����وع يك����ون مس����ؤو� ع����ن الض����رر  ٨قض����اء ھ����ذه المحكم����ة أن الق����انون الم����دني

  .الذي يحدثه تابعه بعمله 

ونج���د أن���ه وف���ي ق���رار آخ���ر اتجھ���ت محكم���ة ال���نقض المص���رية إل���ى اFخ���ذ بفك���رة الكفال���ة أو 

ب���أن مس���ؤولية المتب���وع " حي���ث قض���ت . ن كأس���اس لمس���ؤولية المتب���وع ع���ن فع���ل تابع���هالض���ما

ع����ن أعم����ال تابع����ه غي����ر المش����روعة ھ����ي مس����ؤولية تبعي����ة مق����ررة بحك����م الق����انون لمص����لحة 

المض���رور عل���ى فك���رة الض���مان الق���انوني، ف���المتبوع يعتب���ر ف���ي حك���م الكفي���ل المتض���امن كفال���ة 

  .)٩("مصدرھا القانون وليس العقد

                                                            
٦

  )دون . دون بلد نشر . دون ط. نظرية اPلتزام في الشريعة اPس"مية والتشريعات العربية: العطار  عبد الناصر توفيق 
  دون. إقامة المسؤولية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر : وانظر أيًضا، طھجبار.  ٢٣١ص .  ١٩٧٥. ناشر

  ٢٣١ص . دون سنة نشر. منشورات جامعة ص"ح الدين: العراق. ط. 
  .٢٣٣ص١٩٩٨دار الفكر والقانون ,القاھرة ,طة جبار ٧
٨

 ) ١٨ق جلسة  ٤١لسنة  ٥٨٥الطعن رقم ) ٤/ ٣/ ٦٩٧، ص  ٢٧مجموعة أحكام النقض، س  ١٩٧٦. 
  جلس ٤٢ة لسن ٦٥٧الطعن رقم ) ١/ ٥/ ١١٨٠، ص  ٢٩مجموعة أحكام النقض، س  ٩١٩٧٦
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كرس���ت محكم���ة ال���نقض المص���رية قض���اءھا بش���أن أس���اس مس���ؤولية المتب���وع ف���ي حك���م وق���د 

ب��أن مس��ؤولية المتب��وع ع��ن أعم��ال تابع��ه غي��ر المش��روعة تق��وم " ح��ديث نس��بًيا حي��ث قض��ت 

( ١٠"عل���ى اعتب���ار أن المتب���وع ف���ي حك���م الكفي���ل المتض���امن كفال���ة مص���درھا الق���انون � العق���د

كان���ت ق���د أسس���ت ھ���ذه المس���ؤولية عل���ى  وم���ن الج���دير ذك���ره أن محكم���ة ال���نقض المص���رية

وھ����ذا "فك����رة الحل����ول، وذل����ك ف����ي عھ����د الق����انون الم����دني المص����ري الق����ديم حي����ث قض����ت 

أساس���ه أن شخص���ية المتب���وع تتن���اول  -عل���ى كث���رة م���ا قي���ل ف���ي ص���دد تس���ويغه –ا�س���تثناء 

  .)١١(التابع بحيث يعتبران شخًصا واحدا 

ختلف����ة م����ن مل����بس أو مأك����ل أو ويتعام����ل المس����تھلك وھ����و بص����دد الحص����ول عل����ى حاجت����ه الم

مش���روع أو خ���دمات ، م���ع أص���حاب أنش���طة فردي���ة ي���درونھا ب���ذواتھم ، عن���دھا يس���أل ص���احب 

ھ���ذا المش���روع الف���ردى شخص���يا ع���ن أي جريم���ة يرتكبھ���ا ض���د المس���تھلك ، ك���ذلك يج���ب أن 

يس���أل ص���احب المش���روع أو المح���ل التج���ارى ال���ذى ي���دار بواس���طة عام���ل أو عم���ال ، تح���ت 

ع أو ص����احب المح����ل ، فيم����ا ع����رف بالمس����ئولية الجنائي����ة ع����ن فع����ل اش����راف مال����ك المش����رو

  .الغير

  -:الغير في جرائم العدوان على المستھلكمفھوم  -

المش���روع أو المؤسس���ة أو المح���ل التج���ارى وم���ا ف���ي حكمھ���ا بش���كل ف���ردى م���ن  ق���د ي���دار    

أيض���ا ق���د ت���دار بواس���طة عم���ال فيھ���ا تح���ت اش���راف أص���حابھا و,ط���رف مالكھ���ا أو حائزھ���ا 

ونظ���راً لق���وة ع"ق���ة  .وھ���ؤ�ء العم���ال أو الت���ابعين ھ���م الغي���ر ف���ي تش���ريعات حماي���ة المس���تھلك 

ھ���ؤ�ء بمتب���وعيھم ف���إن أي جريم���ة يرتكبھ���ا الت���ابعون تق���ع مس���ئوليتھا عل���ى المتب���وعين أيض���ا 

ط��أه �ب��د أن تربط��ه ع"ق��ة تبعي��ة بش��كل مباش��ر أو غي��ر مباش��ر ، ولك��ى يعاق��ب الت��ابع ع��ن خ

  :قانونية أو واقعية مبنية على اUتي

  -:عنصر السلطة الفعلية-١

وھ��ذه الس��لطة الت��ي يتمت��ع بھ��ا المتب��وع تج��اه تابع��ه ق��د تك��ون نابع��ة م��ن أس��اس عق��دى كم��ا ق��د 

تك����ون قائم����ة عل����ى ع"ق����ة وظيفي����ة أو عق����د عم����ل ، فالعام����ل والخ����ادم والط����اھى والس����ائق 

وظ���ف ك���ل ھ���ؤ�ء ت���ابعون ومتب���وعيھم ھ���و رب العم���ل أو ص���احب المتج���ر والمس���تخدم والم

كم���ا أن ھ���ذه الس���لطة ل���يس م���ن الض���رورى أن تك���ون س���لطة ش���رعية ب���ل يكف���ى . أو للحكوم���ة 

                                                            
١٠

  ) ٢٦) ٢/ ١٠/ ١٥٠، ص ١، ع  ٢١ق، مجلة القضاة، س  ٥٢، س  ٣٨٥الطعن  ١٩٨٦ نقض.
  ) ١٩٤٢مايو سنة  ١٤في الھامش، نقض مدني في  ١٠٤٨، ص  ١السنھوري ، الوسيط،ج عبد الرزاق ١١
 ، ص ١٥٦رقم  ٣مجموعة عمر . 



١٣ 

 

أن تك���ون س���لطة فعلي���ة ، ك���ذلك ل���يس م���ن الض���رورى لقي���ام ع"ق���ة التبعي���ة أن يك���ون المتب���وع 

ابع أج���راً ع���ن عمل���ه حت���ى تق���وم ح���را ف���ي اختي���ار الت���ابع وك���ذلك � يش���ترك أن يتقاض���ى الت���

ع"ق���ة التبعي���ة ، فس���واء أك���ان يعم���ل المج���ان أو ب���أجر ، وكيفم���ا ك���ان ن���وع اFج���ر بالم���دة أم 

بالقطع����ة أو ن����وع العم����ل ، دائ����م أو ع����ارض فتق����وم ع"ق����ة التبعي����ة ف����ي ك����ل اFح����وال إذا 

  .)١٢(توافرت للمتبوع على التابع سلطة فعلية 

  :عنصر الرقابة والتوجيه-٢

الفعلي���ة يج���ب أن تك���ون منص���به عل���ى الرقاب���ة والتوجي���ه ، ف���المتبوع �ب���د أن تك���ون فالس���لطة 

ل���ه الس���لطة ف���ي أن يص���در لتابع���ة م���ن اFوام���ر م���ا يوجھ���ه بھ���ا ف���ي عمل���ه ول���و توجيھ���ا عم���اً 

وأن تك��ون ل��ه الرقاب��ة علي��ه ف��ي تنفي��ذ ھ��ذه اFوام��ر ، كم��ا أن��ه ل��يس م��ن الض��رورى أن يك��ون 

توجي���ه م���ن الناحي���ة الفني���ة ، ب���ل يكف���ى أن يك���ون م���ن الناحي���ة المتب���وع ق���ادراً عل���ى الرقاب���ة وال

اPداري�����ة ھ�����ي ص�����احبة الرقاب�����ة والتوجي�����ه ، وتتراخ�����ى رابط�����ة التبعي�����ة بتراخ�����ى الرقاب�����ة 

والتوجي��ه حت��ى إذا ل��م يبق��ى ل��دى المتب��وع س��لطة كافي��ة ف��ي الرقاب��ة والتوجي��ه انع��دمت رابط��ة 

ل تابع���اً ل��رب العم��ل F، ھ��ذا اFخي���ر � التبعي��ة بي��نھم ، وعل��ى ھ��ذا اFس���اس ف��" يعتب��ر المق��او

  .)١٣(يملك عليه الرقابة والتوجيه 

  -:مبررات المسئولية عن فعل الغير في جرائم العدوان على المستھلك  -

إن الخ����روج ع����ن القواع����د العام����ة ف����ي المس����ئولية الجنائي����ة وس����ؤال الغي����ر ع����ن جريم����ة ل����م 

يرتكبھ����ا كان����ت وراءه مب����ررات اقتص����ادية ، تمثل����ت بالدرج����ة اFول����ى ف����ي المحافظ����ة عل����ى 

اقتص���اد الدول���ة ، وبالدرج���ة الثاني���ة ف���ي حماي���ة مص���الح المس���تھلكين ال���ذين يش���كلون عنص���راً 

وك���ذلك م���ن أج���ل دع���م المنافس���ة المش���روعة ب���ين التج���ار  رئيس���يا ف���ي البني���ان ا�قتص���ادى ،

والص���ناع والمنتج���ين ومق���دمى الخ���دمات ، لك���ى يتمي���ز م���نھم اFج���ود بض���اعة واFفض���ل ف���ي 

تق���ديم الخدم���ة ، وض���رورات إنس���انية وأخ"قي���ة تتمث���ل ف���ي محارب���ة الغ���ش والغشاش���ين ، لم���ا 

ل����ى توجي����ه لھ����م م����ن خط����ورة عل����ى حي����اة وص����حة المس����تھلكين ، وحرص����اً م����ن المش����رع ع

ل���ذلك ف���إن التوس���ع ف���ي  .)١٤(أفض���ل لقواع���د العق���اب لين���ال العقوب���ة ك���ل م���ن يس���تحقھا فع���"ً 

نط��اق المس���ئولية ع���ن فع���ل الغي��ر أص���بح أم���راً ض���روريا ف��ي ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك 

، حي����ث �ب����د أن يط����ال العق����اب ك����ل م����ن ل����ه س����لطة ا�ش����راف والرقاب����ة عل����ى المح����ل أو 
                                                            

 .٥٤١-٤٥٧م ن ص١٩٨٦العربية ،  النھضةر دا –مصار ا�لتزام  –هلصدانعم فرج معبد ال: الدكتور)١٢(
  .٦٥٩، ص ٢٠٠١,مكتبة جامعه القاھرة ,القاھرة ,قانون العقوبات العام : محمد نجيب حسنى: الدكتور)١٣(
م ، ١٩٦٩المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، دار الفكر العربى ، طبعة : الدكتور محمد عثمان الھمشرى)١٤(

  .٣٩١ص



١٤ 

 

خدم����ة ال����ذى وق����ع في����ه ا�عت����داء عل����ى المس����تھلك ، م����ن ط����رف المش����روع أو مك����ان تق����ديم ال

الع���املين في���ه أي الت���ابعين لمالك���ه أو ح���ائزة ، وإ� تمك���ن ھ���ؤ�ء الم���الكين أو الح���ائزين م���ن 

اPف����"ت م����ن قبض����ة العدال����ة بادع����اء أنھ����م � ع"ق����ة لھ����م بالموض����وع أو أنھ����م ل����م يرتكب����وا 

  .اء وقع الجريمةشخصياً أي خطاً ، أو أنھم لم يكونوا متواجدين أثن

ولك���ن إذا كان���ت المس���ئوية حس���ب القواع���د العام���ة دائم���اً شخص���ية ، فم���ا ھ���و أس���اس مس���ائلة 

  .شخص عن جريمة لم يرتكبھا ؟ ھذا ما سوف نجيب عليه في المطلب التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  أساس المسئولية على فعل الغير وشروطھا في جرائم العدوان على المستھلك

بس���بب الع"ق���ة القوي���ة الت���ي ت���ربط العم���ال بص���احب  العم���ل أوص���احب  المش���روع ، وبس���بب 

حي���ث س���مح لھ���م بالحص���ول عل���ى ت���راخيص لمزاول���ة , ثق���ة المجتم���ع ف���ي أص���حاب اFعم���ال



١٥ 

 

أعم���الھم متوس���ماً ف���يھم ا�س���تقامة والص���دق ، ومعتب���راً أنھ���م مس���ئولين ع���ن ك���ل م���ا ل���ه ع"ق���ة 

والرقاب�����ة وا�ش�����راف عل�����ى ت�����ابعيھم ، وإ� بنش�����اطھم ، ويفت�����رض ف�����يھم حس�����ن التص�����رف 

  .سوف يتعرضون للمسائلة الشخصية ، بل والمسائلة عن أفعال غيرھم

ش===روط اس===ناد المس===ئولية الجنائي===ة إل===ى الغي===ر ف===ي ج===رائم الع===دوان عل===ى المس===تھلك  -

:-  

م���ن أج���ل قي���ام مس���ئولية المتب���وع عم���ل تابع���ة �ب���د م���ن ت���وافر ع���دة ش���روط منھ���ا م���ا يتعل���ق 

عي����ة وس����لطة المتب����وع الفعلي����ة عل����ى تابع����ه وتنظم����ه وتنظمھ����ا نص����وص الق����انون بع"ق����ة التب

  -:، ومنھا ما يتعلق بالجريمة واثباتھا وھى كاUتي)١٥(المدنى

 ً�  -:ثبوت مسئولية مرتكب الفعل المخالف: أو

حت���ى يمك���ن معاقب���ة ص���احب المح���ل أو المش���روع أي���ا ك���ان ن���وع أو تخص���ص ھ���ذا المش���روع 

Fن ب����راءة مرتك����ب الفع����ل ) الت����ابع ل����ه(ب����وت ادان����ة العام����ل تج����ارى أو مھن����ى �ب����د م����ن ث

المخ���الف يترت���ب عليھ���ا ب���راءة ص���احب المح���ل أو المش���روع ، م���ا دام أن ھ���ذا اFخي���ر ل���يس 

  .شريكاً في الجريمة حسب القواعد العامة 

م ف���ي مص���ر ف���إن ١٩٥٠لس���نة  ١٦٣م���ن المرس���وم بق���انون  ١٥وكم���ا ھ���و وارد ف���ي الم���ادة 

، وقابل����ة ١٦ديره أو الق����ائم عل����ى ادارت����ه مس����ئوليته مفترض����ه مس����ئولية ص����احب المح����ل وم����

Pثب���ات العك���س ، ع���ن ك���ل م���ا يق���ع ف���ي المح���ل م���ن مخالف���ات Fحك���ام ھ���ذا المرس���وم بق���انون ، 

أن���ه إذا ك���ان م���ن (بعي���دة ك���ل البع���د ع���ن قواع���د ا�ش���تراك المعروف���ة ف���ي الق���انون ، بم���ا مف���اده 

لى طبق����ا للقواع����د العام����ة ، Fن الممك����ن أن يعاق����ب الش����ريك دون أن يعاق����ب الفاع����ل اFص����

الش���ريك يس���تمد ص���فته م���ن الجريم���ة الت���ي وقع���ت وم���ن فع���ل ا�ش���تراك ال���ذى ارتكب���ه وع���ن 

  .قصده ھو من فعلته 

أم���ا المس���ئولية المفترض���ة المنص���وص عليھ���ا ف���ي الم���ادة س���الفة ال���ذكر ، فإنھ���ا � تق���وم إ� م���ع 

الس����الف ال����ذكر ، وت����دور  قي����ام مس����ئولية مرتك����ب الفع����ل المخ����الف Fحك����ام المرس����وم بق����انون

وق���د قض���ت محكم���ة ال���نقض بب���راءة ط���اعن م���ن جريم���ة ا�متن���اع ١٧) معھ���ا وج���وداً وع���دماً 

                                                            
،  ٥٤٦ص ١٩٩٨مصادر ا�لتزام في القانن المدني ، دار النھضة العربية ، : الدكتور عبد المنعم فرج الصده)١٥(

٥٤٧.  
بشأن التموين الخاص بالتسعير الجبرى فيما نص علية من معاقبة صاحب المحل ١٩٤٥لسنة  ٥٨وقضى بعدم دستورية نص م ١٦

 .ع المخالفة بعقوبة الغرامة ان ثبت انة بسبب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقو
 .١٤٢ م،ص١٩٩٣ الدكتورمصطفٮمجدٮھرجه،جرائمالتموينوالتسعيرالجبرى،دارالكتبالقانونيةمصر١٧



١٦ 

 

ع����ن بي����ع س����لطة Fن المحكم����ة اFدن����ى درج����ة ق����د أدانت����ه ع����ن الجريم����ة الم����ذكورة اس����تناداً 

لمس����ئوليته المفترض����ة ، بع����د أن حكم����ت ب����البراءة عل����ى تابع����ه م����ن الجريم����ة نفس����ھا ، وك����ان 

  .)١٨(ى تعاقب الطاعن التاجر أن تدين العامل معه أو�ً يجب عليھا لك

إن من���اط قي���ام مس���ئولية ص���احب المح���ل المفترض���ة (وقض���ت محك���ة ال���نقض ف���ي حك���م آخ���ر 

م ھ���و وق���وع مخالف���ة ١٩٥٠لس���نة  ١٦٣م���ن المرس���وم بق���انون رق���م  ١٥طبق���ا ل���نص الم���ادة 

Fحك����ام ھ����ذا المرس����وم بق����انون ف����ي محل����ه م����ن م����ديره أو الق����ائم عل����ى ادارت����ه ، ف����إذا انتق����ت 

  .)١٩() فترضةالمخالفة سقط موجب مساءلة صاحب المحل الم

ون���ص عل���ى دل���ك الق���انون ا�م���اراتٮفى الم���ادة الثاني���ة م���ن ق���انون قم���ع الغ���ش والت���دليس ق���انون 

ھ�����ـ ف�����ي  ١٣٩٩/  ٢٠/٤م�����الموافق في�����ه  ١٩٧٩/  ١٩/٣ص�����ادر بت�����اريخ  ٤اتح�����ادي رق�����م 

او ب���اع ....ك���ل م���ن ط���رح "بقول���ة ,٢٠ش���أن قم���ع الغ���ش والت���دليس ف���ي المع���ام"ت التجاري���ة 

  .بع لة سواء كان المالك او تا"

  :أن يكون صاحب المحل مالكاً له أو شريك فيه: ثانياً 

إن المقص���ود بص���احب المح���ل ھ���و م���ن يتص���ل نش���اطه بش���كل مباش���ر بالمش���روع التج���ارى أو 

الص���ناعى أو يس���اھم ف���ي اFعم���ال ال"زم���ة لتنفي���ذ الغ���رض ال���ذى أق���يم المش���روع م���ن أجل���ه 

مس���تأجراً أم ح���ائزاً  ملك���اً أعل���ى أن يج���رى ھ���ذا النش���اط لحس���ابه ومص���لحته ، س���واء أك���ان ما

وحي���ث أن ص���احب المح���ل ب����المعنى الس���ابق ھ���و م���ن ل����ه س���لطة ا�ش���راف والتوجي���ه عل����ى 

عمال���ه بالمح���ل ف���إن مس���ئوليته مفترض���ه ، إذا م���ا ارتك���ب أح���د اتباع���ه الجريم���ة ع���دوانا عل���ى 

  .مصلحة مستھلك ما

  -:أ� يكون صاحب المحل غائباً أو لم يتمكن من المراقبة: ثالثا

ن مس���ئولية ص���احب العم���ل ھ���ي مس���ئولية شخص���ية تتمث���ل ف���ي اش���رافه ورقابت���ه عل���ى حي���ث أ

الع����املين مع����ه ، وت����وجيھھم وارش����ادھم إل����ى كيفي����ة التعام����ل م����ع المس����تھلكين ، وإل����زامھم 

بتطبي�����ق الل�����وائح والق�����رارات المنظم�����ة للمھن�����ة أو الحرف�����ة ، ف�����إذا وقع�����ت جريم�����ة ض�����د 

المش���روع أن يتنص���ل م���ن المس���ئولية أو المس���تھلك م���ن الت���ابع ف���" يمك���ن لص���احب العم���ل أو 

                                                            
 ٩٥١،ص ١٦٧١ ،ق ٣٤ مجموعةأحكاممحكمةالنقض،س.)١٨(
 .٩٥٧، ص ١٦٧١، ق  ٣٤م ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ١٥/١١/١٩٨٣نقض )١٩(

 .|في شأن قمع الغش والتدليس في المعام"ت التجارية, ھـ  ١٣٩٩/  ٢٠/٤الموافق فيه ١٩٧٩لسنة  ٤قانون  رقم ٢٠



١٧ 

 

أن ي����دفعھا ع����ن نفس����ه إ� بإثبات����ه الغي����اب الكام����ل ع����ن مك����ان العم����ل أو اس����تحاله مراقبت����ه 

  .للعمال 

م الخ���اص بش���ئون ١٩٥٠لس���نة  ١٦٣م���ن المرس���وم رق���م  ١٥ك���ذلك فق���د نص���ت الم���ادة رق���م 

ه أو يك���ون ص���احب المح���ل مس���ئول م���ع م���دير" التس���عير الجب���رى وتحدي���د اFرب���اح عل���ى أن 

ا�ق��دم عل��ى ادارت��ه ع��ن ك��ل م��ا يق��ع ف��ي المح��ل م��ن مخالف��ات Fحك��ام ھ��ذا المرس��وم بق��انون ، 

ويعاق��ب بالعقوب���ات المق���ررة لھ���ا ف���إذا ثب���ت أن���ه بس���بب الغي���اب أو اس���تحالة المراقب���ة ل���م ي���تمكن 

،  ٩م�����ن من�����ع وق�����وع المخالف�����ة اقتص�����رت العقوب�����ة عل�����ى الغرام�����ة المبين�����ة ف�����ي الم�����ادتين 

٢١(١٣(.  

المح���اكم المص���رية ف���ي بع���ض أحكامھ���ا مس���ئولية المتب���وع عل���ى خط���أ مفت���رض وق���د أقام���ت 

غي��ر قاب��ل Pثب��ات العك��س ، وق��ررت ذل��ك ف��ي أكث��ر م��ن حك��م لھ��ا ، إذ ج��اء ف��ي أح��د أحكامھ��ا 

إن المس����ئولية ص����احب المح����ل وم����ديره إنم����ا تق����وم عل����ى افت����راض ق����انوني ، ھ����و (م����ا يل����ي 

ى قائم����ة س����واء ع����رف مرتك����ب اش����رافھما عل����ى المح����ل ال����ذى وقع����ت في����ه المخالف����ة ، وھ����

  .)٢٢() الجريمة أو لم يعرف وسواء عوقب أو قضى ببراءته

  -:كيفية اسناد المسئولية إلى الغير في تشريعات حماية المستھلك 

ھ����ي مس����ئولية ) المتب����وع(توص����لنا إل����ى أن مس����ئولية ص����احب المح����ل أو م����دير المش����روع 

ص���ير ف���ي ا�ش���راف والرقاب���ة ، مبني���ة عل���ى تق) الت���ابع(شخص���ية ع���ن جريم���ة الغي���ر العام���ل 

ل���دى المتب���وع واعتبرناھ���ا عب���ارة ع���ن خط���أ شخص���ى م���ن المتب���وع بارتكاب���ه جريم���ة مس���تقلة 

ع���ن الجريم���ة اFص���لية الت���ي ارتكبھ���ا الت���ابع ، تمثل���ت ف���ي اتخ���اذ موق���ف س���لبى بع���دم تنفي���ذ م���ا 

أم����رت ب����ه الل����وائح والق����وانين م����ن ا�ش����راف والرقاب����ة وحس����ن اختي����ار الت����ابعين ، بع����د أن 

من���ا ذل���ك نح���اول ھن���ا أن نستكش���ف كيفي���ة وق���وع الجريم���ة م���ن الت���ابع وعملي���ة اس���نادھا إل���ى عل

المتب����وع أو العك����س ، وم����ا نؤك����د علي����ه من����ذ البداي����ة أو الج����رائم الت����ي تق����ع م����ن الت����ابع أو 

  .المتبوع يمكن أن ُيسئل عنھا أيا منھم دون أن ُيسئل اUخر أو أن ُيسئ" معاً 

 ً�  :ن المتبوع والتابعالمسئولية المزدوجة بي: أو

يس����أل المتب����وع أي ص����احب العم����ل أو المش����روع ع����ن أي خط����أ ينس����ب إلي����ه شخص����يا وھ����ذا 

ينس���جم م���ع القواع���د العام���ة ، ولك���ن إذا أخط���أ الت���ابع عم���داً أو ع���ن غي���ر عم���د يس���ئل الت���ابع 
                                                            

٢١
  . م الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد اFرباح١٩٥٠لسنة  ١٦٣رقم قانون  

  .٦٢٧، ص  ٢٣٣، ق  ٣مجموعة أحكام النقض ، س ٢٤/٣/١٩٥٢نقض )٢٢(



١٨ 

 

والمتب���وع ، Fن المتب���وع م���ن واجب���ه أن � يق���ع الت���ابع ف���ي أي خط���أ بحك���م أن���ه ھ���و المس���ئول 

لمح���ل وأن أي جريم���ة تق���ع ف���ي المح���ل ت���دل عل���ى تقص���ير اFول واFخي���ر ع���ن المش���روع أو ا

  .)٢٣(من المتبوع في اPدارة وا�شراف ومخالفة لتشريعات حماية المستھلك 

  -:قيام مسئولية التابع دون المتبوع: ثانياً 

  -:يسئل التابع دون المتبوع في الحا�ت اUتية -

الجريم���ة � بقص���د و� إذا ثب���ت أن المتب���وع ل���م يك���ن طرف���اً و� ش���ريكاً ف���ي ارتك���اب  - ١

أي أن المتب��وع ق��د طب��ق كاف��ة المطل��وب من��ه قانون��اً م��ن اش��راف ورقاب��ة . ب��دون قص��د

 .على التابع دون أي تقصير يرتب عليه مسئولية شخصية

إذا ك��ان الت��ابع يعم��ل ف��ي مرف��ق مع��ين وارتك��ب خط��أ ض��د أح��د المس��تھلكين ف��إذا ك��ان  - ٢

م����ع المتب����وع ولك����ن إذا ك����ان أي عائ����د لمص����لحة المرف����ق فإن����ه يس����ئل  اخطئ����ه مرفقٮ����

 .خطأ التابع شخصيا ف" يسئل المتبوع

ق���د يق���وم مس���ئول م���ا أو م���دير لمرف���ق م���ا بتف���ويض غي���ره ف���ي جان���ب م���ن مس���ئولياته  - ٣

لم���دة مح���ددة ، ف���إذا ارتك����ب الش���خص المف���وض جريم���ة ف����إن الم���دير اFص���لى غي����ر 

وف���ى مس���ئول عنھ���ا إ� ف���ي ح���دود التف���ويض ، وف���ى المواض���يع الت���ي ش���ملھا التف���ويض 

 .خ"ل المدة المعينة لذلك

 ً   :قيام مسئولية المتبوع دون التابع: ثالثا

تكث����ر ف����ي التش����ريعات ا�قتص����ادية بوج����ه ع����ام وتش����ريعات حماي����ة المس����تھلك بش����كل خ����اص 

وبالتحدي���د ف���ي التش���ريعات الص���ناعية والعمالي���ة ح���ا�ت قي���ام مس���ئولية المتب���وع جنائي���ا ع���ن 

أن يتحم���ل ھ���ؤ�ء الت���ابعون أو العم���ال أي���ة مس���ئولية  اFفع���ال الت���ي يق���وم بھ���ا الت���ابعون ، دون

جنائي���ة ، ويرج���ع ذل���ك إل���ى أن المتب���وعين ھ���و المكلف���ون بموج���ب الق���وانين والل���وائح بتنظ���يم 

في���ه ، وم���ن غي���ر المقب���ول أن ) الت���ابعين(المرف���ق وباPش���راف علي���ه وبرقاب���ة وتوجي���ه العم���ال 

  .)٢٤(للقوانين واFنظمة  ينسب للتابعين أي اھمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة

                                                            
  .التموين في مصر م ، بشأن١٩٤٥لسنة  ٩٥من المرسوم برقم  ٥٨المادة )٢٣(

ج�������رائم الغ�������ش التجارٮوالص�������ناعى،  منش�������أ : ال�������دكتور محم�������د عثم�������ان الھمش�������رى)٢٤( 

 .٢٥٢، ص ١٩٩٦المعارف باFسكندرية 



١٩ 

 

يعاق���ب رئ���يس (وتأكي���داً ل���ذلك فق���د ج���اء ف���ي أح���د أحك���ام محكم���ة ال���نقض الفرنس���ية م���ا يل���ي 

المؤسس����ة أو المق����اول جنائي����ا ع����ن المخالف����ة الت����ي ترتك����ب أثن����اء ممارس����ته مھن����ة ص����ناعية 

  .)٢٥() منظمة و� يعاقب خدمه أو مستخدموه

إن اتھ���ام العام���ل � يق���وم عل���ى س���ند (كم���ا ج���اء ف���ي حك���م محكم���ة ال���نقض الس���ورية م���ا يل���ي 

ق����انون ص����حيح إذ ل����يس ل����ه ع"ق����ة بالمح����ل أو بإرادت����ه ، وإن الحي����ازة ھ����ي لم����دير المح����ل ، 

كم��ا أن قص��د ا�تج��ار ھ��و لم��دير المح��ل أيض��ا وأن وج��ود العام��ل ف��ي خدم��ة م��دير العم��ل � 

ا أكدت���ه وھ���ذا م���). يجع���ل م���ن العام���ل ح���ائز للمح���ل و� لموجودات���ه كم���ا � يجع���ل من���ه ت���اجراً 

م���ا ك���ان م���ن الثاب���ت أن (محكم���ة ال���نقض المص���رية أيض���ا إذا ج���اء ف���ي حك���م لھ���ا م���ا يل���ي 

الم����تھم إن ھ����و إ� ب����ائع بالمح����ل ول����يس ص����احب المح����ل وم����ن يتع����ين القض����اء ببراءت����ه م����ن 

  .)٢٦() تھمة عدم اPع"ن عن اFسعار

إن الت��زام اPع��"ن ع��ن اFس��عار يق��ع عل��ى ع��اتق ص��احب (كم��ا ج��اء ف��ي حك��م آخ��ر م��ا يل��ي 

  .)٢٧() المحل التجارى دون من يقوم بالعمل فيه

  

  

  

  المطلب الثالث 

  .ا/طرافالمسئولةعنحمايةالمستھلك

      

إذابناءاعلٮماسبقيجبحمايةالمستھلك،وتقعمسؤوليةحمايةالمس���������������������������تھلكعلٮالحكومة،اFفراد،جمعي

  .)٢٨(حمايةالمستھلك،والمؤسساتالمنتجةأوالموزعةات
                                                            

 Cass. Crim, 17/1/1984, Gzz Pal, 1984, P. 1308: مشار إليه لدى أنور محمد صدقى)٢٥(

  .٣٧٤، ص 
(President de la Fondation sera punipenalementou de l'enalementou de 

l'entrepreneur pour l'infractioncommisedansl'exercice de la profession de 

l'organisationindustrielle, ni de services ou de sesemployes). 
 

م ، ٢٤/١٢/١٩٩٠، جنح أمن المدولة جزئ طوارئ جلسة  ١٩٨٨لسنة  ٤٩٢الحكم الصادر في الجنحة رقم )٢٦(
 .١٤٧مرجع سابق ، ص: لدى الدكتور مصطفى مجدى ھرجهمشار إليه 

  .قضائية  ٣٧، السنة  ١٥٨٢، طعن رقم  ٢٠/١١/١٩٦٧نقض مصري )٢٧(



٢٠ 

 

  .الحكومات -١

     

منذأنتنامتالحركاتالتيتتكفلبمھمةحمايةالمستھلكوالدفاععنمص����������������������������الحھزاددورالحكوماتفيالدو�ل

مختلفةفيلعبأدوارھامةتصبفيتجسيدھذاالھدف،وھذاانط"قامنمس���������������������������ؤوليتھاعنحمايةمواطنيھافي

  .المجا�تالمختلفة

     

ھمھذھاFدوارفيضمانحقوقمواطنيھافيالحصولعلٮالبياناتوالمعلوماتدونتض��������������������������ليلويمكنتلخيصأ

الخ؛ويتمالتكفلبھذھالقضاياوغيرھاالتيتص�������������بف...،وضمانحقھفيا�ستماعإلٮانش�������������غا�تھوانتقاداته

  :يحمايةالمستھلكمنخ"لتفعيلعم"Fجھزةالحكوميةالتالية

: ا/جھزةالقانوني==================================================================================================================================================================ةفيالوزارات -أ

اية،والتيتتولٮاPشرافعلٮوضعوص����������������������������ياغةالقراراتالتيتكفلحمايةالموھيذاتالع"قةبموضوعالحم

  .ستھلك،وإجراءاتھاالخاصةفيحالةحدوثإخ"لبھذھالحماية

: ا/جھزةا8ش================================================================================================================================================================رافيةوالرقابية -ب

وھيالتييتجسددورھافيعمليةاPشرافوالرقابةتجاھموضوعاPخ"لبحمايةالمس��������������������������تھلك؛حيثيمتدم

نوالبائعينوالموزعين،باPضافةإلٮا�ض����������������������������ط"عبدجالعملھاإلٮرقابةالممارساتالتسويقيةللمنتجي

: وراPشرافعلٮإجراءبحوثالتسويقوالمتض�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������منةلمجا�ت

  .السوق،المستھلكين،اFسعار،الترويج،والتوزيع

      

كمايمتدالدورالرقابيلھذھاFجھزةإلٮكلمايرتبطبعمليةالتبادلمثلكفايةالضماناتالممنوحةللمس���������������������������تھ

  .الخ....ل"ستعماللك،وجودةالمنتجاتالمباعة،وص"حيتھا

: ا/جھزةالقض==========================================================================================================================================================================================ائية -ج

ويتمثلدورھافيمسألةالفصلفيالقضاياالمتعلقةبحمايةالمس����������������������������تھلك،غيرأنماي"حظعندتقييمفعاليةا

Fجھزةالقضائيةھوالبطءفيالفصلفيمثلھذھالقضايا،باPضافةإلٮعدموجودمحاكمخاصةبقض���������������������������ا

  .ياحمايةالمستھلك،فھيحالياتعالجضمنالمخالفاتالتجارية

  .ا/فراد -٢

                                                                                                                                                                          
  . ٧٤ ص,١٩٩٨,القاھرة, دارالمعارف, ا�طرافالمسئولةعنحمايةالمستھلك: مصطفٮمجدٮھرجه٢٨



٢١ 

 

    

يلعباFفرادسواءأكانواأفراداأمجماعاتدوراھامافيتفعي"لحمايةمنمنطلقأنھمأصحابالمص��������������������������لحةا

Fولى؛ويمكنلعبھذاالدورالفعالفيالحمايةمنخ"�لتنظيماتالمختلفةالتييعملونض���������������������������منھا،ممايتيحك

  .شفالممارساتالتسويقيةالتيتقودإلٮاPخ"لبحمايةالمستھلك

  .جمعياتحمايةالمستھلك -٣

    

أردناأننحللدورجمعياتحمايةالمس�����������������������������تھلكفيھذاالمجالفيمكنالقوFنھذھالجمعياتتلعبدوراھامافيإذا

حمايةالمستھلكوھذامنخ"�لقيامبمجموعةمنالمھاممثلربطقضاياالمس����������������������������تھلكبظروفالمجتمعللت

عرفعلٮالطاقات،حثودفعالمؤسساتالرسميةوالھيئاتالمتخصصةإلٮسنقوانينتحميالمس���������������������������تھلك،الت

: "ك،والتركيزعلٮالقض���������������������������������������اياالتيتحظٮبأكبراھتماملدٮالمجتمعوھيوعيةونشرثقافةا�ستھ

  .)٢٩(الخ....الغذاء،تلوثالھواء،ا�تصا�ت،التدخين

 -علٮس����������������������������������������������������������������������بي"لمثال -فبالنسبةلقض����������������������������������������������������������������������يةالغذاء     

ينبغيالعملعلٮسنقانونلس"مةالغذاءمنالمنتجحتٮمائدةالمستھلك؛أيضابالنسبةل"تص���������������������������ا�تيجبتطو

المواطنينمنه،فا�تصا�تھيإحدٮأعمدةا�قتص����������������������������ادياتالحديثة،و�ميرھذاالقطاعوتعظيماستفادة

جاللتطويرا�قتصاددونتطويرا�تصا�توتخفيضتكلفتھا؛وھناكعدةمؤش���������������������������راتفيھذاالمجال،منھ

  ).٣٠(الخ...انسبةالمتصلينبا�نترنت،الھاتفالنقال،الھاتفالثابت

  

  

  .أجھزةا8ع7م -٤

     

تأمينالحمايةللمس�����������������������������تھلك،وھذامنخ"لتوعيةالجماتؤديأجھزةاPع"مبمختلفأنواعھادوراھامافي

ھيرفيمايخصحقوقھاومصالحھا،إضافةإلٮدفاعھاعنھذھالحقوقمنمنطلقأنھاتدخلضمنالقض���������������������������ايا

ا�جتماعية،حيثنجدأنالبرامجاPع"ميةتھدفإلٮالمساھمةفيمعالجةمثلھذھالقضاياالحساس���������������������������ةبالن

  . جباتھمسبةللمجتمعككلعنطريقتوعيةالمستھلكينبمايتيحلھمإدراكحقوقھمووا

                                                            
  .٧٧ص,المرجع السابق ,ا�طرافالمسئولةعنحمايةالمستھلك: مصطفٮمجدٮھرجه٢٩
 ٧٧ص, المرجعالسابق,ا�طرافالمسئولةعنحمايةالمستھلك: مصطفٮمجدٮھرجه٣٠
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  -:المطلب الرابع 

  .آلياتحمايةالمستھلكمنالغشوالخداعالتسويقي

      

توجدمجموعةمناUلياتتكفلتوفيرالحمايةللمستھلكمنالغشوالخداعالتسويقيالممارس����������������������������عليھمنقب"

Fطرافالتيتتعاملمعھفيإطارعمليةالتبادل،وھذابماتتض���������������������������منھھذھاUلياتمنإجراءاتتقودفيالنھايةإل



٢٣ 

 

حصو�لمستھلكعلٮالتعويضالمناسبوالكافيفيحالةوجودعيوبفيتص���������������������������������ميمماقدمله،أوفيحالةالتٮ

ضليلفيمايتعلقبالمعلوماتالخاصةبمستوٮجودةالمنتجاتموض��������������������������وعالتبادل،إلٮغيرذلكمنا�نتھاكاتا

  :)٣١(لتيقديذھبالمستھلكضحيةلھا؛ومنبينأھمھذھاUلياتالتييمكنأنتكفلحمايةالمستھلكنجدمايلي

  .التسويقيةفيحمايةالمستھلكدوراEليات -١

  : يتمثلدوراUلياتالتسويقيةبالنسبةلحمايةالمستھلكفيالنقاطالتالية -

 -أ

Pرشادوالتوجيھبمايكفلحمايته،وص����������������������������يانةحقوقه؛وفيھذااPساليبتوعيةالمستھلكعنطريقاVتفعي

( طاريبرزالترويجكأحدأقوٮھذھاFساليبتأثيرافيتحقيقھدفنشرالوعيوالثقافةبينالمس������������������������������������تھلكين

؛وعليھلكينضمنتحقيقالفعاليةفيأداءھذھالوس�������������يلةمنحيثا)بارھأداةاتصالمباشروغيرمباش�������������رباعت

  .لتأثيرينبغيأنتصاغوتصممالرسالةالترويجيةبصورةجيدة

     

: ولكييؤديالترويجدورھالمخططفيحمايةالمس��������������������������������تھلك،يجبأنتتوفرمجموعةمنالعوامل،منبينھا

وذاتجودة،ممايؤديفيالنھايةإلٮتحقيأنتتضمنالرسالةالترويجيةمعلوماتصحيحةوص��������������������������ادقةودقيقة

قأھدافھافيالحماية؛باPضافةإلٮمدٮالتوفيقفياختيارفكرةالرسالةالترويجيةومامدٮوض���������������������������وحھابما

  .)٣٢(الخ...يضمنتقبلھامنطرفالجمھورالموجھإليه

 -ب

مدٮالتزامالمنتجينأوالبائعينبضرورةكتابةك"لبياناتالخاصةبالس���������������������������لععلٮغ"فھاممايتيحتوفيرالح

،ومنثمتمكينھمناتخاذقرارالشراءبكلحرية؛حيثيكونالمس���������������������������تھلكعلٮدرايةكافيةبمحمايةللمستھلك

توياتوكميةومجا�توطرقاستعمالكلمنتجمنالمنتجات،إلٮغيرذلكمنالمعلوماتالض���������������������������رورية،علٮأن

  .تصاغكلھذھاFموربلغةبسيطةوسھلةتتيحللمستھلكاستيعابھاوفھمھا

 -ج

س���������������������������يةللمنتجات،وإقناعالمنتجينبمدٮأھتوليالمراكزوالھيئاتالمختصةعمليةوضعالمواصفاتالقيا

ميةتقديمالبياناتالكاملةوالدقيقةوالصادقةعنمنتجاتھمفيحمايةالمستھلكمنالغشوالخداعالتس���������������������������ويق

  .ي،وكذلكحمايتھمناFخطار

                                                            
  .٧٢ص , ٢٠٠٦,مكتبة جامعة الملك فيصل ,حماية المستھلك من الغش ا�لكترونى ,محمد كامل السيد ٣١
 .٧٤ص ,المرجع السابق ,حمايةالمستھلكمنالغشا�لكترونى, محمدكام"لسيد٣٢



٢٤ 

 

 -د

إلزامالمنتجينأوالبائعينبضرورةتوفيرالضمانللمستھلكعنالسلعوالخدماتالمقدمةلھس��������������������������واءأكانھذ

  .  يااالضمانصريحاأوضمنيا،مكتوباأوشفھ

 -ھ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ـ

تفعي"لرقابةالدقيقةمنطرفالھيئاتالمختصةفيمايخصمخالفاتاFسعار،معتش�����������������������������ديدالعقوباتالرادع

  .ةحتٮ"يتضررالمستھلك

 -ك

تحديداFسعاربطريقةواقعيةبمايتناسبمعالقدرةالشرائيةللمستھلك،معمتابعةالتغيرفياFس��������������������������عارب

  .ما�يضربمصالحالمستھلك

  .لعبواتبمافيذلكالتعبئةوالتغليفتوفيرالشروطالصحية�ستخدامالموادوا -ل

  .ا�لتزامبإيصا�لمنتجاتإلٮالمستھلكفيالمكانوالزمانالمناسبين،معتحقيقالعدالةفيالتوزيع -ر

  .دورالجودةورقابةالجودةفيحمايةالمستھلك -٢

     

تلعبالجودةدوراھامافيضمانحمايةالمستھلك،كمايمكنأيضاتحقيقھدفالحمايةمنخ"لتفعيلنش���������������������������اط

  .الجودةالرقابةعلٮ

  .أھميةالجودةفيضمانحمايةالمستھلك  - أ

      

تعتبرالجودةوالتقييسمناUلياتالھامةالتيتعتمدفيضمانحمايةالمستھلكخاص���������������������������ةبعدھيمنةا�تجاھال

متزايدإلٮعولمةاFسواقواشتدادالمنافسة،تزايدظاھرةالغشوالخداعالتسويقيالذييتعرضلھالمس���������������������������

،ك٣٣جھتللبحثعنمايميزھافياFسواقعنمنافس����������������������������يھاتھلك؛فاعتمادالجودةوالتقييسيعنيأنالمؤسساتات

ماأنذلكيعنيفيالوقتنفسھأنھاتركزعلٮالمستھلك،وتسعٮإلٮكسبرضاھوض��������������������������مانوفائھمنمنطلقأنھذاا

  .لمستھلكھوالمبررالرئيسلوجودھاواستمرارھافيالسوق

      

ولكييتحققللمؤسساتھذاالھدفوغيرھمناFھدافاFخرٮلجأتإلٮبذلكلمافيوسعھامنأجلحمايةالمس���������������������������تھ

                                                            
  .٣٢ص ,٢٠٠٣,بدون دار نشر ,الجودة وحماية المستھلك ,محمد كامل ٣٣
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كمنالغشالتسويقيباعتبارھمنأغلٮأصولھا،وھذاعنطريقض��������������������������مانجودةالمنتجاتالمقدمةلھمنخ"�ل

،والتييعتبرھاالمس�������������تھلكبمثابةمرجع)ISO(لتقيدبمتطلباتالمنظمةالدوليةللمواص�������������فاتوالمقاييس

  . للتمييزبينالمنتجاتالمعروضةفياFسواق

      

س�����������������������������تھلك،ممايعنيمنجھةأخرٮأنھكماأنعدمتقيدالمؤسساتبعنصرالجودةيجعلھاتخلبمبدأحمايةالم

ذھالمؤسساتسوفتفقدأجزاءھامةمنأسواقھا،ومنثممس���������������������������تھلكيھانظراللع"قةالقويةالموجودةبينال

جودةوالتسويق؛فعندئذسيتملكالمستھلكونشعوربعدمالرضانتيجةللنقصفيجودةالس���������������������������لعوالخدما

منتالمقدمة،اFمرالذييكونلديھانطباعاسيئاعنصورةتلكالمؤسسات،وسيض���������������������������طرھذلكإلٮالبحثعن

تجاتأخرٮلمؤسساتأخرى؛وتكونالنتيجةفياFخيرمكلفةللمؤسساتالمتھاونةفيموض��������������������������وعالجودةو

منخ"لھاحمايةالمستھلك؛وسيقودذلكفيالواقعإلٮأنتجدتلكالمؤسساتنفسھافيوضعياتتنافسيةض�����������������������������

  . عيفة،وسيتطلبمنھاعندئذبذلمجھوداتكبيرةلتصحيحصورتھامرةأخرٮفيذھنالمستھلكين

  .المستھلكدوررقابةالجودةفيحماية -ب

      

تلعبالرقابةعلٮالجودةدوراھامافيحمايةالمستھلكمناFضرارالصحيةالناتجةعناس��������������������������تعمالموادأو

أغذيةفاسدة،وفحصالسلعالمنتجةمحلياأوالمستوردة،ومحاربةا�حتكار،ووضعمواص�����������������������������فاتقيا

  .سيةلQنتاجوا�ستيرادوالتصدير

:" وتوجدعدةتعريفاتلمفھومرقاب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ةالجودةمنبينھاأنھا      

عةمناFنشطةالمحددة،والتيتس����������������������������تخدمبھدفالتأكدمناPنتاجالذيتمتحقيقھيتفقويتطابقمعتلكالمجمو

  . )٣٤("مواصفاتالتيوضعتلھسلفا

       

ويمكنللرقابةعلٮالجودةأنتؤديدورھابفعاليةفيحمايةالمستھلكمنخ"لقياماFشخاص���������������������������المؤھلونقان

لموازينوالمقاييس،وباونابالمعاينةالمباشرة،أوبالفحوصالبصرية،وبواس��������������������������طةأجھزةالمكاييلوا

لتدقيقفيالوثائق،وا�ستماعإلٮاFشخاصالمسؤولين،أوبأخذعيناتمنالمنتج،باPض����������������������������افةإلٮزيارةا

  . Fماكنوالتجھيزاتذاتالع"قةبالمنتجاتالموجھةل"ستھ"ك،وھذافيكامVوقاتالعمل

  

                                                            
  .٣٥ص .المرجع السابق ,الجودةوحمايةالمستھلك, محمدكامل٣٤



٢٦ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثانى

  المسئوليةالجنائيةللشخصا�عتباريقانوناًوفقھاً 

     

المسؤوليةالجنائيةلVشخاصالمعنويةمنأھمالموضوعاتالتيتمسوبشكلمباشرفلس��������������������������فةالقانونوالفق
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المحوراFساسيالذيتدورحولھالفلسفةالجنائية،ومنثمكانتالنھض���������������������������ةالعلميةوالف eھالجنائي،فھيُتَعد

ئيةكريةالتيلحقتبالقانونالجنائيالحديثوليدةل"تجاھاتالفلسفيةالمختلفةحولنظريةالمس��������������������������ئوليةالجنا

 .  

      

ولھذانشأتالمدارسالفقھي���������������������������ـةفيالقانونالجنائي،والمميزبينھذھالمدارسھومعياركلمنھاحوFساسا

لمسؤوليةالجنائية،إضافةإلٮأنكونھاتمثلنقطةالتحولبالنسبةللتشريعالجنائيالمعاص����������������������������ر،ويرجعذ

ويمكلكإلٮتطورنظريةالمسؤوليةالجنائيةمنمرحلةالتخلفوالوحشيةإلٮمرحلةالنھض���������������������������ةوالعدالة،

نناالقولبأنتطورالقانونالجنائيكانومازالمقترًنابتطورھذھالنظريةالجنائيةوماتتض���������������������������منھمنتيارات

  . وھوتطورحضاريلQنسانيةفيعصرالنھضةفيمختلفالميادين. فلسفية

     

ومسؤوليةاFشخاصالمعنويةجنائًياتمثلفيالوقتالحاض����������������������������رنقطةتحوFخرٮفيتطورالقانونوالفقھال

ھياFخرٮوليدةلمايشھدھالعص�����������������������������جنائيالحديث،ذلكVنالمسؤو eشخاصالمعنويةُتَعدVليةالجنائيةل

  .رمنتغيراتيفرضھاالتقدمالحضاريالذيأصابمختلفجوانبالحياةا�جتماعيةوا�قتصادية

  

  

  

  

  

  

  

  المطلبا/ول

  المسئوليةالجنائيةللشخصا�عتباريفيالقانون

         

المس����������������������������ائ"لتيتثيرجد�ًقانونياًوفقھياً إنمسألةإخضاعالشخصاPعتباريللمسئوليةالجنائيةتعتبرمن



٢٨ 

 

منذوقتليسبالقصيروإلٮيومناھذا،وھذايرجعإلٮا�خت"ففيالتكييفالقانونيللشخص����������������������������ا�عتباري،ول

ذا�بدفيالمقاماFوFننوضحالطبيعةالقانونيةللشخصا�عتباريبمعنٮھلھوبمثابةاPنس�����������������������������انالطبيع

نيةللشخصالمعنويونلخص���������������������������أھيفيكلصفاتھأم"؟،توجدعددمنالنظرياتحاولتتحديدالطبيعةالقانو

  :مھافيمايلي

 ً�  :نظريةالحقيقة: أو

  .تقومھذھالنظريةعلٮأساسأنالشخصالمعنويمحضافتراضوحيلةصناعيةيخلقھاالقانون     

  :نظريةنفيالشخصيةا�عتبارية: ثانياً 

. ٣٥ھذھالنظريةتقررنفيوجودالشخص�������������������������������������������������������������������������������������������������يةا�عتباريةتماماً       

الشخص����������������������������الطبيعيوالمعنوي،وھذاالمنھجيخالفمنطقالواقعإوإذانظرناإلٮفكرةخلقنوعمنالتماثلبين

ذالوسلمنابھفعلينامنحھذھالشخصيةللحيواناتوالنباتاتفھيأيض���������������������������اًتتكونمنمجموعةمنالخ"ياوھذا

) ٣٦()إننيلمأتناولطعامالغداءقطمعشخص������������معنوي( إلٮالتھكمبقول������������ه) حي������������ز( مادعاالفقي������������ه

ضوعيةوقدجاءفيالحكمفرنس���������������������������ينويتبينأنھذھالفكرةتمثلسذاجةمنالتفكيروقدجاءتمفرغةمنأيمو.

 م،١٢/٤/١٨٩٢ فيھذھالنظري��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ةفي

�يصحأنتتخذإجراءاتعقابيةأمامالمحاكمالجنائيةإ�ضدأشخاصطبيعيين،وھمالّذينيص��������������������������حأنتو(

قععليھمالعقوبةأماالشركةالتجاريةفھيشخصمعنويمما�يمكنمعھأنتتحملمس�����������������������������ئوليةمدنيةاللھمإ

 وھنالكحكمآخرلنفس�������������المحكمةفي،) ٣٧()�إذانصعلٮحا�تمحددةبقانونمنظملموضوعاتخاص�������������ة

موقدجاءفيأسبابھانھ"يصحتقريرالمس���������������������������ئوليةالجنائيةللجمعيةFنالعقوبةيجبأنتك١٠/١/١٩٢٩

  .)٣٨(ونشخصيةف"يتحملھاإ�منارتكبالفع"لمكونللجريمة

) Leigh( قدتبنٮالقانونا�نجليزيفيبدايةاFمرفكرةنظريةا�فتراضويوردا�س�������������������������������������تاذ       

 Green V. London: (حولطبيعةالشخصالمعنويوردفيقض����يةأنأولقضيةاثيرفيھاالنقاش

General Omnibus Co.1859(.)٣٩(  

       

ويضيفبعضالشراحبأنالشخص����������������������������يةالمعنويةتفتقدللعقلواPرادةو�تمتلكبذاتھاالقدرةال"زمةعلٮا

                                                            
 .٩٣ ص,٢٠٠٢,القاھرة ,دار المعارف ,حسنكيرةالمدخللدراسةالقانون. د٣٥
  .٧١ص١٩٧٠ ,القاھرة,دار المعارف مفھومالشخصيةا�عتباريةبينالحقيقةوالخيال، – أبوزيدرضوان٣٦
  .٧١ص ,المرجع السابق ,أبوزيدرضوان٣٧
  .٧١ص ,المرجع السابق ,أبوزيدرضوان٣٨

٣٩
LOKI . K. HANSE,  Green V. London General Omnibus Co.london.1979pp54.L 
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،وإنھمنالواضحينقصھاا�عضاءالجسديةف"تملكإتيانالفعلباعض�������������ائھاالذاتيةالخ٤٠قترافجريم�������������ة

ثمس��������������اوٮالقانونبعدذل.)٤١(لكفإنوجودھامحكومبمبدأالتخصصالذيأنش��������������أتمنأجلهاصةوفض"ًعنذ

  .ممتبنياًفكرةنظريةالحقيقة١٨٨٩ كبينالشخصالطبيعيوالمعنويبصدورقانونالتفسيرلسنة

        

مماتقدمنرٮأننظريةنفيالشخصيةا�عتبارية�تجدمناالقبول،أمانظريةالحقيقةفھيأبعدمنالتص�����������������������������

  .لشخصليسلديھعقلو�إدراكأننساويھبالشخصالطبيعيوروالمجرٮالطبيعيلVمورفكيف

  :ا/سسالعامةللمسئوليةالجنائية -١

      

تعتبرمسألةتحديدأساسالمسؤوليةالجنائيةأمرضروريفھيالتيتحددالشروطال"زمةلقيامالمس����������������������������ئ

  .)٤٢(وليةوتبينردالفع"�جتماعياتجاھالجريمة

       

لعنص�����������������������������رالمعنويووجوبت"زمھا،معتوتتكونالجريمةحسبالنظريةالعامةبتوفرالعنصرالماديوا

وافرع"قةالسببيةبينالفعلوالنتيجةوالعنصرالمادييقصدبھالسلوكالممنوعس���������������������������واءأكانفع"ًأمامتن

. اعاًيخالفالق��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������انون

يعرفالعنصرالمعنويبأنھالحالةالذھنيةالتييطلبالنصالتشريعيالذييعرفالجريمةمص�����������������������������احبته،ومن

رعفينوعخاص������������������������������منالجرائمتوافرالعنصورھالقصد،العلمواPھمالوفيبعضاFحيان"يتطلبالمش

  .صرالمعنويوھومايعرفبالجرائمالمطلقةأوالصارمةكجريمةحيازةالمخدرات

      

وإذاتوافرتھذھاFركانوفيظلغيابأيمنالدفوعيكونالشخصمسئو�ًجنائياًعنفعلھالشخص�����������������������������ي،ويو

المتھجداستثناءمنھذھالقاعدةمايعرففيالقانوناPنجليزيبالمس���������������������������ئوليةالجنائيةعنفع"لغيرحيثيعاقب

  ).٤٣(معنفعلوقعمنشخصآخربحكمالع"قةالمتھمبذلكالشخصوتحقيقاًللمصلحةا�جتماعية

  -:رأيالقائلونبجوازمساءلةالشخصالمعنويجنائيا -٢

       

قدذكرناانھ"مسئوليةجنائيةإ�إذاتوافرتعناصرالجريمةوثبتتع"قةالسببية،وكانتمنالص���������������������������عوبات

                                                            
  .٦٣ ص –٢٠٠١, القاھرة, دارالمعارف – المسئوليةالجنائيةل"شخاصالمعنوية – إبراھيمعلٮصالح. د٤٠
٤١

  .٦٣ ص.,المرجع السابق – المسئوليةالجنائيةل"شخاصالمعنوية – إبراھيمعلٮصالح. د) 
  .٩٨ص ,مرجع سابق ,حسنكيرةالمدخللدراسةالقانون. د٤٢
 .١٣ ص٢٠٠٧,القاھرة – مكتبةغريب – دراساتفيقانونالعقوباتالمقارن – ادورغالبالذھبي. د٤٣



٣٠ 

 

يعندالقائلينبجوازھاكيفيةإتيانالفع"لمادالتيواجھتإقرارمبدأالمسئوليةالجنائيةللشخص������������������������������المعنو

يوالمعنويلھوينصبھذااPشكالفيالع"قةبينالشخصا�عتباريوبينأعضائھوممثليھمناFشخاص���������������������������ا

  : لّذينيعملونلصالحھوباسمھوقدظھرتالعديدمنالنظرياتومنأھمھا

  :نظريةا�شتراك)١(

     

بواسطةأحدعمالھولمص����������������������������لحتهأساسھذھالنظريةأنالشخصا�عتباريشريكفيالجريمةالتيارتكبت
،وقدوجھإلٮھذھالنظريةنقدمفادھإنھاتعام"لمسئوليةالجنائيةللشخصا�عتباريكص�����������������������������ورھمن٤٤

  .صورالمسئوليةعنفع"لغير،و�يمكنتجاوزھاإلٮالمسئوليةالمباشرة

  :نظريةالوكالة)٢(

    

�عتباأساسھذھالنظريةأنالشخصالطبيعيالذيباشرالفع"لمخالفللقانونيعتبرنائباًوكي"ًللشخص��������������������������ا

  :ريفإذاوقعتالجريمةمناFولنسبتإلٮالثانيوقدتعرضتللنقدفيمايلي

  .المسئوليةالجنائية�تعرفالنيابة -ا      

المماثلةالخاطئةبينالشخصا�عتباريوالقاصرباPض��������������������������افةإلٮذلك"يمكنأنيكونمح"لوكال  - ب

  .ةمخالفللقانونوبتالي"يمكنمساءلةاFصلجنائياً 

  :نظريةالعضو)٣(

       

المسئوليةالجنائيةللشخصا�عتباريعلٮأساسمماثللمسئوليةالشخص����������������������������الطبيعي،وبماأنتؤسسھذھ

الشخصالطبيعييرتكبجرائمعنطريقأعضائھفذلكالشخصا�عتبارييرتكبجرائمھعنطريقأعض���������������������������

  .ائھمنالمشرفينعليه

       

ويرٮأصحابھذھا�تجاھأناFشخاصالمعنويةتعتبربالنسبةللدولةس"حاًذاحدينففيس��������������������������بيلماتقدمھم

  :امةقدتجلببعضالمخاطرممايستوجبإخضاعھاFحكامالعقوباتويعللونرأيھمبمايلينمنافعع

                                                            
 .٩٨ ص, مرجعسابق,حسنكيرةالمدخللدراسةالقانون. د٤٤



٣١ 

 

�يمكنالقولبأنالشخصيةالمعنويةھيمحضافتراضيتخيلھالمشرعاستناداًلمبدأالض���������������������������رورةوبالت)أ 

الي"أرادةمستقلةلھاممايتبععدمإمكانيةمساءلتھاجنائياًويرواأنلھاذمةوكيانمس���������������������������تقلوتتولدإرادةھ

  .رادةأعضائهذاالشخصبتفاعلواندماجإ

  .�يمكنالقولبأنوجودالشخصالمعنويوأھليتھمقرونتانبالغايةالتيانشأمنأجلھا)ب 

يذھبأنصارھذاالمذھبإلٮأنالمسئوليةالجنائيةللشخصالمعنوي"تتعارضمعمبدأشخص����������������������������يةالعق)ج 

  .وبة،فالعقوبةيتمإيقاعھادائماًعلٮالشخصالمعنويمباشرةإذاامتدتأثارھاتتمبطريقةغيرمباشرة

  . عقوباتتناسبوت"ئمالشخصالمعنويوجود)د 

  :رأيالمعارضونلمساءلةالشخصا�عتباريجنائياً  -٣

  :)٤٥(يعلVصحابھذاالمذھبحجتھمبمايلي

أنالشخصيةالمعنويةھيمحضافتراضأومجازقانونيويترتبعلٮذلكعدمإمكانيةمس����������������������������اءلتھجنائياً .١

  .Fنھليسبإنسانلھإرادةمستقلةواختيار

لتينش���������������������������أمنأجلھافإذاارتكبجريمةيكونقدجافٮالغايةالتيانتعلقجودوأھليةالشخصالمعنويبالغايةا.٢

  .شأمنأجلھاوبالتاليتسقطعنالشخصيةالمعنوية

أنمساءلةالشخصالمعنوييتعارضمعمبدأشخصيةالعقوبةحيثإنتوقعالعقوبةعليھستتبعبالض����������������������������.٣

  ).٨(رورةامتدادأثارھالVشخاصالطبيعيينالمكونينله

تطالشخصاًمعنوياًلتعارض��������������������������معطبيعةوابحكمطبيعةوأھدافعقوباتاPعداموالحبس"يتصورأن.٤

  .ستحالةتوقيعھاعليھذلكانعدامالردعواPص"ح

  

  

  

  

  

                                                            
  .٨٧ ص., مرجعسابق– المسئوليةالجنائيةل"شخاصالمعنوية – إبراھيمعلٮصالح. د٤٥



٣٢ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  المسئوليةالجنائيةللشخصا�عتباريفيالفقھا8س7مي

  أراءالعلماءاّلذينتنالواھذاالموضوع -

       

س���������������������������وفنتناوFراءالفقھاءولمنجدللمسئوليةالجنائيةللشخصا�عتباريأيسوابقفيالفقھاPس"مي،لذا

الكتابالمعاصرينالّذينتناولواھذاالموضوع،ثمنرجحماتوصلناإليھإستناداًعلٮأحكامالفقھا�س������������������������������

  .�مي



٣٣ 

 

       

ومنالفقھاءالّذينتناولواھذاالموضوعالدكتورعبدالقادرعودة،إذإنھيرٮعدمإمكانيةمساءلةالش��������������������������خ

:  ص���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يةا�عتباريةجنائياًحيثيقول

 ٤٦)لفاعلمدركاًمختاراًفقدكانطبيعياFًنھوحدھالمدركالمختارولماكانتالشريعةتش��������������������������ترطأنيكونا(

: ،ويس���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������تطردقائ"ً 

عرفتالشريعةاPس"ميةمنيوموجودھاالشخص���������������������������ياتالمعنويةفاعتبرالفقھاءبيتالمالجھةوالوقفج(

ھةأيشخصاًمعنوياًوكذلكاعتبرتالمدارسوالم"جئوالمستش������������������������������فياتوغيرھا،وجعلتھذھالجھاتأوال

. الحقوقوالتص������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������رففيھاشخصياتالمعنويةأھ"ًلتمتلك

ولكنھالمتجعلھاأھ"ًللمسئوليةالجنائيةFنالمس��������������������������ئوليةتنبنيعلٮاPدارةوا�ختياروك"ھمامنعدمدو

نشكفيھذھالشخصيات،ولكنإذاوقعالفع"لمحرممنيتولٮمصالحھذھالجھاتأواFشخاص���������������������������المعنوي

  )٤٧()ةكمانسميھااUنفانھھوالذييعاقبعلٮجنايتھولوأنھكانيعمللصالحالشخصالمعنوي

 ويض��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يفالدكتورعبدالقادرعوده     

ويمكنعقابالشخصالمعنويكلماكانتالعقوبةواقعةعلٮمنيشرفونعلٮشئونھأواFشخاص���������������������������الحقيقيينا(

لّذينيمثلھمالشخصالمعنويكعقوبةالحلوالھدمواPزالةوالمصادرة،كذلكيمكنشرعاًأنيفرض����������������������������علٮ

  .)٤٨()ھذھالشخصياتمايحدمننشاطھاالضارحمايةللجماعةونظامھاوأمنھا

      

عبدالقادرعودةعلٮذلكمنالقرآنالكريموالسنةومبدأالشخصيةفيقولف"يس��������������ألمنالجرمإ�.تدلدويس��������������

: فاعله،و�يؤخذامرؤبجريرةغيره،ويس������������������������������������������������������������������������������������������������تدلمنالقرآنبقولھتعالى

  .)٥٠.()منَيعَملُسوًءاُيجَزبهِ ( ٤٩)و�َتكِسُبُكلeَنفٍسإ�َعليھاو�َتزُروازرةٌوزَرأُخرى(

     

رعودةالصريحينصعلٮعدممساءلةالشخص���������������������������المعنويجنائون"حظمماتقدمأنرأيالدكتورعبدالقاد

 ياً،إ�أنھتضمنإمكانيةمساءلةالشخصالمعنويجنائياًفيالجزئيةالتيتنص�������������������������������������������������������������������������على

وھنانجدالتناقض�����������فيرأيالدكتورعودة،ويرٮالدكتور ) إل�����������خ.......ويمكنعقابالشخص�����������المعنوي(

                                                            
٤٦

  .٣٩٣ ص١٩٥٢- دارالكتابالعربيبيروت -  الجزءاFول -  التشريعالجنائياPس"مي. عبدالقادرعودة.د) 
  .٣٩٤ص ,المرجع السابق ,.عبدالقادرعودة.د٤٧
  .٣٩٤ ص, المرجعالسابق,.عبدالقادرعودة.د٤٨
  .منسورةا�نفال) ١٦٤( اUية٤٩
 .منسورةالنساء ١٢٣ ا�ية٥٠



٣٤ 

 

ييرٮأنال��������������دكتأحمدعليعبداللھفيھذھالجزئيةالذ/صديقمحمداFمينالض��������������ريرمعقباًعلٮرأيةالدكتور/

  ).٥١(ورعودةوانكانفيظاھرعبارتھماينفيالمسئوليةالجنائيةللشخصا�عتباري

 ويرٮال������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دكتور     

صديقمحمداFمينالضريرأيضاأنك"لّذينعبرواعنرأيھمفينفيالمسئوليةالجنائيةمنالشخص�����������������������������يةا/

�عتباريةيسلمونبقبولفكرةوواقعالشخصيةا�عتبارية،فلوإنھمنفواالمس������������������������������ئوليةالجنائيةبناًءعل

عدماعترافھمبالشخصيةا�عتباريةلكانذلكمنطقياومقبو�ً،وأماوقدقبلواالشخص����������������������������يةا�عتباريٮ

  .)٥٢(ةف"معنٮلقبولھامالميترتبعلٮھذاالقبوFثارھونتائجه

      

أنھذاالك"مغيرمنطقي،Fنھ"تعارضبينا�عترافبفكرةالشخص����������يةا�عتبارية,الض����������رير/ويرٮ����������د

ةالجنائيةعنالشخصيةا�عتباريةيس����������������������������تلزما�عترافونفيالمسئوليةالجنائيةعنھا،بQننفيالمسئولي

) ف"معنٮلقبولھامالميترتبلھذاالقبوFثارھونتائج�����������ه(  أحم�����������دعلى. بھاويس�����������تمرفيالتعقيبعلٮقولد

بأنھذاالك"مغيرمنطقيأيضا،Fنھ"يلزممنقبولفكرةالشخص���������������������������يةا�عتباريةقبولجميعأثارھاونتائ

يةقبلوھاوقبلواأثارھامالمتتعارض���������������������������معالجھافالفقھاءالمسلمونالّذينقبلوافكرةالشخصيةا�عتبار

  .)٥٣(شريعةاPس"مية

(  فعدمإقرارالغرامةالماليةيس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������تندإلى       

نصوصالقرآنوالسنة،ومبدأشخصيةالعقوبة،والفرقبينالحلوماشكلھوالغرامة�تقععلٮالشخص��������������������������

  .)٥٤()يةا�عتبارية،و�علٮالشخصالذيارتكبالمخالفة،وإنماتقععلٮالمساھمين

: ( تورأحمدعلٮمفھومالذمةPقرارالمس��������������������������������������������������������������ئوليةالجنائيةويقولويتناو�لدك       

 عنالذمة�تثبتحقيقةإ�لQنسانولكنھاتثبتحكماًلغيراPنسانفيشخص���������������������������������������������������������الدولةوإدارتھا

الخوھياFشخاصا�عتباريةفيالفقھاPس"مي،فيكونلھذھالمؤسساتكيانمتميزتكس�����������������������������ببھال.......

  .)٥٥()حقوقوتلتزمفيھمنثمبالواجباتِ 

                                                            
  .٩٢ص ,١٩٩٦القاھرة  .دار الكتاب العربى,المسئوليةالجنائيةللمصارفالتجاريةبصفتھاشخصياتاعتبارية -  أحمدعليعبدk.د٥١
  .٩٤ص ,المرجع السابق أحمدعليعبداللھ.د٥٢
  ..٩٤ ص, أحمدعليعبداللھالمرجعالسابق.د٥٣
  .٩٤ ص, أحمدعليعبداللھالمرجعالسابق.د٥٤
  .٩٤ ص, أحمدعليعبداللھالمرجعالسابق.د٥٥



٣٥ 

 

 وا�ختياروليس������������������الذمة) التميي�����������������ز(  سالمس�����������������ئوليةالجنائيةھواPدراكويرٮأنأسا        

ويتب������������������������������������������������������������������������������������������ين . ٥٦)أھلي������������������������������������������������������������������������������������������ةوجوب(

  .أنھذاالقول"دليلفيھعلٮأنتسأ�لشخصيةا�عتباريةجنائياوإنمادليلعلٮمسئوليتھاالمدنية

(  ويؤكدالدكتوراحمدعبداللھفيماذھبإليھبرأيالدكتورعب�����������������������������������������������������دالقادرعودةفيقول       

 وقلناإنجوھرحجةاال����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دكتور

وفھمھمساءلةالشخصا�عتباريجنائيا،�نتبريرھا�قتص��������������اديوا�جتماعيوالعدليلتحم",ع��������������ودة/

لديةالعاقلةمعالجانيھوذاتھالذييدفعإلٮعقوبةالشخصا�عتباريمعالشخصالطبيعي،�نتحم"لش����������������������������

خصالطبيعيوحدھحجممخالفاتالشخصيةا�عتبارية�يتوازنمعمقدرةالشخصالطبيعيالض���������������������������عيف

دأالعدالة،وتحميلللمجتمعبأخطاءومخالفاتالشخص���������������������������يةا�عتباريةوإخةعلٮالتحمل،ففيھإخ"لبمب

  : ويعقبالدكتورالضريرعلٮھذھالعباراتبمايلي٥٧)�لبالتوازنا�جتماعي

حجةالدكتورعودةفيعدممساءلةالشخصيةا�عتباريةجنائياھيالقرآنوالسنة،ومبدأشخص��������������������������يةا.١

  .لعقوبة،وھيحجتناوليستحجتھفيتبريرھلتحمي"لديةللعاقلةمعالجاني

. قياس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������د.٢

احمدعقوبةالشخصا�عتباريمعالشخصالطبيعيعلٮتحمي"لديةللعاقلةمعالجانيقياس��������������������������باطلمنث"ثة

  -:أوجه

  .القاتلخطأليستعقوبةوإنماھيمنقبي"لمواساة -التحقيقأنتحمي"لديةللعاقلةمعالجاني•

تحمي"لديةللعاقلةمعالجاني"تكونفيالقت"لعمد،ومعاقبةالشخصا�عتباريمعالشخص������������������������������الطبيعي•

  .ھذالوسلمنابأنتحمي"لديةللعاقلةعقوبة – تكنإ�فيالمخالفةالمتعمدة،ف"محلللقياس�

لوتجاوزناعنكلماتقدمفإنالقياس"يصح"نالمقيسعليھثبتاس���������������������������تثناءعلٮخ"فالقياس،وماثبتعلٮخ"•

  .فالقياس"يقاسعليه

. اس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������تعملد.٣

ا�عتباريةوإاحمدعلٮعبارةمخالفاتالشخصيةا�عتباريةمرتينوالمخالفات"تصدرمنالشخص��������������������������ية

  .نماتصدرمنالشخصالطبيعي

                                                            
  .٩٥ص, عبداللھالمرجعالسابقأحمدعلي.د٥٦
  .٩٦ص, أحمدعليعبداللھالمرجعالسابق.د٥٧
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ويذھبالدكتورأحمدعلٮلكييقررالمسئوليةالجنائيةإلٮخلقالتوازنبينالحقوقوا�لتزاماتعلٮأساس�����������������������������ال

: (  مص������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������لحةالعامةإذيقول

فكلمابسطتعلٮاPنسانمننعمھامنالحقوقوا�متيازاتقابلتھذاالنعيموالحقوقوا�متيازاتبالمس��������������������������ئوليات

ٮضوءالمخالفاتوالجرائما�قتصاديةينبغيأنتكونمتناسبةمعحجمالمس��������������������������ئولوالواجباتوالجزاءاتعل

: (  ويض�����������������������������يف٥٨)يةالتيانيطتبالشخص�����������������������������ا�عتباري،وفقالماأعطٮمنحقوقوامتيازات

بأنھيجبعلٮالدولةممثلةفيالبنكالمركزيأنتضعالسياساتوالبرامجالتيتؤمنمناس�������������������������������تغ"لھذھالقوةلم

وراھبةعلٮإنفاذھذھالسياس��������������������������ةھكذاصلحةاFمة،وأنتضعالضوابطالتيتحملھذھالمصاريفراغبة

علٮإنفاذھذھالسياسةوھكذاينبغيفيكلتصرفاتولياFمريجبأنتكونمنوطةبرعايةالمص���������������������������لحةالعامة

.(  

       

منا�ستعراضالسابقنجدأنھنالكإجماعحولمسئوليةالشخص��������������������������يةا�عتباريةمنالناحيةالمدنية،أماال

نحولھاإلٮمؤيدينومعارض��������������������������ينونمسئوليةالجنائيةكمارأينافيالمبحثالسابقانقسامالفقھاءالمعاصري

خلصإلٮأنالنظريةا�فتراضيةھياFقربإلٮالصوابوھيالتيتعطيتصوراللشخص���������������������������يةا�عتباريةوھ

يالنظريةالمثلٮالتييجبمراعاتھافيأيتكييفقانونيللشخص����������������������������ا�عتباري،إمانظريةالجھازأونظريةال

  .حقيقةوھينظريةوضعيةخياليةتجعلمنالشخصالمعنويشخصاحقيقيا

      

ةا�عتباريةوإنوجدنالھاأساسفيالفقھاPس"ميفھيشخصيةافتراض��������������������������ية�يمكنأننقيإنفكرةالشخصي

سھاعلٮالشخصالطبيعيبصورةمطلقة،ولذايمكنناالقوFنھ"يوجدأينصمنالقرآنأوالس���������������������������نةيؤكدأو

ينفيمعاقبةالشخص������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يةا�عتباريةجنائيابمفھومھاالحديث 

اتقومبھمنمھامفيالدولو�يمكنوفقاللواقعأننتركھذھالشخصياتا�عتباريةدونمس����������������������������اءلةجنائيةلم,

،لذا�بدمنوضعأسستحققالعدالةوتظھرالحقوتحققالمصلحةالعامةوتص��������������������������ونحقوقالعباد،وا)٥٩(ة

لجديربالذكرھناإنالشخصيةا�عتباريةلھاأھدافمحددةفيعقدتأسيس���������������������������ھا�يجوزتجاوزھاأماإذاتما

حلتجاوزوترتبتعليھمسئوليةجنائية،ففيرأيناإنتحديدالمسئوليةالجنائيةيخض��������������������������عللوقائعوظروفكل

  -:الةعلٮالنحوالتالي

                                                            
  .٩٧ ص, أحمدعليعبداللھالمرجعالسابق.د٥٨
  .١١٠ص., مرجعسابق– المسئوليةالجنائيةل"شخاصالمعنوية – إبراھيمعلٮصالح. د٥٩
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: أو�

إذاكانالفع"لمجرمصدرمنالموظففقطوبدونوجودنيةإجراميةبينھوبينأيمنالمس�����������������������������اھمينفإنھوحد

ھيكونمسئو�ًجنائياوتوقععليھالعقوبةالمقررةFنھتصرفبصفتھالفرديةو�يسأ�لشخص����������������������������المعن

  .وي

: ثاني�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا

ھمين،فإنالموظفوالّذينإذاكانالفع"لمخالفللقانونالجنائيصدرمنالموظفبا�شتراكمعبعضالمس���������������������������ا

اشتركوامعھفيارتكابالفعليكونوامسئولينجنائيابا�شتراكو�يسألبقيةالمساھمينو�الشخص���������������������������الم

  .عنويفيھذھالحالة

: ثالث������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا

إذاكانالفع"لمجرمصدرمنالموظفالمسئولمعتحققعنصرا�شتراكمعجميعالمس��������������������������اھمينفيھذھالح

الشخص��������������������������ا�عتباريبالغرامةأوالحدمالةتتممعاقبتھمجميعاجنائيابا�شتراك،ويجوزأيضامعاقبة

نالنشاطأوالحVوالمصادرةوفقالنوعيةوطبيعةالجريمةالتيارتكبت،استناداًعلٮمبدأالمص���������������������������لحةا

  .لعامة

  

  

  

  

  

  الفصل الثانى

  أحكام العقوبة في جرائم العدوان على المستھلك

  

  :المبحث ا/ول 

  الجزاءات المقررة لجرائم على المستھلك



٣٨ 

 

  :المبحث الثاني

  وبة في تشريعات حماية المستھلكتفريد العق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:تمھيد

العقوب���ة ھ���ي الج���زاء ال���ذى يق���رره الق���انون ويوقع���ه القاض���ي م���ن أج���ل الجريم���ة ويتناس����ب 

وللعقوب����ة غاي����ة وھ����دف يس����عى المش����رع إل����ى تحقيق����ه م����ن خ����"ل توقيعھ����ا عل����ى ,)٦٠(معھ����ا

، و�  )٦١(مرتك���ب الجريم���ة ، ول���يس ا�ي���"م فيھ���ا إ� ج���زءاً م���ن أھ���دافھا ول���يس ك���ل أھ���دافھا 

تختل���ف كثي���راً أھ���داف وغاي���ات العقوب���ة ف���ي ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك ، ع���ن أھ���داف 

                                                            
 .٦٦٧ص,١٩٨٢بيروت ، ,دار النھضة العربية ,شرح قانون العقوبات العام : الدكتور محمد نجيب حسنى)٦٠(

  .٦٣، ص  ٢٠٠٨,ا�سكندرية, دار الجامعه الجديدة,أمين مصطفى محمد ، علم الجزاء الجنائى / الدكتور٦١
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وغاي���ات العقوب���ة ف���ي ق���انون العقوب���ات الع���ام ، حي���ث تس���عى جميعھ���ا إل���ى تحقي���ق العدال���ة ، 

بمعن����ى أن م����ن يعت����دى عل����ى مص����الح المجتم����ع ومص����الح أف����راده ، �ب����د أن يواج����ه بعقوب����ة 

  .تتعادل مع ھذا ا�عتداء 

وتھ����دف العقوب����ة أيض����ا لل����ردع الع����ام لك����ل المقيم����ين ف����ي إقل����يم الدول����ة ، وال����ردع الخ����اص 

ولك����ن نظ����راً Fن ج����رائم الع����دوان عل����ى المس����تھلك ذات ط����ابع . لمرتك����ب الجريم����ة شخص����ياً 

خ���اص ، فھ���ى تق���ع ف���ي ش���ق منھ���ا عل���ى اقتص���اد الدول���ة ، وف���ى ش���قھا اFخ���ر عل���ى المجن���ى 

الن���وع م���ن الج���رائم ، ھ���دف مح���دد ھ���و الحص���ول ، وللمج���رمين ف���ي ھ���ذا ) المس���تھلك(علي���ه 

  .على أكبر ربح ممكن بطريقة غير مشروعة 

ك����ذلك يتمي����ز ھ����ؤ�ء المج����رمين ع����ن غيرھ����ا م����ن المج����رمين فھ����م م����ن فئ����ات ذات مس����توى 

مرم����وق ، لك����ونھم إم����ا تج����اراً أو مھني����ون أو حرفي����ون أو أص����حاب ش����ركات أو  اقتص����ادي

م ف�����ي حرك�����ة الحي�����اة ا�قتص�����ادية أو أش�����خاص معنوي�����ة عام�����ة أو خاص�����ة ، ولھ�����م دور ھ�����ا

الص�����ناعية أو الخدمي�����ة ف�����ي المجتم�����ع ، وج�����رائمھم ف�����ي الغال�����ب تش�����كل ض�����رراً أو خط�����راً 

  .جسيما باقتصاد الدولة وبحياة وصحة سكانھا 

ك����ذلك فھ����م � يق����دمون عل����ى ارتك����اب ج����رائمھم ب����دافع مرض����ى أو ب����دافع الحاج����ة أو ب����دافع 

ف���ي الج���رائم اFخ���رى ، ناھي���ك ع���ن أن المج���رم م���ن  ا�نتق���ام أو ب���دافع رد الفع���ل ، كم���ا يح���دث

ھ���ؤ�ء ق���د � يت���وافر ف���ي حق���ه ال���ركن المعن���وى للجريم���ة بش���كله المطل���وب قانون���اً ، فھ���و � 

يق��وم بالخ��داع لقص��د الخ��داع أو الغ��ش لقص��د الغ��ش وإنم��ا يس��عى إل��ى تحقي��ق نتيج��ة مح��ددة ، 

  .كل مستمرھي الربح غير المشروع والسعى الدائم في زيادة ھذا الربح بش

لھ����ذه اFس����باب مجتمع����ة ف����إن العقوب����ات المق����ررة حس����ب القواع����د العام����ة � تكف����ى ل����ردع 

المج����رمين ف����ي ج����رائم الع����دوان عل����ى المس����تھلك ، ل����ذلك �ب����د م����ن البح����ث ع����ن عقوب����ات 

تتناس���ب م���ع ج���رائمھم وت���أتى بعك���س مقص���ودھم ، أي �ب���د أن تنص���ب عل���ى ھ���ذا الم���ال ال���ذى 

، وذل����ك بإنتزاع����ه م����ن ب����ين أي����ديھم ، ع����ن طري����ق  تحص����لوا علي����ه بطريق����ة غي����ر مش����روعة

ف���رض غرام���ات عالي���ة عل���ى ج���رائمھم أو مص���ادرة أم���والھم أو م���ا تحق���ق لھ���م بھ���ذه اFم���وال 

، أو اPيق���اف ع���ن العم���ل أو س���حب الت���رخيص أو الحرم���ان م���ن مزاول���ة المھن���ة أو الحرف���ة ، 

و الص���يدليات أو م���ع اFخ���ذ ف���ي ع���ين ا�عتب���ار ك���ون ھ���ذه المش���اريع أو المح���"ت التجاري���ة أ

غيرھ���ا م���ن المھ���ن والح���رف الت���ي ي���ديرھا ھ���ؤ�ء ، تق���دم ف���ي الواق���ع خ���دمات ومن���افع كثي���رة 



٤٠ 

 

للمس����تھلكين إذا م����ا بقي����ت ت����ؤدى أعمالھ����ا وتف����تح أبوابھ����ا بإس����تمرار ، Fن ف����ي اغ"قھ����ا أو 

  .ايقافھا عن العمل ضرر على المستھلكين أنفسھم 

ت���ي ت���ؤدى عملي���اً إل���ى قف���ل أب���واب المك���ان أو ل���ذلك يج���ب أن يك���ون ا�لتج���اء إل���ى العقوب���ات ال

  .المشروع في أضيق نطاق ، والتركيز على العقوبات المالية بد�ً منھا 

والم"ح����ظ أن التش����ريعات المقارن����ة إدراك����ا منھ����ا لخط����ورة ھ����ذه الفئ����ة م����ن المج����رمين فھ����ى 

تتش���دد ف���ي تطبي���ق العقوب���ة عل���يھم ، ك���ذلك يتغاض���ا القض���اء ع���ن البح���ث لھ���ؤ�ء المج���رمين 

ع���ن أي اع���ذار لتخفي���ف العقوب���ة ع���نھم ، وإذا ص���درت بحقھ���م أحك���ام س���البة للحري���ة فيتوج���ب 

ع����دم وق����ف تنفي����ذھا حت����ى وإن كان����ت العقوب����ة أق����ل م����ن س����نة حس����ب المطب����ق ف����ي ق����انون 

العقوب����ات الع����ام ، وإذا نص����ت بع����ض الق����وانين ا�قتص����ادية عل����ى وق����ف نف����اذ العقوب����ة ف����" 

  .وقف لنفاذ العقوبة المالية مطلقاً 

ك تش���دد عقوب���اتھم عن���د الع���ود بث"ث���ة أض���عاف أو أكث���ر خروج���اً عل���ى م���ا يطبق���ه ق���انون ك���ذل

العقوب���ات ف���ي ھ���ذا الص���دد ، وس���وف نح���اول تفص���يل ك���ل ذل���ك م���ن خ���"ل بحثن���ا عل���ن أنس���ب 

الج���زاءات الجنائي����ة ف���ي ج����رائم الع���دوان عل����ى المس����تھلك ف���ي فص����ل  أول ث���م كيفي����ة تفري����د 

  .في فصل  ثان العقوبة في جرائم العدوان على المستھلك

  

  

  

  

  المبحث ا/ول

  الجزاءات المقررة لجرائم على المستھلك

تنقس����م الج����زاءات المق����ررة ل����ردع المج����رمين ف����ي مج����ال ا�س����تھ"ك إل����ى ج����زاءات غي����ر 

جنائي���ة وأخ���رى جنائي���ة ، وتنقس���م الج���زاءات الغي���ر جنائي���ة إل���ى ج���زاءات مدني���ة أو تأديبي���ة 

ثن����ا ھ����و الج����زاءات الجنائي����ة فس����وف نتن����اول أو إداري����ة أو اقتص����ادية ، وحي����ث أن مج����ال بح

الج���زاءات الغي���ر جنائي���ة باختص���ار ش���ديد ، ث���م الج���زاءات الجنائي���ة ث���م نعق���ب ذل���ك بتطبيق���ات 

  .عن الجزاءات الجنائية في مبحث اخر 
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  المطلب ا/ول

  الجزاءات غير الجنائية في تشريعات حماية المستھلك والعقوبات الجنائية

�  غير الجنائية في تشريعات حماية المستھلك الجزاءات:أو

  -:الجزاءات المدنية: ١

يمك���ن أن يق���وم الت���اجر أو المھن���ى بع���دم ا�لت���زام بعق���د أو اتف���اق ابرم���ه م���ع مس���تھلك م���ا ، أو 

أن يتس���بب بخطئ���ه ف���ي ض���رر لھ���ذا المس���تھلك ، ف���ي ھ���ذه الحال���ة ينش���أ للمس���تھلك الح���ق ف���ي 

ناتج���ة ع���ن ا�خ���"ل ب���ا�لتزام وتحك���م المحكم���ة  رف���ع دع���وى بط���"ن لھ���ذا العق���د أو ا�تف���اق ،

وف���ى .٦٢للمس���تھلك بم���ا يطلب���ه والتع���ويض ، بن���اء عل���ى قواع���د الق���انون الم���دنى ذات الع"ق���ة

ار ت���أخير الم���ورد ترت���ب .لكقض���ت محكم���ة تميي���ز دب���ى ب���بط"ن العق���د المب���رم ب���ين الطرف���ان ذ

  ) .٦٣(العقد غير مجدى للمستھلك ذعلية ات"فات مما جعل تنفي

  -:الجزاءات التأديبية: ٢

يمك����ن أن يق����ع ا�عت����داء م����ن الت����اجر والمھن����ي أو الحرف����ي عل����ى مص����لحة المس����تھلك ، وأن 

يتق����دم المس����تھلك بش����كوى للجھ����ة الت����ابع لھ����ا ذل����ك الت����اجر أو المھن����ى أو الحرف����ى ، والت����ي 

تك����ون ف����ي الغال����ب اتح����اد أو نقاب����ة ، والت����ي ب����دورھا تبح����ث موض����وع المخالف����ة التأديبي����ة 

زاء المنص���وص علي���ه ف���ي �ئح���ة عملھ���ا ، وف���ى الغال���ب يك���ون غي���ر ك���افي ، Fن وتق���رر الج���

  .ص"حياتھا محدودة في اطار التنبيه وا�نذار أو توجيه اللوم فقط

  :الجزاءات ا�قتصادية: ٣

ھ���ي اPج���راءات الرادع���ة للمھن���ى أو الت���اجر المخ���الف للق���وانين ا�قتص���ادية الص���ادرة ل���ه م���ن 

بي�����ة ، والت�����ي غايتھ�����ا حماي�����ة المس�����تھلكين ، وم�����ن أمثل�����ة ھ�����ذه الجھ�����ات ا�ش�����رافية أو الرقا

الج����زاءات إلغ����اء الت����رخيص أو الغ����اء توس����ع النش����اط أو تغيي����ره ، وك����ذلك م����ا نص����ت علي����ه 

" ف�����ي ش�����أن البيئ�����ة م�����ن أن�����ه  ١٩٩٤لس�����نة  ٤م�����ن الق�����انون المص�����رى رق�����م  ٨٦/٢الم�����ادة 

س���تة أش���ھر ،  للمحكم���ة أن تقض���ى بوق���ف الت���رخيص لم���دة � تق���ل ع���ن أس���بوع و� تزي���د ع���ن

وھ���دا م���ا اقرت���ة المحكم���ة ا�تحادي���ة ,"وف���ى حال���ة الع���ود يج���وز لھ���ا الحك���م بإلغ���اء الت���رخيص 

العلي���ا بش���أن ص���يدلية ثب���ت وج���ود مخالف���ات غ���ش تج���ارى بھ���ا حي���ث وج���ود ادوي���ة منتھي���ة 

                                                            
  .١٤٧ص ,١٩٧٩,مكتبة جامعه القاھرة ,الجرائم ا�قتصادية في في القانون المقارن ,محمود محمود مصطفى ٦٢
 .٢٠١١,قضائية  ١٣سنة,٧٦٥/٤٥٦محكمة تمييز دبى فى القضية رقم ٦٣



٤٢ 

 

فأي���دت الحك���م ب���الغلق ,الص���"حية مم���ا يعن���ى ب���دورة وج���ود خط���ورة عل���ى ص���حة المس���تھلكين 

  .٦٤ف درھم آ� ١٠مع وجود غرامة 

  :الجزاءات ا8دارية: ٤

، وھ���و اج���راء تملك���ه جھ���ة اPدارة الت���ي منح���ت  ٦٥م���ن أھ���م ھ���ذه الج���زاءات س���حب الت���رخيص

ھ����ذا الت����رخيص ، وھ����ذه الج����زاءات ذات ط����ابع خ����اص ، حي����ث أنھ����ا تتق����رر لحماي����ة جھ����ة 

اPدارة أو لتنظ���يم ع"قتھ���ا ب���اPفراد ، وتختل���ف ع���ن الج���زاءات الجنائي���ة الت���ي ھ���دفھا ال���ردع 

واPص���"ح ، والت���ي � توق���ع إ� بمقتض���ى حك���م ص���ادر م���ن محكم���ة مختص���ة مث���ل الغرام���ة 

  .أو المصادرة أو نشر الحكم

  العقوبات الجنائية في تشريعات حماية المستھلك:ثانيا 

  :أھمية العقوبات الجنائية -١

تعتب���ر العقوب���ات الجنائي���ة أفض���ل الوس���ائل ل���ردع م���ن يعت���دى عل���ى مص���الح المس���تھلكين بع���د 

  .)٦٦(أثبت قصور الحماية المدنية وغيرھا من الحمايات اFخرى في ذلك أن 

ق���انون العقوب���ات الع���ام تطبي���ق  وا�ص���ل ھ���و ان العقوب���ات والت���دابير ا�حترازي���ة ال���واردة ف���ى

أيض���ا ف����ي ج���رائم الع����دوان عل���ى المس����تھلك ، ولك����ن وق���ع الج����رائم ا�قتص���ادية بش����كل ع����ام 

وج����رائم ا�س����تھ"ك بش����كل خ����اص ، ف����رض عل����ى المش����رعين اس����تحداث عقوب����ات وت����دابير 

تناس�������ب ھ�������ذه الج�������رائم المس�������تحدثة ، وت�������ؤدى أھ�������داف وغاي�������ات تش�������ريعات حماي�������ة 

  .)٦٧(المستھلك

  :وبة في جرائم العدوان على المستھلكخصائص العق -٢

  :تتميز العقوبة في ھذا المجال بخاصيتين تتعلقان بنوعھا وتطبيقھا -

فم����ن حي����ث الن����وع يتس����ع معن����ى العقوب����ة ف����ي ج����رائم ا�س����تھ"ك ، فيش����مل بطبيع����ة الح����ال 

العقوب������ات المنص������وص عليھ������ا ف������ي ق������انون العقوب������ات ، وك������ذلك الت������دابير ا�حترازي������ة 

ذا الق���انون ، وفض���" ع���ن ھ���ذا ق���د يخ���ص الق���انون ج���رائم الع���دوان المنص���وص عليھ���ا ف���ي ھ���

و� عب���رة ف���ي  .عل���ى المس���تھلك بعقوب���ات وت���دابير � نظي���ر لھ���ا ف���ي ق���انون العقوب���ات الع���الم 
                                                            

 .٢٠١٢لسنة  ,ق ٢٣ س١٠٢/٧٦ المحكمةا�تحاديةالعليافيحكمھا٦٤
 .٢٠١٢لسنة ,ق٢٣س ٤٣٦/٧٥المحكمة ا�تحادية العليا ٦٥

  .١٤٩المرجع السابق ، ص : الدكتور محمود محمود مصطفى)٦٦(
٦٧

Chales .Smith; Just under the wire Japanese cabinet clears product libility bill , articles,Far Eastern 

ECONOMIC Review ,21 April, 1994p25. 



٤٣ 

 

وص����ف الج����زاء بالس����لطة المختص����ة بإص����داره فيك����ون الج����زاء عقوب����ة مت����ى انطب����ق علي����ه 

ص���داره وعقوب���ة جريم���ة الوص���ف الم���ذكور ول���و كان���ت الس���لطة اPداري���ة ھ���ي المختص���ة بإ

الع����دوان عل����ى المس����تھلك ق����د تص����يب الج����اني ف����ي حريت����ه أو ف����ي س����معته أو ف����ي نش����اطه 

الحرف���ي أو المھن���ى أو ف���ي مال���ه ، عل���ى أن الغال���ب ف���ي العقوب���ات أن تك���ون مالي���ة أو مھني���ة 
)٦٨( 

وم��ن حي��ث تطبي��ق العقوب��ة يض��يق نط��اق وس��ائل التفري��د الت��ي يقررھ��ا الق��انون للقاض��ى عن��د 

عقوب���ة ، فا�تج���اه ف���ي تق���دير العقوب���ة ع���ن الجريم���ة ا�قتص���ادية بش���كل ع���ام وج���رائم تق���دير ال

الع��دوان عل���ى المس��تھلك بش���كل خ���اص يمي��ل إل���ى أخ��ذ الج���اني بالش���دة ، وحرمان��ه م���ن بع���ض 

وسنقتص���ر ف���ي ھ���ذا المطل���ب عل���ى بي���ان أن���واع . )٦٩(وس���ائل التخفي���ف كوق���ف التنفي���ذ م���ث"ً 

  .العقوبات التكميليةالعقوبات اFصلية وفى المطلب التالي 

  

  

  

  

  المطلب الثانى

  العقوبات ا/صلية في جرائم العدوان على المسھلك

وعقوب����ات س����البة للحري����ة ودل����ك ,تتمث����ل ھ����ده العقوب����ات ف����ى عقوب����ات قاض����ية عل����ى الحي����اة 

بم���ا ,وت���اتى بع���د دل���ك العقوب���ات المالي���ة التٮھ���ى اخ���ف وطئ���ة ,حس���ب درج���ة الج���رم المرتك���ب 

  .تقتضية ا�حوال

  ا/ولالفرع 

  العقوبات السالبة للحرية

                                                            
  .١٤٩المرجع السابق ، ص : الدكتور محمود محمود مصطفى)٦٨(
شرح : يراجع الدكتور عبد العزيز عامر) أي تفريد العقوبة(لمعرفة كيفية تطبيق العقوبة المناسبة للجاني )٦٩(

قارنة للشريعة اPس"مية ، للطبعة الثانية اFحكام العامة للجريمة في القانون الجنائي الليبي ، دراسة م
  .وما بعدھا ٩٣بنغازى ، ص –م ، منشورات جامعة قاريونس ١٩٧٨



٤٤ 

 

 �  -:السجن -او

إن عقوب���ة الس���جن ف���ي تش���ريعات الحماي���ة الجنائي���ة للمس���تھلك ن���ادرة ، وم���ن الم"ح���ظ ع���دم 

وج���ود عقوب���ات قاس���ية ف���ي التش���ريع المص���رى ف���ي مج���ال حماي���ة المس���تھلك ،وايض���ا عل���ى 

جن عل����ى ك����ذلك فإن����ه � يمك����ن تطبي����ق عقوب����ة الس����, نف����س ال����نھج ص����ار المش����رع ا�م����اراتى

الش����خص المعن����وى أو عل����ى ص����احب مش����روع أو مح����ل تج����ارى ، بس����بب الض����رر ال����ذى 

يمك���ن أن يق���ع عل���ى ك���ل م���ن ل���ه ع"ق���ة اقتص���ادية بھ���ذا المح���ل أو المش���روع ، و� تتحق���ق 

بالس���جن طوي���ل الم���دة أي غاي���ة نبيل���ة للمجتم���ع ، وم���ن اFفض���ل تحويلھ���ا إل���ى ح���بس قص���ير 

واس���تعمال العقوب���ات اFخ���رى الت���ي تقل���ل م���ن مكان���ة الم���دة باPض���افة إل���ى العقوب���ات المالي���ة ، 

المش���روع أو ص���احبه ك���اPغ"ق المؤق���ت ، أو س���حب الت���رخيص ، أو الحرم���ان م���ن مزاول���ة 

  .الخ........... المھنة 

    

ونجدانأقصٮعقوبةفيالتشريعا�قتصاديا�ماراتٮايضاھٮعدما�خ"لبالعقوبةالتٮيس�����������������������������تحقھاالجان

 فٮشأنحمايةالمس��������تھلك ٢٠٠٦ لس��������نة ٢٤ منقانوناتح��������ادٮرقم ١٨ ٮوفققانونالغقوباتودلكفٮم��������ادة

 من��������������������������������������������������������������������داتالقانون ١٩و ١٨ ودلكايضافٮنص��������������������������������������������������������������������مادة,

  ...." .مععدما�خ"لبأيةعقوبةأشدينصعليھااٮقانوناخريعاقبب"

     

وإنكانيرٮالباحثإنالغشوالخداعفيحدذاتھيمكنمساواتھبا�صراروالترصدفيجريمةالقتل،خاص��������������������������

  . وأكثروكانتعمديةةإذاماأدتالجريمةإلٮوفاةشخصأ

) ٤( وسنأتٮفيالمثا�لتاليبأقصٮعقوبةفيالتشريعا�قتصاديالمصرٮحيثتنص����������������������������������������������������������المادة

 علٮ������������������������������������اUتي ١٩٩٤ لس������������������������������������نة ٢٨١ منقانونقمعالغشوالتدليس�����������������������������������رقم

 ١ ، ٢ ، ٣ ، ٣ إننشاءعنارتكابجريمةمنالجرائمالمنصوص�����������������������������������������������������������������عليھافيالمواد(

.......  مكررمنھذاالقانونإصابةشخصبعاھةمستديمةتكونالعقوبةالس������������������������������������������������������������������������جن

وإذانشأعنالجريمةوفاةشخصأوأكثرتكونالعقوبةالسجنالمؤبدوغرامة�تقلعنخمس����������������������������ينألفجنيھو

  . )٧٠()�تجاوزمئةألفجنيھأومايعالقيمةالسلعةموضوعالجريمةأـيھماأكبر

  -:عقوبة الحبس لمدة طويلة -اثاني

                                                            
  .١٩٩٤ لسنة ٢٨١ منقانونقمعالغشوالتدليسالمصرٮرقم) ٤( المادة٧٠



٤٥ 

 

ھ����ي العقوب����ة الدارج����ة ف����ي الج����رائم ا�قتص����ادية بش����كل ع����ام ، وف����ى ج����رائم الع����دوان عل����ى 

المس���تھلك بالخص���وص ، وق���د تص���ل إل���ى خم���س س���نوات ف���ي بع���ض التش���ريعات ، ويس���ود 

الق���ول بان���ه م���ن الم���أمول في���ه أن تت���راوح عقوب���ة الح���بس ب���ين ح���د أدن���ى ق���دره ث"ث���ة ش���ھور 

ون���رى م���ن . )٧١(وح���د أقص���ى ق���دره ث"ث���ة س���نوات فيم���ا ع���دا الح���ا�ت ا�س���تثنائية الجس���يمة 

اFفض���ل أيض���ا التقلي���ل م���ن م���دتھا بحي���ث � تزي���د ع���ن س���نة م���ع رف���ع قيم���ة الغرام���ة ، واتخ���اذ 

وف���ى ھ���ر الش���أن قض���ت محكم���ة .أي ت���دابير أخ���رى ت���ؤدى إل���ى اردع بش���قيه الع���ام والخ���اص

تميي���ز دب���ى ب���الحبس س���نتين لت���اجر ثب���ت قطعي���ا تواج���د بض���ائع منتھي���ة الص���"حية ف���ى متج���رة 

  ) .٧٢(الف درھم ٢٠ الى جانب غرامة مالية,

 ً   -:الحبس لمدة قصيرة -ثالثا

  ....... في مصر

ھ���ي العقوب���ة الغالب���ة ف���ي الج���رائم ا�قتص���ادية ف���ي الق���انون المق���ارن ، ونج���دھا ف���ي الق���انون 

لقم���ع الغ���ش والت���دليس ،  ١٩٩٤لس���نة  ٢٨١المص���رى عل���ى س���بيل المث���ال ف���ي الق���انون رق���م 

" بي���ة أو المنتج���ات الص���ناعية م���ا يل���ي فق���د ج���اء ف���ي جريم���ة غ���ش اFغذي���ة أو العق���اقير الط

يعاق��ب ب��الحبس م��دة � تق��ل ع��ن س��تة أش��ھر وبغرام��ة � تق��ل ع��ن مئ��ة جني��ه و� تج��اوز أل��ف 

  :جنيه أنو بإحدى ھاتين العقوبتين

 الخ....من غش أو شرع في أن يغش شيء من أغذية ا�نسان أو الحيوان -

ذي���ة ا�نس���ان أو م���ن ط���رح أو ع���رض للبي���ع أو ب���اع م���واد مم���ا تس���تعمل ف���ي غ���ش أغ

  .الخ....الحيوان

وتك���ون العقوب���ة � تق���ل ع���ن س���نة وغرام���ة � تق���ل ع���ن خمس���مائة جني���ه و� تج���اوز  -

إذا كان������ت اFغذي������ة أو . ال������خ........ أل������ف جني������ه أو بإح������دى ھ������اتين العق������وبتين

ض������ارة ......... الحاص������"ت المغشوش������ة أو الفاس������دة أو كان������ت الم������واد والعق������اقير

، ونح���ن نفض���ل أن يك���ون الح���د اFدن���ى للغرام���ة )٧٣(" ن بص���حة ا�نس���ان أو الحي���وا

مئ��ة أل��ف جني��ه و� يق��ل الح���د اFقص��ى لھ��ا ع��ن م��ائتي أل���ف جني��ه م��ع ع��دم تج���اوز 

الح����بس ث"ث����ة س����نوات ، فھ����ذا يكف����ى م����ن أج����ل ع����ودة المحك����وم علي����ه إل����ى مكان����ه 

                                                            
، ٤، العدد  ٣٥توصية الحلقة العربية اFولى للدفاع ا�جتماعي ، مجلة القانون وا�قتصاد ، بيروت ، السنة )٧١(

 ١٩٢ص
 .٢٠١١.قضائية  ١٢سنة  ٦٦٥/٩٩محكمة تمييز دبى قضية رقم ٧٢
 لقمعالغشوالتدليس ١٩٩٤ لسنة ٢٨١ القانونرقم٧٣



٤٦ 

 

ويس����اير التش����ريع . الس����ابق للمش����اركة ف����ي تس����يير عجل����ة ا�قتص����اد ف����ي المجتم����ع

التش��ريع المق��ارن ف��ي التقلي��ل م��ن م��دة الح��بس ، حي��ث نج��ده ف��ي الق���وانين  المص��رى

الخاص���ة بالعملي���ة ا�س���تھ"كية بإس���تثناء ال���نص الس���ابق � يتج���اوز الس���نتين كم���ا ف���ي 

وف������ى ) ٥٦(بش������أن التموي������ل الم������ادة  ١٩٤٥لس������نة  ٩٥المرس������وم بق������انون رق������م 

إل����ى  ٩ن الم����واد م����(بش����أن تحدي����د اFرب����اح  ١٩٥٠لس����نة  ١٦٣المرس����وم بق����انون 

١١.(  

  ...  فى ا�مارات العربية المتحدة-

ھ����ي العقوب����ة الغالب����ة ف����ي الج����رائم ا�قتص����ادية ف����ي الق����انون المق����ارن ، ونج����دھا ايض����ا ف����ي 

لقم�����ع الغ�����ش ١٩٧٩لس�����نة  ٤عل�����ى س�����بيل المث�����ال ف�����ي الق�����انون رق�����م    الق����انون ا�م�����اراتى

والت���دليس ، فق���د ج���اء ف���ي جريم���ة غ���ش اFغذي���ة أو العق���اقير الطبي���ة أو المنتج���ات الص���ناعية 

يعاق����ب ب����الحبس م����دة � تج����اوز س����نتين  وبغرام����ة � تق����ل خمس����مائة درھ����م  و� " م����ا يل����ي 

  :تجاوز عشرة آ�ف درھم  أو بإحدى ھاتين العقوبتين

, ال���خ....ك���ل م���ن غ���ش أو ش���رع ف���ي أن يغ���ش ش���يء م���ن أغذي���ة ا�نس���ان أو الحي���وان -

م���ن ط���رح أو ع���رض للبي���ع أو ب���اع م���واد مم���ا تس���تعمل ف���ي غ���ش أغذي���ة ا�نس���ان أو 

  .الخ....الحيوان

وتك���ون العقوب���ة الح���بس لم���دة � تج���اوز ث���"ث س���نوات وغرام���ة � تق���ل ع���ن اربع���ه  -

........ بإح����دى ھ����اتين العق����وبتينأو ,ا�ف درھ����م و� تج����اوز عش����رين ال����ف درھ����م 

إذا كان�����ت اFغذي�����ة أو الحاص�����"ت المغشوش�����ة أو الفاس�����دة أو كان�����ت الم�����واد . ال�����خ

 )٧٤("ضارة بصحة ا�نسان أو الحيوان ......... والعقاقير

  

  ....... في فرنسا -ج

م����ن مدون����ة  ٢١٣/١ف����ي جريم����ة خ����داع المتعاق����د نج����د أن المش����رع الفرنس����ي ف����ي الم����ادة 

يعاق���ب ب���الحبس م���ن ث"ث���ة ش���ھور عل���ى (رنس���ية الجدي���دة ، ي���نص عل���ى اUت���ي ا�س���تھ"ك الف

أل���ف فرن���ك أو بإح���داھما فق���ط ) ٢٥٠(فرن���ك إل���ى ) أل���ف(اFق���ل إل���ى س���نتين أو بغرام���ة م���ن 

وحت���ى ع���ن . ك���ل م���ن خ���دع أو ش���رع ف���ي أن يخ���دع المتعاق���د مع���ه ب���أى وس���يلة أي���ا كان���ت

                                                            
  . لقمعالغشوالتدليس١٩٧٩ لسنة ٤  رقما�ماراتٮا�تحادٮالقانون المادة ا�ولى من٧٤



٤٧ 

 

ف��ي العق��د وتك��ون المخادع��ة طري��ق وس��يط م��ن الغي��ر س��واء ك��ان المخ��ادع أو ل��م يك��ن ط��رف 

  :في

إم���ا ف���ي طبيع���ة أو ج���نس أو مص���در أو الخص���ائص اFساس���ية أو مكون���ات أو حف���ظ  -

 .البضائع بالطرق المناسبة

ف����ي نوعي����ة اFش����ياء المس����لمة أو ف����ي ذاتيتھ����ا كتس����ليم بض����اعة أخ����رى غي����ر الش����ئ  -

 .المحدد الذى كان محل للعقد

اس�������تخدام المن�������تج  أو ف�������ي الص�������"حيات ل"س�������تعمال والمخ�������اطر الكامل�������ة ف�������ي -

) وا�ش�����تراطات المتخ�����ذة وطري�����ق ا�س�����تعمال أو ا�حتياطي�����ات الواج�����ب اتخاذھ�����ا

)٧٥(.  

وف����ى الغال����ب يق����ع الخ����داع للمس����تھلك م����ن ط����رف الت����اجر أو المھن����ى شخص����يا ، وھ����ذا م����ا 

تناولت���ه العدي���د م���ن التش���ريعات العربي���ة ، أم���ا أن يق���ع الخ���داع م���ن ط���رف ثال���ث خ���ارج العق���د 

عات العربي���ة ، ل���ذلك ن���رى تع���ديل ال���نص ال���ذى يتن���اول جريم���ة الخ���داع فل���م تتناول���ه التش���ري

واعتب���ار أن المخادع���ة ق���د تق���ع م���ن خ���ارج ,بالتش���ريع المص���رٮوا�ماراتى عل���ى ح���د س���واء 

العق����د كم����ا ھ����و وارد ف����ي ال����نص الفرنس����ي ال����ذى يتن����اول نف����س الموض����وع ، حت����ى � يفل����ت 

ف���ه شخص���يا م���ا يعتب���ر خ���داعاً الت���اجر أو المھن���ى م���ن العقوب���ة ب���دعوى أن���ه ل���م يص���در م���ن طر

  .ولم يشارك فيه أص"ً 

يعاق���ب ب���الحبس ث"ث���ة " م���ن مدون���ة ا�س���تھ"ك الفرنس���ية عل���ى  ٤فق���رة  ٢١٣وت���نص الم���ادة 

فرن����ك أو بإح����داھما فق����ط أولئ����ك ال����ذين ب����دون مص����وغ ) ث"ث����ين أل����ف(ش����ھور وبالغرام����ة 

و اPي����داع أو ش����رعى يح����وزون ف����ي أم����اكن التص����نيع أو اPنت����اج أو التكيي����ف أو التخ����زين أ

                                                            
م ، ٢٦/٧/١٩٩٣درة بتاريخ ، والصا ٩٣/٩٤٩، من مدونة ا�ستھ"ك الفرنسية الجديدة ، رقم  ٢١٣/١المادة )٧٥(

  :والتي تنص على
" Sera puni d'un emprisonnement de deuxans et d'une amend de 250000 F.ou de 

l'une de cesdeuxpeinesseulementquiconquequ'ilsoitou non partie au contract, aura 

tranpe' outente' de tromper le contractant, par quelquemoyen en proce'de' 

quecesoit, me'me par l'interme'diaire d'un tiers; 

1- Soitsur la nature, l'espe'cel'origin les qualite'ssubstantielles, la 

conponsitionou la teneure en principesutiles de toutesmarchandises. 

2- Soil sur la quantie' des choses livre'es au surleuridentite' par la livraison d'un 

merchandise autreque la chase de'termine'e qui a fait l'objet du contract. 

3- Soitsurl'aptitude a' l'utilisation du produit, le controleseffectue's les modes 

d'emploiou precautions a' prendre 



٤٨ 

 

البي���ع وف���ى وس���ائل النق���ل المس���تخدمة لنق���ل الس���لع ، وك���ذلك ف���ي اFمكن���ة الت���ي ي���وع أو ت���ذبح 

  :فيھا الحيوانات التي يخصص لحمھا أو مستخرجاتھا للتغذية البشرية أو الحيوانية

إم���ا م���وازين أو مكايي���ل زائف���ة أو أجھ���زة أخ���رى غي���ر منض���بطة تخص���ص ل���وزن أو  - ١

 .لقياس السلع

مخصص����ة لتغذي����ة اPنس����ان أو الحي����وان ، أو المش����روبات أو منتج����ات وإم����ا م����واد   - ٢

 .زراعية أو طبيعية كانا يعلمون أنھا مزيفة ، فاسدة أو سامة

 :)٧٦(إما لمواد دوائية مزيفة  - ٣

إن حي����ازة م����ا ورد ب����النص الفرنس����ي يعتب����ر اعم����ا� تحض����يرية ، وق����د يرق����ى إل����ى مرتب����ة 

والعق����اب ع����ن ھ����ذه اFفع����ال ھ����و تطبي����ق الش����روع ف����ي ج����رائم ق����د ترتك����ب ف����ي المس����تقبل ، 

ص�����حيح لمب�����ادئ العدال�����ة ومحافظ�����ة عل�����ى أرواح المس�����تھلكين وس�����"مة أب�����دانھم ، وت�����دبيراً 

وقائي����ا لمن����ع وق����ع الجريم����ة تام����ة Fن����ه م����ن غي����ر المعق����ول أن يت����رك أمث����ال مرتكب����ي ھ����ذه 

  .اFفعال دون عقاب

  الفرع الثاني

  العقوبات المالية

أھ���م العقوب���ات الرادع���ة ف���ي ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك ھ���ى  العقوب���ات المالي���ة ، Fن 

الت�����اجر أو المھن�����ى ال�����ذى يرتك�����ب جريم�����ة ض�����د المس�����تھلك ، يس�����عى م�����ن وراء ارتكابھ�����ا 

للحص���ول عل���ى رب���ح غي���ر مش���روع م���دفوعاً بجش���عه وطمع���ه ، ول���ذلك ف���إن أفض���ل عقوب���ة ل���ه 

                                                            
  :ا�ستھ"ك الفرنسية على، من مدونة  ٢١٣/٤تنص المادة )٧٦(

" Serontpunis d' uneamende de 30000 F et d'un emprisonnement de trios moisou de 

l'une de cesdeuxpeinesseulementseux qui, sans motifs le'gitimes, 

seronttrouve'sde'temteursdanstous les lieux de fabrication, de production, de 

conditionnement de stockage, de de'potou de vent, dans les ve'hiculesutilise's pour 

le transport de merchandises, ainciquedans les lieuxousonthebrge'souabattus les 

animaux don't la viandeou les prouitssoatdetine's a l'alimentationhumaineou 

animals: 

1- Soit de poidsou measures faux ouautresappareilsinexacts servant au 

pesageoumesurage des merchandises. 

2- Soit de denre'es servant a l'almentation de l'hommeou de des animaux, de 

boissons, produitsagricolesounaturelsqu' 

ilssavaientetrefalsifie'scorrompusoutoxiques. 

3- Soit de substances me'dicamenteuses falsifies". 



٤٩ 

 

ه بغي���ر وج���ه ح���ق ، واس���ترجاعه من���ه أم���ا ھ���ي أن يح���رم م���ن ھ���ذا الم���ال ال���ذى تحص���ل علي���

  .)٧٧(بتغريمه أو بمصادرة محل الجريمة 

 ً�  :الغرامة: أو

ھ���ي عقوب���ة جنائي���ة حي���ث ت���رد عل���ى ذم���ة المحك���وم علي���ه وتتض���من الزام���ه ب���أن  -:والغرام���ة

  .يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم

  :أنواع الغرامات-أ

الغرام����ة العادي����ة ، والغرام����ة (م����ن الغرام����ات ھم����ا تطب����ق عل����ى التج����ار والمھني����ين نوع����ان 

  ).النسبية

  :الغرامة العادية-١

ويعتب����ر الغرام����ة العادي����ة ھ����ي القاع����دة العام����ة ف����ي تش����ريعات حماي����ة المس����تھلك وھ����ى ذات 

ح��دين ح��د أدن��ى وح��د أقص��ى ، مث��ال ذل��ك ف��ي مص��ر فيم��ا يخ��ص الس��لع التمويني��ة نج��د الم��ادة 

الح����بس والغرام����ة م����ن مئ����ة جني����ه إل����ى " ل����ى ت����نص ع ١٩٤٥لس����نة  ٩٥م����ن الق����انون  ٥٦

  ".خمسمائة جنيه وتضاعف في حا�ت تعدد المتھمين 

وخروج����اً عل����ى القواع����د العام����ة ف����ي ق����انون العقوب����ات ف����إن المش����روع فيم����ا يخ����ص العملي����ة 

ا�س����تھ"كية ، وبالتحدي����د ف����ي مج����ال الم����واد التمويني����ة ف����ي مص����ر ق����د أرتف����ع بالح����د اFدن����ى 

  :ة على النحو اUتيوكذلك اFقصى في الغرام

م����ن المرس����وم بق����انون الخ����اص ب����التموين المعدل����ة بالق����انون رق����م  ٥٦حي���ث أص����بحت الم����ادة 

بالق���انون الخ���اص بالتس���عير الجب���رى المعدل���ة بالق���انون رق���م ) ٩(والم���ادة  ١٩٨٠لس���نة  ١٠٩

  .م١٩٨٠لسنة  ١٠٨

أن جني����ه ، كم����ا  ١٠٠٠إل����ى  ٣٠٠أص����بحت العقوب����ة بع����د الق����انون الم����ذكور تت����راوح ب����ين 

الغرام���ة ف���ي مج���ال ج���رائم قم���ع الت���دليس والغ���ش ، يق���ع ح���دھا ب���ين ث"ث���ة آ�ف جني���ه ومئ���ة 

  .م١٩٩٤لسنة  ٢٨١ألف جنيه وذلك حسب القانون 

                                                            
  .١٤٨المرجع السابق ، ص: الدكتور مرفت عبد المنعم صادق)٧٧(



٥٠ 

 

وك���دا تع���د الغرام���ة العادي���ة ھ���ي القاع���دة العام���ة ف���ي تش���ريعات حماي���ة المس���تھلك ا�م���اراتى 

لي����ة الم����ادة ا�ول�����ى نص����ت ع,....وبغرام����ه مق����دارھا ك����دا ,....يعاق����ب ب����الحبس م����دة ك����دا 

  .)٧٨(والثانية من قانون قمع الغش والتدليس  

وق���د ت���م تايي���د حك���م بالغرام���ة عل���ى الب���ائع حي���ث ثب���ت مخالفت���ة للقواع���د العام���ة بش���أن حماي���ة 

ملص����ق خ����ارج العب����وة ارش����ادا للمس����تھلك بكيفي����ة ,لع����دم وج����ود دلي����ل للمس����تھلك ,المس����تھلك 

  .)٧٩(استخدام السلعه

  -:الغرامة النسبية-٢

عقوب����ة الغرام����ة حس����ب قواع����د ق����انون العقوب����ات ق����د � تك����ون رادع����ة للمعت����دين ، إذا ت����م إن 

ل����ذلك يس����تعاض عنھ����ا بالغرام����ة النس����بية وھ����ى . تطبيقھ����ا وف����ق ح����دودھا المنص����وص عليھ����ا

الت���ي ي���تم تحدي���دھا بم���ا يع���ادل الض���رر ال���ذى وق���ع عل���ى المس���تھلك ، أو الفائ���دة الت���ي تحص���ل 

  .عليھا الجاني

رر ج م���ن ق���انون العقوب���ات ف���ي فقرتھ���ا الثاني���ة تطبيق���ا لھ���ذه الن���وع مك��� ١١٦وت���نص الم���ادة 

اس���تعمل أو ورد بض���اعة أو م���واد مغشوش���ة أو فاس���دة تنفي���ذ لعق���د (م���ن الغرام���ات لك���ل م���ن 

مقاول����ة أو نق����ل أو توري����د أو الت����زام أو اش����غال عام����ة Fح����دى جھ����ات الحكوم����ة أو القط����اع 

مس����اھمة ف����إن الغرام����ة تس����اوى قيم����ة الع����ام أو الجمعي����ات التعاوني����ة أو اح����دى الش����ركات ال

  ).الضرر المترتب على الجريمة

ويج���ب اتب���اع ھ���ذه الطريق���ة ف���ي الحك���م بالغرام���ة ، أم���ا الطريق���ة القديم���ة الت���ي ك���ان يتبعھ���ا 

المش���روع ويف���رض فيھ���ا الغرام���ة بمق���دار قيم���ة الس���لعة ل���م تع���د رادع���ة ، ف���إذا افترض���نا أن 

ل عليھ���ا الج���اني بع���د بيعھ���ا ق���د يص���ل إل���ى قيم���ة الس���لعة أل���ف جني���ه ف���إن الفائ���دة الت���ي سيحص���

عش���رات اFض���عاف ، ف���إذا م���ا حكم���ت علي���ه المحكم���ة بمبل���غ أل���ف جني���ه غرام���ة ، أي بم���ا 

يع���ادل قيم���ة الس���لعة فإن���ه س���يدفعھا راض���يا فق���د حق���ق أض���عاف أض���عاف قيمتھ���ا ، ، وس���وف 

بية يع���اود جريمت���ه م���ن جي���د مس���تغ"ً ھ���ذه الفرص���ة ، ول���ذلك ف���إن اتب���اع طريق���ة الغرام���ة النس���

                                                            
 .والتدليس  قمعالغشبشأن  ١٩٧٩لسنة  ٤من قانون اتحادى  رقم ,١,٢مادة ٧٨
  .٢٠١٢احكام سنة ,٨٧٩/٤٣,المحكة ا�تحادية العليا ٧٩



٥١ 

 

أفض���ل م���ن تحدي���د ح���د أدن���ى وأقص���ى للغرام���ة أو حت���ى بم���ا يع���ادل قيم���ة الس���لعة المغشوش���ة 
)٨٠(.  

  :الجرائم المعاقب عليھا بالغرامة في تشريعات حماية المستھلك-ب

يتق�����رر تطبي�����ق عقوب�����ة الغرام�����ة عل�����ى ج�����رائم الج�����نح والمخالف�����ات ف�����ي تش�����ريعات حماي�����ة 

، وق��د يحك��م بھ��ا ٨١ذا الن��وع م��ن الج��رائم المس��تھلك ، ويك��ون الحك��م بھ��ا وجوبي��ا ف��ي أغل��ب ھ��

م بش���أن الت���دليس والغ���ش ١٩٩٤لس���نة  ٢٨١إل���ى جان���ب الح���بس كم���ا ج���اء ف���ي الق���انون رق���م 

حي����ث ق����رر المش����رع في����ه عقوب����ة الغرام����ة إل����ى جان����ب العقوب����ة الس����البة للحري����ة ف����ي س����ائر 

 ٣،  ٣٣،  ٣،  ٣/٢،  ٢الج�����رائم المنص�����وص عليھ�����ا ف�����ي الق�����انون الم�����ذكور وھ�����ى الم�����واد 

  .٦)٨٢(،  ٤رر ، مك

� تطب���ق أحك���ام وق���ف التنفي���ذ المنص���وص عليھ���ا (وقض���ت محكم���ة ال���نقص ف���ي أح���د أحكامھ���ا 

عقوب���ات مص���ري عل���ى عقوب���ة الغرام���ة ف���ي اFح���وال المنص���وص عليھ���ا ف���ي  ٥٥ف���ي الم���ادة 

م ١٩٦٦لس���نة  ١٠م���ن الق���انون رق���م  ١٩ق���انون قم���ع الغ���ش والت���دليس ، فق���د نص���ت الم���ادة 

ي����نص فيھ����ا أي ق����انون آخ����ر عل����ى عقوب����ة أش����د مم����ا قررت����ه عل����ى أن����ه ف����ي اFح����وال الت����ي 

ولم���ا ك���ان الب���ين م���ن مقارن���ة نص���وص ھ���ذا , نصوص���ه تطب���ق العقوب���ة اFش���د دون غيرھ���ا

م ، فق����د ن����ص عل����ى ١٩٤١لس����نة  ٤٨الق����انون بنص����وص ق����انون قم����ع الغ����ش والت����دليس رق����م 

معاقب����ة مرتكب����ي جريم����ة ع����رض م����واد غذائي����ة مغشوش����ة وض����ارة بص����حة اPنس����ان للبي����ع 

وع ال���دعوى المطروح���ة ب���الحبس م���دة � تتج���اوز س���نتين وبغرام���ة � تق���ل ع���ن عش���رة موض���

جنيھ���ات و� تتج���اوز مئ���ة وخمس���ين جنيھ���ا ، أو إح���دى ھ���اتين العق���وبتين فض���"ً ع���ن وج���وب 

المص����ادرة للم����واد موض����وع الجريم����ة ، إ� أن����ه وق����د حظ����ر الق����انون اFخي����ر ف����ي الم����ادة 

ن ق���انون العقوب���ات عل���ى عقوب���ة الغرام���ة ف���ي م��� ٥٥التاس���عة من���ه ع���دم تطبي���ق أحك���ام الم���ادة 

ف���إن العقوب���ة المنص���وص عليھ���ا في���ه تعتب���ر ھ���ي العقوب���ة . اFح���وال المنص���وص عليھ���ا في���ه

م ، مم����ا � ١٩٦٦لس����نة  ١٠م����ن الق����انون رق����م  ١٩اFش����د الواجب����ة التطبي����ق طبق����اً للم����ادة 

مرتك���ب تل���ك يج���وز مع���ه للمحكم���ة أن ت���أمر بإيق���اف تنفي���ذ عقوب���ة الغرام���ة الت���ي توقعھ���ا عل���ى 

                                                            
م ، جامعة ٢٠٠٢امة لتجريم الغش ، رسالة دكتوراه ، عام النظرية الع: الدكتور شحاته إسماعيل أحمد سالم)٨٠(

 .٥٢١القاھرة ، ص
الحكم بالغرامة با�ضافة لعقوبات اخرى كالحبس  معتبرة ان الغرامة حد  ٢٠٠٦سنة  ١٦٦اكدته المحكمة ا�تحادية العليا في الطعن ٨١

 .ادنى للعقوبة 
  . مبشأنالتدليسوالغش١٩٩٤ لسنة ٢٨١ رقمالمصرٮالقانون٨٢



٥٢ 

 

الجريم��ة ، ولم��ا ك��ان الحك��م ق��د خ��الف ھ��ذه المنط��ق فإن��ه يك��ون ق��د أخط��أ ف��ي تطبي��ق الق��انون 

  .)٨٣() بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفذ عقوبة الغرامة

  -:المصادرة: ثانيا

المص���ادرة ھ���ي نق���ل ملكي���ة م���ال أو أكث���ر إل���ى الدول���ة ، فھ���ى عقوب���ة ناقل���ة للملكي���ة جوھرھ���ا 

حل���ول الدول���ة مح���ل المحك���وم علي���ه أو غي���ره ، وغالب���ا م���ا يك���ون ھ���ذا الم���ال متحص���"ً م���ن 

  .)٨٤(الجريمة أو أستعمل في ارتكابھا ، أو من شأنه أن يستعمل في ارتكابھا 

  -:أحكام المصادرة في تشريعات حماية المستھلك-أ

العام����ة  إن المص����ادرة نوع����ان عام����ة وخاص����ة ، وا�تج����اه الس����ائد ھ����و اس����تبعاد المص����ادرة

Fم��وال الج��اني كلھ��ا ، Fن ذل��ك ي��ؤثر عل��ى أم��وال الغي��ر أو م��ن يع��ولھم الج��اني ، ل��ذلك ف��إن 

غالبي�����ة التش�����ريعات تأخ�����ذ بالمص�����ادرة الخاص�����ة فق�����ط ، ومنھ�����ا تش�����ريع جمھوري�����ة مص�����ر 

 ٢٤م����ن ق����انون اتح����ادى  ١٩ف����ى م����ادة , ٨٦، وتش����ريع دول����ة ا�م����ارات العربي����ة ٨٥العربي����ة

ف����ى حال����ة الحك����م با�دان����ةفى اح����دى  –للمحكم����ة "س����تھلك ف����ى ش����أن حماي����ة الم ٢٠٠٦لس����نة 

ان تقض���ى فض���" ع���ن العقوب���ة المق���ررة بمص���ادرة او  –الج���رائم المش���مولة باحك���ام الق���انون 

  .)٨٧("ات"ف المنتج موضوع الجريمة والمواد وا�دوات المستخدمة فى انتاجه

ش����أنھا أن وتق����ع عقوب����ة المص����ادرة عل����ى اFش����ياء المتحص����لة م����ن الجريم����ة أو الت����ي م����ن 

تس���تعمل فيھ���ا ، وعل���ى خ���"ف الح���ال ف���ي الق���انون الع���ام يغل���ب أن تك���ون المص���ادرة وجوبي���ة 

، وقلم���ا تك���ون اختياري���ة ، والمص���ادرة ف���ي التش���ريعات حماي���ة المس���تھلك أق���وى ت���أثيراً م���ن 

حي���ث تثب���يط عزيم���ة الج���اني ، واستئص���ال أس���باب الجريم���ة ، وق���د حب���ذ م���ؤتمر روم���ا س���الف 

التش�����ريعات ا�قتص�����ادية ، ون�����ذكر اFمثل�����ة اUتي�����ة عل�����ى عقوب�����ة ال�����ذكر اس�����تعمالھا ف�����ي 

  .المصادرة

  الفرع الثالث

  العقوبات التكميلية

                                                            
 .١٠٩٩، ص  ٢٣، س ٨٦٥م ، مجموعة أحكام النقض رقم ٣١/١٠/١٩٧٢نقض )٨٣(
علم ا�جرام وعلم العقاب ، دار : الدكتور على عبد القادر القھوجي ، الدكتور فتوح عبد k الشاذلي)٨٤(

  .١٨١، ص ٢٠٠٣المطبوعات الجامعية ، اPسكندرية ، طبعة 
 .لك بشأن حماية المستھ ٢٠٠٦لسنة ٦٧قانون مصرى رقم ٨٥
 .بشأن حماية المستھلك  ٢٠٠٦لسنة  ٢٤وايضا قانون رقم ,بشأت قمع الغش والتدليس  ١٩٧٩لسنة  ٤قانون اماراتٮاتحادى رقم ٨٦
  . فٮشأنحمايةالمستھلك ٢٠٠٦ لسنة ٢٤ منقانوناتحادى ١٩ مادة٨٧



٥٣ 

 

 ً�  -:غلق المؤسسة -:أو

غل���ق المؤسس���ة يعن���ى اقف���ال أبوابھ���ا ومنعھ���ا م���ن التعام���ل م���ع المس���تھلكين ، والغل���ق إم���ا أن���ا 

الغل�����ق ٨٨,وا�ماراتى يك�����ون دائ�����م أو مؤق�����ت ، جزئ�����ي أو كل�����ي ويتب�����ع التش�����ريع المص�����رٮ

المؤق����ت مراع����اة من����ه لمص����لحة ص����احب المؤسس����ة م����ن جان����ب ومص����لحة المس����تھلكين م����ن 

جان���ب أخ���ر بالحف���اظ عل���ى اكب���ر مس���احة ممكن���ة للع���رض ، وع���دم إعط���اء فرص���ة Fص���حاب 

المؤسس���ات اFخ���رى م���ن احتك���ار الس���وق ، والحك���م بغل���ق المؤسس���ة أو المح���ل التج���ارى أو 

 )٨٩(س���تھلك أكث���ر م���ن الحك���م ب���ه ف���ي ق���انون العقوب���ات الع���ام المھن���ى ف���ي تش���ريعات حماي���ة الم

، ولك����ن يق����در مم����ا تتمي����ز ب����ه عقوب����ة الغل����ق م����ن أفض����لية ف����ي تش����ريعات الحماي����ة الجنائي����ة 

  .للمستھلك 

إ� أن ال���بعض ينتق���دھا عل���ى أس���اس إن ض���ررھا � يقتص���ر عل���ى الج���اني فق���ط وإنم���ا ق���د يمت���د 

� تتحق�����ق شخص�����ية العقوب�����ة Fن  ليش�����مل م�����ن � يش�����ارك ف�����ي ارتك�����اب الجريم�����ة ، وھن�����ا

دائ����ن المنش����أة أو المؤسس����ة ، والب����ائع للمؤسس����ة أش����ياء ل����م يتقاض����ى (اض����رار الغل����ق تط����ال 

، كم����ا يق����ال أن ا�غ����"ق يح����رم ) ثمنھ����ا ،ومال����ك المبن����ى أو اFدوات وا�Uت المس����تعملة في����ه

ت����ب ص����احب المنش����أة أو المؤسس����ة م����ن ا�يج����ار بس����بب توق����ف ا�يج����ار أثن����اء الغل����ق ، ويتر

عل���ى ذل���ك أيض���ا أن تتوق���ف مرتب���ات العم���ال إذا ك���ان المش���روع يحت���اج ف���ي مزاول���ة نش���اطه 

إل��ى ع��دد م��ن اFف��راد ، وي��رون أن��ه إذا ك��ان �ب��د م��ن بق��اء عقوب��ة الغل��ق فاFحس��ن اس��تعمالھا 

  .في حالة الجرائم الخطيرة فقط 

حق��ق العدال��ة ولك��ن رغ��م ذل��ك أثبت��ت عقوب��ة الغل��ق أنھ��ا عقوب��ة فعال��ة وأنھ��ا ت��ؤدى الغ��رض وت

، وتعي����د الت����وازن ب����ين المراك����ز ا�قتص����ادية للمنش����آت المتش����ابه ، ل����ذلك ف����أن كاف����ة الق����وانين 

تق���رر لمكافح���ة ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك ، وف���ى نف���س الوق���ت تقي���ده بم���ا ي���درأ عن���ه 

  .)٩٠(عيوبه ومثالبه 

ي����ع وس����واء أك����ان المح����ل التج����اري أو المؤسس����ة مملوك����ة لمرتك����ب الجريم����ة المطل����وب توق

عقوب���ة الغل���ق ض���دھا أم ك���ان مس���تأجر م���ن مالكھ���ا ، توق���ع عقوب���ة الغل���ق ف���ي جمي���ع اFح���وال 

، و� يس����مح الق����انون لمرتك����ب الجريم����ة ب����أن ي����تحجج بأن����ه ل����يس مالك����اً للمح����ل التج����اري أو 

المؤسس����ة ، Fن عقوب����ة الغل����ق عيني����ة � يقص����د بھ����ا مرتك����ب الجريم����ة ولك����ن المك����ان ال����ذى 

                                                            
 .وقانون مكافحة الغش والتدليس المصرى ,قانون قمع الغش والتدليس ا�ماراتى ٨٨

 .١٥٠الجرائم ا�قتصادية ، مرجع سابق ، ص: الدكتور محمود مصطفى)٨٩(
 .١٦٨المرجع السابق ، ص : الدكتور محمود محمد مصطفى)٩٠(



٥٤ 

 

ب اختص���ام المال���ك ف���ي ال���دعوى عن���د الحك���م ب���إغ"ق المح���ل وقع���ت في���ه الجريم���ة ، و� يج���

  .التجارى أو المؤسسة 

الق���انون إذا ن���ص عل���ى اغ���"ق المح���ل : (وقض���ت محكم���ة ال���نقض ف���ي ھ���ذا الخص���وص بأن���ه

ال���ذى وقع���ت من���ه الخالف���ة ل���م يش���ترط أن يك���ون مملوك���اً لم���ن تج���ب معاقبت���ه عل���ى الفع���ل ال���ذى 

ب شخص����ى ، Fن اFغ����"ق ل����يس عقوب����ة ارتك����ب في����ه ، و� يعت����رض عل����ى ذل����ك ب����أن العق����ا

مم���ا يوج���ب توقيعھ���ا عل���ى م���ن ارتك���ب الجريم���ة دون غيرھ���ا ، وإنم���ا ھ���ي ف���ي حقيقت���ه م���ن 

الت����دابير الوقائي����ة الت����ي � يح����ول دون توقيعھ����ا أن تك����ون آثارھ����ا متعدي����ة إل����ى الغي����ر ، و� 

ى يج��ب اختص��ام المال��ك ف��ي ال��دعوى عن��د الحك��م ب��اPغ"ق ، مت��ى ك��ان الحك��م ق��د ص��در عل��

أس����اس أن مرتك����ب الجريم����ة ف����ي المح����ل المحك����وم بإغ"ق����ه إنم����ا ك����ان يباش����ر أعمال����ه في����ه 

  .)٩١() بتكليف من صاحبه

وكثي��را م���ا يلج���أ المش��رع ف���ي ق���انون حماي���ة المس��تھلك إل���ى ال���نص عل��ى عقوب���ة غل���ق المنش���أة 

م����ن المرس����وم الخ����اص بالتس����عير  ٩/٤كج����زاء ف����ي حال����ة مخالفت����ه للق����انون فتق����رر الم����ادة 

� يج����وز (حي����ث ج����اء نص����ھا ك����اUتي  ١٩٥٠لس����نة  ١٦٣وتحدي����د اFرب����اح رق����م  الجب����رى

الحك���م بغل���ق المح���ل م���دة تج���اوز أس���بوع وف���ى حال���ة الع���ود يك���ون الحك���م بغل���ق المح���ل م���دة 

لس�����نة  ٩٥م�����ن المرس�����وم الخ�����اص ب�����التموين رق�����م  ٥٦، وك�����ذلك الم�����ادة ) أس�����بوع وجوبي�����اً 

  .غلق المنشأة لمدة � تتجاوز أسبوع في كل حالة ١٩٤٥

بش����أن  ١٩٩٤لس����نة  ٢٨١مك����رر ف����ي الق����انون رق����م  ٨كم����ا أض����اف المش����رع ف����ي الم����ادة 

يج����وز للمحكم����ة أن تقض����ى بعقوب����ة تكميلي����ة إل����ى (الت����دليس والغ����ش الت����ي ت����نص عل����ى أن����ه 

مك���رر وھ���ى عقوب���ة غل���ق المنش���أة  ٣،  ٣،  ٢جان���ب العقوب���ة اFص���لية المق���ررة ف���ي الم���واد 

وجعل���ت الحك���م  ٩٢)ا الحك���م بإلغ���اء رخص���تھاالمخالف���ة لم���دة � تتج���اوز س���نة كم���ا يج���وز لھ���

) ١٠(بھ����اتين العق����وبتين وجوبي����ا ف����ي حال����ة الحك����م بالعقوب����ة المنص����وص عليھ����ا ف����ي الم����ادة 

وي"ح���ظ أن الحك���م ب���الغلق � يك���ون وفق���ا لق���انون الع"م���ات التجاري���ة إ� ف���ي حال���ة الع���ود ، 

الق���انون مك���رر مض���افة ب ٣٦/ويك���ون لم���دة تت���راوح ب���ين خمس���ة عش���ر يوم���ا وس���تة ش���ھور م

  .)٩٣(١٩٥٧لسنة  ٥٩٦رقم 

  -:سحب الترخيص: ثانيا

                                                            
 .١٦٠، ص  ٦٤، رقم  ٢م ، مجموعة أحكام النقض ، س٢٠/١١/١٩٥٠نقض )٩١(

  .بشأنالتدليسوالغش ١٩٩٤ لسنة ٢٨١ رقمالمصرٮمكررفيالقانون ٨ المادة٩٢
  .١٩٥٧ لسنة ٥٩٦ بالقانونرقممكررمضافة ٣٦/م٩٣



٥٥ 

 

ويمك��ن اتخ��اذ ھ��ذا ا�ج��راء إم��ا كت��دبير احت��رازي م��ن ط��رف الجھ��ة الت��ي أعط��ت الت��رخيص 

، ف���ي حال���ة مخالف���ة ص���احب الت���رخيص للق���وانين والل���وائح ، وغالب���اً م���ا تك���ون المخالف���ة ھن���ا 

، وق���د يص���در س���حب الت���رخيص تتعل���ق بتأس���يس المنش���أة أو ع���دم التزامھ���ا بمع���ايير اUم���ان 

م��ن المرس���وم الخ���اص ب���التموين معدل���ة  ٥٦/٣ف��ي ص���ورة حك���م مث���ال عل��ى ذل���ك ن���ص الم���ادة 

م ف����ي مص����ر يخ����ول القاض����ي إمكاني����ة س����حب الت����رخيص م����ن ١٩٨٠لس����نة  ١٠٩بالق����انون 

مك���رر م���ن ذات المرس���وم الخ���اص ب���التوقف  ٣المؤسس���ة ، ف���ي حال���ة انتھ���اك أحك���ام الم���ادة 

  .تجاريعن النشاط الصناعي وال

م ف���ي ش���أن حماي���ة نھ���ر الني���ل ١٩٨٢لس���نة  ٤٨ك���ذلك عن���د مخالف���ة بع���ض أحك���ام الق���انون رق���م 

م���ن ق���انون البيئ���ة س���الف ال���ذكر  ٨٩والمج���ارى المائي���ة م���ن التل���وث وذل���ك طبق���ا ل���نص الم���ادة 

وس����حب الت����رخيص الص����ادر ع����ن جھ����ة إداري����ة يعتب����ر ج����زاء إداري����ا أم����ا إذا أم����رت ب����ه 

ھ����ذه الحال����ة م����ن عقوب����ة اFغ����"ق Fن س����حب رخص����ة المحكم����ة فھ����و حك����م ، ويقت����رب ف����ي 

  .)٩٤(المحل يتضمن أيضا اغ"قه 

  -:حظر مزاولة المھنة: ثالثا

ل���م نج���د تطبيق���ات لھ���ذه العقوب���ة ف���ي التش���ريع المص���رى ولكنھ���ا موج���ودة ف���ي ق���انون العقوب���ات 

الع����ام الفرنس����ي ، ويكث����ر اس����تعمالھا ف����ي ج����رائم ا�س����تھ"ك نظ����راً لطبيع����ة ھ����ذا الن����وع م����ن 

  .م١٩٤٥يونيه  ٣٠ائم ، وقد طبقت في فرنسا منذ صدور قانون الجر

وق�����د يك�����ون الحظ�����ر مؤق�����ت أو بص�����فة مس�����تديمة ، ويعاق�����ب التش�����ريع الفرنس�����ي الش�����خص 

المعن����وى ، وذل����ك بس����حب ت����رخيص الش����خص الطبيع����ى ال����ذى ارتك����ب الجريم����ة باس����م ھ����ذا 

لمنش���أة الش���خص المعن���وى ، ومقتض���ى العقوب���ة أن يتخل���ى المحك���وم علي���ه ع���ن العم���ل ف���ي ا

فيغلقھ�����ا أو يؤجرھ�����ا لم�����ن ي�����ديرھا ، ومنع�����اً للتحاي�����ل عل�����ى تنفي�����ذ الحك�����م ، يھ�����دد الق�����انون 

ب���ل � يج���وز ل���ه . المحك���وم علي���ه إذا عم���ل ب���أى ص���فة كان���ت ف���ي المنش���أة الت���ي ك���ان يس���تغلھا

أن يعم����ل ف����ي منش����أة تس����تغلھا زوجت����ه ول����و ك����ان الزوج����ان منفص����لين ، وأخي����راً  إذا ك����ان 

الس����نتين تع����ين عل����ى المحكم����ة أن ت����أمر ببي����ع المنش����أة ب����المزاد  الحرم����ان مؤب����د أو يج����اوز

العلن���ى مت���ى كان���ت مملوك���ة للمحك���وم علي���ه ، ونأم���ل أن تأخ���ذ التش���ريعات العربي���ة ف���ي مج���ال 

وتطبيق���ا .ا�س���تھ"ك بھ���ذا ال���نص لتناس���به م���ع واق���ع النش���اط ا�س���تھ"كي ف���ي ال���ب"د العربي���ة

                                                            
 .٢٧١مرجع سابق ، ص: اFستاذة الدكتورة آمال عبد الرحمن عثمان )٩٤(
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قوب���ة تكميلي���ة بع���د س���حب الت���رخيص لك قض���ى بحظ���ر مزاول���ة ص���يدلى لمھن���ة الص���يدلة كعذل���

  ) .٩٥(ضبطت عندة ادوية منتھية الص"حية ذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  تفريد العقوبة في تشريعات حماية المستھلك

ل����يس ف����ي مق����دور المش����رع أن يح����دد س����لفاً العقوب����ة المناس����بة لك����ل مج����رم ، والت����ي ي����ؤدى 

يق����وم بتفري����د العقوب����ة ف����ي نط����اق توقيعھ����ا إل����ى تحقي����ق اFغ����راض المتوخ����اة منھ����ا ، فھ����و 

محص���ور ، حي���ث يف���رض للعقوب���ة ح���د أدن���ى وح���د أقص���ى ، أو يض���ع العقوب���ات تخييري���ة ، 

أو ي���نص ف���ي بع���ض الج���رائم عل���ى ظ���روف مخفف���ة أو ظ���روف مش���ددة ، ويض���ع ك���ذلك نظ���ام 

                                                            
  .٢٠١١قضائية  ٢٣سنة  ٩٥٤/٨٦محكمة تمييز دبى قضية رقم ٩٥
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وق����ف تنفي����ذ العقوب����ة أو وق����ف النط����ق ب����الحكم ، ويت����رك القاض����ي مھم����ة اختي����ار العقوب����ة 

  .، أي يقوم القاضي بتفريد التفريد المناسبة لكل مجرم

وھ���ذا م���ا نص���ت علي���ه قواع���د ق���انون العقوب���ات ، أم���ا تش���ريعات حماي���ة المس���تھلك ف���الم"حظ 

وس���ف نس���تعرض فيم���ا يل���ي نظ���م تطبي���ق العقوب���ة ف���ي ھ���ذه . أنھ���ا تمي���ل إل���ى تش���ديد العقوب���ة

  .التشريعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب ا/ول

  تھلكالظروف المشددة في تشريعات حماية المس

الظ��روف المش��ددة حس��ب القواع��د العام��ة ھ��ي ح��ا�ت يج��ب فيھ��ا عل��ى القاض��ي أو يج��وز ل��ه 

أن يحك���م بعقوب����ة م���ن ن����وع أش���د مم����ا يق����رره الق���انون للجريم����ة ، أو يج���اوز الح����د اFقص����ى 

ال���ذى وض���عه الق���انون لعقوب���ة تل���ك الجريم���ة ، أم���ا ف���ي تش���ريعات الحماي���ة الجنائي���ة للمس���تھلك 
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ة لك���ي يتحق���ق ال���ردع الكام���ل للغشاش���ين والمخ���ادعين م���ن تج���ار يتس���ع نط���اق تش���ديد العقوب���

  .ومھنيين

ومث��ال عل��ى ذل��ك م��ا ق��ام ب��ه المش��رع الفرنس��ي حي��ث ش��دد العق��اب عل��ى ج��رائم الغ��ش ، عل��ى 

عقوب���ة " عل���ى  ٢١٣/١النح���و ال���ذى ص���ار علي���ه بالنس���بة لجريم���ة الخ���داع ، ف���نص ف���ي الم���ادة 

يرتك���ب جريم���ة الغ���ش ف���ي ص���ورة أل���ف فرن���ك لم���ن ) ٢٥٠(الح���بس لم���دة س���نتين وغرام���ة 

إذا كان���ت الم���واد مح���ل  ٢١٣/٣المختلف���ة ، وض���اعف المش���روع العقوب���ات ف���ي ن���ص الم���ادة 

  .)٩٦(" جرائم الغش ضارة بصحة اPنسان أو الحيوان 

وأب���رز ح���ا�ت التش���ديد ف���ي تش���ريعات حماي���ة المس���تھلك ھ���ي ح���التي تع���دد الج���رائم والع���ود ، 

طبيع����ة الجريم����ة جريم����ة أخ����رى أو أكث����ر أي ارتك����اب ش����خص خ����"ل فت����رة تختل����ف حس����ب 

  .بعد سبق صدور حكم نھائي عليه من أجل جريمة سابقة

والع���ود المقص���ود ف���ي ھ���ذا المج���ال ل���يس ھ���و الع���ود ب���المعنى الع���ادي للكلم���ة إنم���ا ھ���و ع���ود 

بش����روط مح����ددة ي����نص عليھ����ا الق����انون ويكش����ف فيھ����ا ع����ن مغ����زى اج����رام مع����ين يرغ����ب 

  .)٩٧(المشرع في مواجھته 

�  -:الجرائم في تشريعات حماية المستھلكتعدد : أو

يعن���ى التع���دد أن يرتك���ب ش���خص ج���رائم متع���دد قب���ل الحك���م علي���ه نھائي���ا ف���ي أح���دھا ، أو أن 

يق���وم بع���دة أفع���ال تنفي���ذا لجريم���ة واح���دة ، وأخ���ذ بع���ض التش���ريعات مث���ل التش���ريع الفرنس���ي 

بعق���اب مرتك���ب الجريم���ة ف���ي ھ���ذه الحال���ة بعقوب���ة الجريم���ة اFش���د ، ولك���ن ف���ي مص���ر يتج���ه 

بجم����ع العقوب����ات ، و� يقض����ى بالعقوب����ة اFش����د إ� ف����ي  ق����انون العقوب����ات إل����ى التش����ديد أي

حال����ة ا�رتب����اط ب����ين الج����رائم ارتب����اط � يقب����ل التجزئ����ة أو ارتب����اط بوح����دة الغ����رض ، ل����ذلك 

عقوب����ات ) ٣٣(، وي����نص ف����ي الم����ادة ) ٣٧الم����ادة (ن����راه ي����نص عل����ى تع����دد الغرام����ات ف����ي 

،  ٣٦ – ٣٥تين تتع�����دد العقوب�����ات المقي�����دة للحري�����ة إ� م�����ا أس�����تثنى ب�����نص الم�����اد" عل�����ى 

ويتط��ابق ق��انون العقوب��ات المص��رى ف��ي ذل��ك م��ع م��ا ھ��و مطل��وب ف��ي ج��رائم الع��دوان عل��ى 

المس���تھلك ، ب���ل يمك���ن جم���ع العقوب���ات ف���ي ھ���ذا المج���ال حت���ى ف���ي حال���ة ا�رتب���اط ال���ذى � 

  .يقبل التجزئة

                                                            
(96)Les peinespre'vues a' l'articl L, 213-1 sontporte'e au double 
(97)

Si les delitspre'vus audit articlont en pour cons'quence de rend l'utilisation de la 

merchandise dangereuse pour la sante de l'hommeou de l'animal. 
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  -:العود في تشريعات حماية المستھلك: ثانياً 

ج���رائم خطي���رة وذات ض���رر جس���يم باقتص���اد  إذا كان���ت ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك ھ���ي

الدول����ة وبحي����اة وص����حة س����كان تل����ك الدول����ة ، فم����اذا تك����ون خط����ورة مرتك����ب اح����دى ھ����ذه 

الج��رائم للم��رة الثاني��ة ، وم��ا ھ��و العق��اب ال��رادع ل��ه ؟ ، تتف��ق التش��ريعات ف��ي تش��ھيد العقوب��ة 

ه حس���ب عل���ى ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك ف���ي حال���ة الع���ود ، ولكنھ���ا تختل���ف ف���ي أحكام���

تقييمھ����ا Fھمي����ة الجريم����ة اFول����ى وجس����امتھا ، وتكتف����ى تش����ريعات أخ����رى بتطبي����ق اFحك����ام 

العام���ة للع���ود ف���ي ق���انون العقوب���ات ، ل���ذلك نج���د ف���ي سويس���را م���ث" ن���ص عل���ى احك���ام الع���ود 

م ، وال���ذى ع���رف العائ���د بأن���ه ١٩٤٤أكت���وبر  ١٧ف���ي ق���رار المجل���س الف���درالي الص���ادر ف���ي 

م���ة اقتص���ادية عمدي���ة ث���م ع���اد إل���ى ارتك���اب جريم���ة اقتص���ادية م���ن س���بق الحك���م علي���ه ف���ي جري

  .جديدة في خمس سنوات من تنفيذ الحكم الصادر في الجريمة اFولي

ف���ي التش���ريع المص���رى أحك���ام خاص���ة ب���العود ف���ي الج���رائم ا�قتص���ادية ، ووفق���ا للم���ادة الثالث���ة 

ر يتحق����ق م الخ����اص بإنت����اج واس����تھ"ك ال����دقيق الف����اخ١٩٥٥لس����نة  ١٧٧م����ن الق����انون رق����م 

الع���ود إذا ارتكب���ت الجريم���ة الجدي���دة قب���ل س���نة م���ن الحك���م ف���ي الجريم���ة الس���ابقة ، وعل���ى ھ���ذا 

م بش�����أن انت�����اج وحي�����ازة ١٩٥٦لس�����نة  ٣٦٣م�����ن الق�����انون رق�����م  ٢٠أيض�����ا ت�����نص الم�����ادة 

  .الكحول

  -:أحكام العود-أ

تض���اعف العقوب���ة حس���ب القواع���د العام���ة ف���ي الع���ود ولك���ن ف���ي الج���رائم ا�قتص���ادية بش���كل 

وج��رائم الع��دوان عل���ى المس��تھلك كف��رع منھ���ا فالح��د اFدن��ي ھ���و مض��اعفة العقوب��ة ، ب���ل  ع��ام

أو أن يحك����م بعقوب����ة تكميلي����ة أو أن يحك����م . يمك����ن أن ت����زداد إل����ى ث����"ث أو أرب����ع أض����عاف

بالعقوب����ة اFش����د حت����ى وإن كان����ت تخييري����ة م����ع غيرھ����ا ، وق����د ي����بح تطبي����ق العقوب����ة بص����فة 

ا ، وف���ى ح���ا�ت كثي���رة ي���نص الق���انون عل���ى الح���بس مس���تديمة بع���د أن ك���ان جزئي���ا أو مؤقت���

والغرام���ة حت���ى يخت���ار القاض���ي اح���داھما ، ف���إذا ع���اد المحك���وم علي���ه إل���ى ارتك���اب جريم���ة 

  .أخرى تطبق العقوبتان

  -:ونستعرض في بعض القوانين تطبيق ھذه ا/حكام كا/تي -

  -:أحكام العود في مصر-أ

  -:أحكام العود في قوانين التموين-١
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أن���ه " م ت���نص عل���ى ١٩٨٠لس���نة  ١٠٩م���ن الق���انون رق���م  ٥٦الثاني���ة م���ن الم���ادة ف���ي الفق���رة 

ف��ي حال��ة الع��ود تض��اعف العقوب��ة ف��ي ح��دھا اFدن��ى واFقص��ى ف��إذا ك��ان ق��د حك��م عل��ى العائ��د 

م���رتين ب���الحبس والغرام���ة ث���م ارتك���ب جريم���ة بالمخالف���ة Fحك���ام ھ���ذه الم���ادة فتك���ون العقوب���ة 

رام���ة � تق���ل ع���ن خمس���مائة جني���ة و� تج���اوز الس���جن لم���دة � تزي���د ع���ن خم���س س���نوات وغ

  .ألفين جنيه

 ٦٥وتعتب���ر ج���رائم متماثل���ة ف���ي الع���ود الج���رائم الت���ي ترتك���ب بالمخالف���ة Fحك���ام الق���انون رق���م 

والق������وانين المعدل������ة لھم������ا  ١٩٥٠لس������نة  ١٦٣أو المرس������وم بق������انون رق������م  ١٩٤٥لس������نة 

  .)٩٨("والقرارات الصادرة تنفيذا لھما

خاص���ة بش���ئون التم���وين ، وي���تم فيھ���ا تش���ديد العقوب���ة إذا م���ا ارتبط���ت والم���ادة س���الفة ال���ذكر 

المخالف����ة بس����لعة م����ن الس�����لع الت����ي ت����دعمھا الدول����ة ، ويح�����ددھا وزي����ر التم����وين والتج�����ارة 

الداخلي���ة ، باعتب���ار أن الفع���ل ف���ي ھ���ذه الحال���ة يك���ون أكث���ر جس���امة إذا ك���ان موض���وعة س���لعة 

ه الس���لع ف���ي بع���ض الق���رارات ومنھ���ا م���ن ھ���ذا القبي���ل ، وتن���اول وزي���ر التم���وين تحدي���د ھ���ذ

  .)٩٩(١٩٨٠لسنة  ١٢٠والقرار رقم  ١١٩القرار رقم 

  -:أحكام العود في قانون قمع الغش والتدليس-٢

م بش���أن الغ���ش والت���دليس فھ���ى ١٩٩٤لس���نة  ٢٨١أم���ا أحك���ام الع���ود الت���ي وردت ف���ي الق���انون 

لخاص�����ة م�����زيج م�����ن القواع�����د العام�����ة ال�����واردة ف�����ي ق�����انون العقوب�����ات وبع�����ض القواع�����د ا

  .المنصوص عليھا في قوانين العقاب على الغش

  

  -:فقد وضع قانون قمع الغش والتدليس قواعد خاصة أھمھا

إن المش����رع أوج����ب تطبي����ق عق����وبتى الح����بس ونش����ر الحك����م أو لص����قه ، ف����الحبس ف����ي ھ����ذه 

ع ، كم���ا أن ٥٠الحال���ة يك���ون وجوبي���ا عل���ى العائ���د ، م���ع التقي���د بالح���دود ال���واردة ف���ي الم���ادة 

ش���ر الحك���م أو لص���قه تك���ون وجوبي���ة أيض���ا ، وعل���ة التش���ديد ھن���ا ھ���ي خط���ورة الغ���ش عقوب���ة ن

  .وآثاره السيئة فض" عن خطورة التاجر العائد على صحة المواطنين 

                                                            
  .المصرى ,١٩٨٠ لسنة ١٠٩ منالقانونرقم ٥٦ المادة٩٨

دار النھضة العربية ,شرح قانون العقوبات ا�قتصادٮفى جرائم التموين : الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان)٩٩(
 .٢٧٩ – ٢٧٨ص، ١٩٨٣
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ولك��ن ق��انون قم��ع الغ��ش والت��دليس ف��ي مص��ر � يمن��ع القاض��ي ف��ي ھ��ذه الح��ا�ت م��ن اFم��ر 

ا ن���رى أن���ه م���ن اFفض���ل ع���دم ع ، وإن كان��� ٥٥بوق���ف تنفي���ذ عقوب���ة الح���بس ف���ي ح���دود الم���ادة 

وق���ف تنفي���ذ ، وبمقتض���ى ك���ون الحك���م ب����الحبس ونش���رت الحك���م أو لص���قه ف���ي حال���ة الع����ود 

وجوبي��ا فيك��ون لزام��ا عل��ى المحكم��ة أن تقض��ى ب��ه ، ف��إذا ھ��ي اقتص��رت عل��ى معاقب��ة الم��تھم 

بالغرام����ة دون الح����بس أو أغفل����ت الحك����م بنش����ر الحك����م أو لص����قه ، ك����ان حكمھ����ا مس����توجبا 

  .نقضه 

م����ع ع����دم ا�خ����"ل بأحك����ام (م����ن الق����انون الم����ذكور عل����ى اUت����ي  ١٠/١نص����ت الم����ادة كم����ا 

تك����ون العقوب����ة ف����ي حال����ة الع����ود إل����ى ارتك����اب جريم����ة م����ن الج����رائم  ٥٠،  ٤٩الم����ادتين 

مك���رر م���ن ھ���ذا الق���انون الس���جن م���دة � تق���ل ع���ن  ٣،  ٣،  ٢المنص���وص عليھ���ا ف���ي الم���واد 

أو م���ا , و� تج���اوز س���تين أل���ف جني���ه خم���س س���نوات وغرام���ة � تق���ل ع���ن ث"ث���ين أل���ف جني���ه

  .يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيھما أكبر

م����ن ق����انون العقوب����ات ف����ي ھ����ذه الحال����ة ف����" يج����وز  ١٧وإذا طبق����ت المحكم����ة حك����م الم����ادة 

ويج���وز للمحكم���ة إن تقض���ى . الن���زول بالعقوب���ة المقي���دة للحري���ة ع���ن الح���بس م���دة س���نة واح���دة

ة � تج���اوز س���نة كم���ا يج���وز لھ���ا أن تحك���م بإلغ���اء رخص���تھا وذل���ك بغل���ق المنش���أة المخالف���ة لم���د

وتعتب���ر متماثل���ة ف���ي الع���ود الج���رائم المنص���وص . دون ا�خ���"ل بحق���وق العم���ال قب���ل المنش���أة

م الخ�����اص بالع"م�����ات والبيان�����ات التجاري�����ة ١٩٣٩لس�����نة  ٥٧عليھ�����ا ف�����ي الق�����انونين رق�����م 

ن ال���وزن والقي���اس والكي���ل ، م ف���ي ش���أ١٩٩٤لس���نة  ١م���ن الق���انون رق���م  ١٩،  ١٨والم���ادتين 

  ).وكذلك الجرائم المنصوص عليھا في أي قانون آخر لقمع التدليس والغش

  -:أحكام العود في فرنسا)ب

م قس���ما خاص���ا أطل���ق علي���ه ١٩٤٥يوني���ه  ٣٠أم���ا ف���ي فرنس���ا فق���د أف���رد الق���انون الص���ادر ف���ي 

ر إليھ���ا ف���ي ج���رائم الس���وق الس���وداء واعتبرھ���ا ظرف���ا مش���ددا ف���ي ج���رائم التم���وين ، وق���د أش���ي

الم���ادة الثالث���ة م���ن ھ���ذا الق���انون ، ومنھ���ا اFفع���ال الت���ي تنط���وى عل���ى معن���ى الغ���ش والخ���داع ، 

  .)١٠٠(مثل التزوير في السج"ت والفواتير وخ"فه

  -:احكام العود فى دولة ا�مارات العربية المتحدة ) ج

                                                            
  .١٨٠ص,مرجع سابق ,محمود محمود مصطفى /د١٠٠
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دوان تض���اعف العقوب���ة ف���ي الع���ود ولك���ن ف���ي الج���رائم ا�قتص���ادية بش���كل ع���ام وج���رائم الع���

عل���ى المس���تھلك كف���رع منھ���ا فالح���د اFدن���ي ھ���و مض���اعفة العقوب���ة ، ب���ل يمك���ن أن ت���زداد إل���ى 

أو أن يحك����م بعقوب����ة تكميلي����ة أو أن يحك����م بالعقوب����ة اFش����د حت����ى . ث����"ث أو أرب����ع أض����عاف

  .وإن كانت تخييرية مع غيرھا

ش����أن قم����ع  ف����ى ١٩٧٩لس����نة  ٤م����ن الق����انون ا�تح����ادى رق����م  ١١وم����ادة  ١٠نج����د ان م����ادة 

وا�بع���اد م���ن ال���ب"د ,الغ���ش والت���دليس جعل���ت العقوب���ة اش���د فنص���ت عل���ى س���حب الت���رخيص 

وايض���ا الجم���ع ف���ى العقوب���ة ب���ين الح���بس ,ان ك���ان م���ن غي���ر ابن���اء ا�م���ارات العربي���ة المتح���دة 

  . )١٠١(والغرامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  ا�عذار والظروف في التشريعات الجنائية لحماية المستھلك

�  -:ا/عذار: أو

                                                            
 .١٩٧٩ لسنة ٤ رقما�ماراتٮتحادٮا�منالقانون ١١ ومادة ١٠ مادة١٠١
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قلم��ا ي��نص ق��انون العقوب��ات ا�قتص��ادي عل��ى أع��ذار معفي��ة أو مخفف��ة ، ذل��ك Fن��ه يتج��ه إل���ى 

التش����ديد عل����ى مرتكب����ي الج����رائم ا�قتص����ادية بش����كل ع����ام وج����رائم الع����دوان عل����ى المس����تھلك 

  .بشكل خاص ، وتنقسم اFعذار إلى أعذار معفية وأعذار مخففة

  -:ا/عذار المعفية-١

ت يق���وم بھ���ا الج���اني يترت���ب عنھ���ا اعف���اءه م���ن العقوب���ة ، عل���ى س���بيل المث���ال ف���ي وھ���ى مب���ادرا

الخ���اص  ١٩٥٠لس���نة  ١٦٣م���ن المرس���وم بق���انون رق���م  ١٢التش���ريع المص���رى ت���نص الم���ادة 

بالتس���عير الجب���رى وتحدي���د اFرب���اح عل���ى س���بب لQعف���اء ، فھ���ى تعاق���ب بغرام���ة � تج����اوز 

س��عرة بس��عر يزي��د ع��ن الح��د المق��رر ، خمس��ين جنيھ��ا م��ن اش��ترى بقص��د ا�س��تھ"ك س��لعة م

حي���ث ت���نص عل���ى أن المش���ترى يعف���ى م���ن العقوب���ة إذا أبل���غ الس���لطات المختص���ة بالجريم���ة أو 

فالمش��ترى ف��ي الح��التين يعف��ى م��ن العق��اب مقاب��ل الخدم��ة الت��ي يؤديھ��ا فھ��و ف��ي . اعت��رف بھ��ا

اني���ة اعت���رف الحال���ة اFول���ى أبل���غ الس���لطات ع���ن جريم���ة كان���ت خافي���ة عليھ���ا ، وف���ى الحال���ة الث

  .بالجريمة فسھل اثباتھا في حق البائع

  :ا/عذار المخففة-٢

يقص���د بھ���ا تل���ك الح���ا�ت الت���ي ي���نص فيھ���ا المش���رع عل���ى عقوب���ة أخ���ف م���ن تل���ك المق���ررة 

أص���" ف���ي الق���انون ، نظ���را لت���وافر أع���ذار معين���ة تقل���ل م���ن جس���امة الجريم���ة ، فق���د نص���ت 

التس���عير الجب���رى وتحدي���د اFرب���اح م بش���أن ١٩٥٠لس���نة  ١٦٣م���ن المرس���وم رق���م  ١٥الم���ادة 

يك���ون ص���احب المح���ل مس���ئول م���ع م���ديره أو الق���ائم ع���ل ادارت���ه ع���ن ك���ل : (ف���ي مص���ر عل���ى

م��ا يق��ع ف��ي المح��ل م��ن مخالف��ات Fحك��ام ھ��ذا المرس��وم بق��انون ، ويعاق��ب العقوب��ات المق��ررة 

ف���ة لھ���ا ف���إذا ثب���ت بأن���ه بس���بب الغي���اب أو اس���تحالة المراقب���ة ل���م ي���تمكن م���ن من���ع وق���وع المخال

  ).١٣،  ٩اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 

  

  

  -:الظروف المخففة: ثانيا

إن المقص���ود بتخفي���ف العقوب���ة ل���يس الحك���م بالح���د اFدن���ى لھ���ا ، وإنم���ا الن���زول بالعقوب���ة ع���ن 

وحي���ث أن التش���ريعات الجنائي���ة ف���ي الج���رائم ا�قتص���ادية بش���كل ع���ام تتج���ه إل���ى . الح���د اFدن���ى
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ا لخط���ورة الج���رائم ف���ي ھ���ذا المج���ال عل���ى اقتص���اد الدول���ة وعل���ى حي���اة وص���حة التش���ديد نظ���ر

وق����د أخ����ذ المش����رع المص����رى با�تج����اه إل����ى التش����ديد فيھ����ا ، ل����ذلك � توج����د أي . الم����واطنين

ظ��روف مخفف���ة ف��ي الق���وانين ا�قتص���ادية ف��ي مص���ر ، ب��ل وض���عت ھ���ذه الق��وانين قي���ودا عل���ى 

م���ن  ١٧ن العقوب���ات الع���ام باس���تخدام الم���ادة س���لطة القاض���ي التقديري���ة الت���ي أعطاھ���ا ل���ه ق���انو

حي��ث � يح��ق للقاض��ي . الق��انون الم��ذكور للن��زول بالعقوب��ة ف��ي الجناي��ات إل��ى أق��ل م��ن الس��نة

ذل�����ك ف�����ي ج�����رائم الع�����دوان عل�����ى المس�����تھلك ، حق�����ا إن الغش�����اش والمخ�����ادع ف�����ي حاج�����ات 

  .المستھلكين � يستحق تخفيف العقوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

  تنفيذ العقوبة في تشريعات حماية المستھلكوقف 
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م����ن ق����انون  ٥٥وق����ف تنفي����ذ العقوب����ة حس����ب القواع����د العام����ة ورد ال����نص علي����ه ف����ي الم����ادة 

العقوب���ات ، والھ���دف من���ه تحقي���ق غ���رض إص���"حي ، Fن���ه يجن���ب الج���اني الش���عور بالمھان���ة 

ق���ف التنفي���ذ وا�حتق���ار إذا م���ا نف���ذت علي���ه العقوب���ة وت���م ال���زج ب���ه ب���ين المج���رمين ، فيك���ون و

منف���ذا ل���ه م���ن زي���ادة ا�ن���ز�ق ف���ي وح���ل ا�ج���رام ، خاص���ة إذا تب���ين للقاض���ي احتم���ال ع���دم 

  .عودته إلى الجريمة مستقب" ، إذا ما أوقف تنفيذ العقوبة ضده ھذه المرة

ولك���ن يتج���ه المش���رع ف���ي ق���وانين حماي���ة المس���تھلك نح���و الح���د م���ن س���لطة القض���اء ف���ي اFم���ر 

  -:رائم التي تقع على المستھلكين ، ويتضح ذلك فيما يليبوقف تنفيذ العقوبة في الج

�م الخ�����اص بش�����ئون ١٩٤٥لس�����نة  ٩٥م�����ن المرس�����وم بق�����انون رق�����م  ٥٦ت�����نص الم�����ادة : أو

التم���وين ف���ي مص���ر عل���ى أن���ه � يج���وز الحك���م بوق���ف تنفي���ذ عقوب���ة الح���بس والغرام���ة وت���نص 

رى وتحدي����د الخ����اص بالتس����عير الجب���� ١٩٥٠لس����نة  ١٦٣الم����ادة م����ن المرس����وم بق����انون رق����م 

اFرب���اح عل���ى ان���ه � يج���وز الحك���م بوق���ف تنفي���ذ العقوب���ة ف���ي الح���ا�ت المنص���وص عليھ���ا ف���ي 

  .من ھذا المرسوم بقانون ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩المواد 

م والخ���اص بقم���ع الغ���ش ١٩٤١لس���نة  ٤٨م���ن الق���انون المص���رى رق���م  ٩ت���نص الم���ادة : ثاني===ا

م����ن ق����انون العقوب����ات عل����ى عقوب����ة  �٥٥ تطب����ق أحك����ام الم����ادة ( والت����دليس عل����ى اFت����ي

، بن��اء عل��ى ذل��ك ف��إن أي مرتك��ب لجريم��ة م��ن ) الغرام��ة المنص��وص عليھ��ا ف��ي ھ��ذا الق��انون

ج����رائم ھ����ذا الق����انون إذا حك����م علي����ه بعقوب����ة الح����بس ومعھ����ا الغرام����ة ، ف����يمكن إيق����اف تنفي����ذ 

ف����" يمك����ن إيق����اف تنفي����ذھا خ"ف����ا  الح����بس دون الغرام����ة ، وإذا حك����م علي����ه بالغرام����ة فق����ط ،

م الخ�����اص ١٩٥٠لس�����نة  ١٦٣م الخ�����اص بالتموي�����ل ، ١٩٤٥لس�����نة  ٩٥للق�����انونين الس�����ابقين 

بالتس���عير الجب���رى وتحدي���د اFرب���اح ، والل���ذان � تمل���ك المحكم���ة وق���ف تنفي���ذ العقوب���ة فيھم���ا 

  .أيا كان نوعھا ، ونحن نرى عدم إيقاف العقوبة في جميع اFحوال

ان الق������انون ا�م������اراتى ن������ص ايض������ا فٮموادةوالخاص������ة بقم������ع الغ������ش  والج������دير بال������دكر

ان���ة ق���د يعاق���ب بالغرام���ة فق���ط دون دك���ر للح���بس ف���ى ح���ا�ت معين���ة ف���ى الح���ا�ت ,والت���دليس

  ".كالشروع مث""المخففة 

م ، ي���نص عل���ى أن ١٩٩٤لس���نة  ٢٨١والج���دير بال���ذكر إن ق���انون قم���ع الغ���ش والت���دليس رق���م 

 ٩ج����وازى للمحكم����ة ، وأن الق����انون الم����ذكور ف����ي الم����ادة  الحك����م بعق����وبتي اللص����ق أو النش����ر

ي���أمر بع���دم وق���ف تنفي���ذ عقوب���ة الغرام���ة ، فھ���ل يمك���ن وق���ف تنفي���ذ عقوب���ة النش���ر أو اللص���ق ؟ 

إن الق���انون ل���م ي���نص عل���ى ذل���ك ، ويعل���ل ع���دم ن���ص الق���انون عل���ى : لQجاب���ة عل���ى ذل���ك نق���ول
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ازي ، فكي���ف يحك���م القاض���ي وق���ف تنفي���ذ ھ���اتين العق���وبتين ، Fن���ه ف���ي اFص���ل الحك���م بھ���ا ج���و

  .بھما ثم يأمر بوقف تنفيذھما ، فقد كان بإمكانه منذ البداية أن � يحكم بھما

وم���ن ھن����ا يطبيقالقاض����ى الت���دابير ا�حترازي����ة والت����ى تطب����ق و� يج���وز وق����ف تنفي����دھا رغ����م 

وذل���ك Fن أس���اس ومعي���ار ف���رض الت���دابير ا�حترازي���ة ھ���و الخط���ورة ,وق���ف تنفي���د العقوب���ة 

, وم����ن ث����م وج����ب ان ي����دور الت����دبير ا�حت����رازي م����ع الخط����ورة وج����ودا وع����دما, ةاPجرامي����

ويعن���ي ذل���ك ان ف���رض الت���دبير وزوال���ه م���رتھن بوج���ود الخط���ورة فتوافرھ���ا س���بب لوج���وده 

كم�����ا ان ك�����ل تط�����ور يط�����رأ عل�����ى الخط�����ورة يس�����تلزم , وزوالھ�����ا ك�����ذلك س�����بب �نقض�����ائه

  .كيفية تنفيذه بالضرورة تعدي" في التدبير سواء من حيث نوعه أو مدته او

م ف���ي ش���أن مراقب���ة اFغذي���ة وت���داولھا ١٩٦٦لس���نة  ١٠وم���ن مقارن���ة نص���وص الق���انون رق���م 

م ، يتض���ح أن الق���انون اFخي���ر ١٩٤١س���نة  ٤٨ونص���وص ق���انون قم���ع الغ���ش والت���دليس رق���م 

عقوب���ات عل���ى عقوب���ة الغرام���ة ف���ي اFح���وال المنص���وص عليھ���ا  ٥٥ق���د حظ���ر تطبي���ق الم���ادة 

منص���وص عليھ���ا في���ه تعتب���ر العقوب���ة اFش���د الواجب���ة التطبي���ق طبق���ا في���ه ، حي���ث أن العقوب���ة ال

  .)١٠٢(م ١٩٦٦لسنة  ١٠من القانون رقم  ١٩للمادة 

إذا ك��ان الحك��م ق��د أدان الم��تھم بأن��ه خ��دع المجن��ى علي��ه المتعاق��د مع��ه عل��ى (وق��د قض��ى بأن��ه 

ش���راء ن���ص كيل���و لح���م بتل���و ، ب���أن وض���ع معھ���ا أج���زاء أخ���رى م���ن اللح���م تق���ل عنھ���ا ف���ي 

 ٤٨م����ن الق����انون رق����م  ١،  ٩ق����رش ، طبق����ا للم����ادتين ) ٥٠٠(ة ، وقض����ى بتغريم����ه الج����ود

م����ن ق����انون  ٥٦،  ٥٥م ، وأم����ر بوق����ف تنفي����ذ العقوب����ة علي����ه عم����" بالم����ادتين ١٩٤١س����نة 

  .)١٠٣() العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه

يحك����م ب����ه إذا رأى أن ذل����ك  وحي����ث أن وق����ف تنفي����ذ العقوب����ة ھ����و س����لطة تقديري����ة للقاض����ي

ولك���ن يب���دو أن إق��رار س���لطة وق��ف التنفي���ذ م���ن أساس��ھا ت���رتبط بظ���روف . يناس��ب متھم���اً بعين��ه

الدول����ة اقتص����اديا واجتماعي����ا وأمني����ا ، ف����إذا كان����ت الدول����ة تع����اني م����ن ظ����روف اقتص����ادية 

وأمني���ا ، ف���إذا كان���ت الدول���ة تع���اني م���ن ظ���روف اقتص���ادية وأمني���ة وج���ب عليھ���ا ع���دم اFخ���ذ 

ام وق����ف التنفي����ذ ف����ي الج����رائم ا�قتص����ادية بش����كل ع����ام ، أم����ا إذا كان����ت الدول����ة ت����نعم بنظ����

بالرخ���اء واFم���ن وا�قتص���اد المزدھ���ر ، وج���ب اعم���ال وق���ف تنفي���ذ العقوب���ة وھ���ذا م���ا ح���دث 

م ، حي�����ث كث�����رت الج�����رائم ا�قتص�����ادية وأص�����بح م�����ن ١٩٤٦ – ١٩٤٣ف�����ي سويس�����را ب�����ين 

                                                            
  .١٥٧، رقم  ٢٤م ، مجموعة أحكام النقض ، س ١٧/٦/١٩٧٣نقض )١٠٢(
 .٢١٠، رقم  ٣م ، مجموعة احكام النقض ، س ١١/٣/١٩٥٢نقض )١٠٣(
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لمكافح���ة الجريم���ة ، وطبق���ت ع���دم وق���ف  الض���رورى أخ���ذ المج���رمين بالش���دة ، كوس���يلة فعال���ة

التنفي���ذ حت���ى إذا م���ا تحس���نت الحال���ة وابتع���د خط���ر الج���رائم ب���دأت المحكم���ة العلي���ا تجي���ز وق���ف 

  .التنفيذ

وي����رى الباح����ث ع����دم تنفي����ذ عقوب����ة الغرام����ة أو نش����ر الحك����م أو اللص����ق أو ا�حك����ام الس����البة 

  .للحرية لمدة قصيرة

  :الخ7صة

ث ع���ن أحك���ام خاص���ة للعقوب���ة ف���ي ج���رائم الع���دوان عل���ى بع���د أن انتھين���ا م���ن محاول���ة البح���

المس���تھلك ، نؤك���د عل���ى ض���رورة اFخ���ذ ف���ي ع���ين ا�عتب���ار ب���أن ھ���ذه الج���رائم تتف���اوت ف���ي 

أثارھ�����ا وف�����ى النت�����ائج المترتب�����ة عنھ�����ا ، فب�����ائع الم"ب�����س ال�����ذى يرتك�����ب غش�����ا ض�����د أح�����د 

اء ال����ذى المس����تھلكين بقص����د رب����ح أكب����ر م����ن ال����ربح الق����انوني ، ل����يس كب����ائع ال����دوار ال����دو

يس����تھدف ھ����و اUخ����ر ال����ربح الغي����ر مش����روع ، وب����ائع الكت����ب ل����يس كب����ائع الم����واد الغذائي����ة ، 

ف���رغم أن الجمي���ع ھ���دفھم س���لب أم���وال المس���تھلكين ، وا�س���تحواذ عل���ى أكب���ر رب���ح ممك���ن ، 

إ� أن النت���ائج الت���ي تترت���ب ع���ن ع���دوانھم تتف���اوت ، م���ن ض���رر ق���د يق���ع عل���ى م���ال المس���تھلك 

ل��ذلك ف��إن الق��ول بتطبي��ق . مه ، إل��ى ض��رر ق��د ي��ؤدى إل��ى موت��هإل��ى ض��رر يم��س س��"مة جس��

عقوب���ات مالي���ة عل���ى المج���رمين ف���ي ك���ل ھ���ذه الظ���روف أم���ر غي���ر مقب���ول ، بن���اء علي���ه ن���رى 

ض����رورة اPبق����اء عل����ى العقوب����ات ال����واردة ف����ي ھ����ذه ق����انون العقوب����ات الع����ام لمعالج����ة ھ����ذه 

  .الجوانب

المس����تھلك إل����ى فئت����ين ، ج����رائم ونخل����ص إل����ى تقس����يم العقوب����ات ف����ي ج����رائم الع����دوان عل����ى 

وھ���ذه عقوباتھ���ا مالي���ة ومتص���اعدة بش���كل نس���بى ، ,ترت���ب ض���رراً بالقيم���ة المالي���ة للمس���تھلك 

وھ���ذه عقوباتھ���ا تك���ون حس���ب القواع���د , وج���رائم ترت���ب اض���رارا بص���حة وحي���اة المس���تھلكين

العام���ة م���ع التش���ديد واس���تبعاد الظ���روف المعفي���ة والظ���روف المخفف���ة المنص���وص عليھ���ا ف���ي 

  .ون العقوبات العامقان

  الخاتمة

لق���ول معن���ى ، وللمحاول���ة أث���ر ول���و ك���ان ض���عيف ، وم���ا لوف���ى نھاي���ة المط���اف �ب���د أن يك���ون 

تق���دم ذك���ره م���ن قول���ه ھ���و محاول���ة لوض���ع اFس���س الت���ي نراھ���ا نق���دم ش���يئا يس���يراً يحس���ب ف���ي 

مص���لحة المس���تھلكين ، م���ن أج���ل حم���ايتھم م���ن الع���دوان عل���ى مص���الحھم ، م���ن ط���رف التج���ار 



٦٨ 

 

والمھني������ين ومق������دمي الخ������دمات ، بع������د أن استش������عرنا الظل������م الواق������ع عل������يھم ف������ي مج������ال 

ا�س���تھ"ك وتأك���دنا أن أحك���ام ق���انون العقوب���ات الع���ام ، وم���ن قبل���ه قواع���د الق���انون الم���دني ل���م 

  .تعد تكفي لحماية ھذه الفئة

ونحس����ب أن����ه م����ن الض����رورى Pع����ادة الت����وازن ب����ين أط����راف ھ����ذه العملي����ة ا�س����تھ"كية 

  -:واتباع النقاط التالية مراعاة

يج������ب أن تك������ون الس������لطة التنفيذي������ة ھ������ي مص������در التش������ريعات الجنائي������ة لحماي������ة  - ١

المس����تھلك بتف����ويض م����ن الس����لطة التش����ريعية ، Fن الس����لطة التنفيذي����ة ھ����ي اFق����در 

واFكث���ر مرون���ة عل���ى متابع���ة م���ا يس���تجد م���ن ج���رائم بش���كل متس���ارع تش���كل عنوان���ا 

 .م"حقتھا لبطأ التشريععلى المستھلكين و� يمكن لمشروع 

يج����ب أن يفس����ر القض����اء التش����ريعات الجنائي����ة لحماي����ة المس����تھلك ، التفس����ير المعب����ر  - ٢

ع����ن الغاي����ة والھ����دف م����ن ال����نص عن����د وض����عه ، وا�بتع����اد ع����ن التفس����ير الض����يق 

 .للنص

يج���ب اFخ���ذ بعيني���ة ال���نص الجن���ائي ف���ي ج���رائم الع���دوان عل���ى المس���تھلك ، ومعاقب���ة  - ٣

 .ى مصالح المستھلكين ولو كان خارج الب"دكل ما يقع منه من ضرر عل

يج���ب العق���اب عل���ى اFعم���ال التحض���يرية ف���ي ج���رائم ا�س���تھ"ك ، نظ���راً لخط���ورة  - ٤

ھ����ذه الج����رائم عل����ى ا�قتص����اد وحي����اة وص����حة الن����اس ، وعل����ى البيئ����ة ، ف����" يج����ب 

انتظ���ار م���ن يع���د الع���دة �رتك���اب مث���ل ھ���ذه الج���رائم عل���ى أن تك���ون العقوب���ة ھن���ا أق���ل 

جريم���ة التام���ة إذا أثب���ت الج���اني حس���ن نيت���ه ، وأن���ه ك���ان يح���وز ھ���ذه م���ن عقوب���ة ال

 .المواد المغشوشة لغرض مشروع

 .يجب العقاب على الشروع بما يعادل عقوبة الجريمة التامة - ٥

يج���ب اFخ���ذ ب���افتراض القص���د الجن���ائي ف���ي جمي���ع الج���رائم ، وعل���ى الج���اني يق���ع عب���ا  - ٦

لج����رائم ، ونظ����را لتميزھ����ا نفي����ه نظ����را لص����عوبة اثبات����ه ال����ركن المعن����وى ف����ي ھ����ذه ا

 .وخطورتھا على ا�قتصاد في الدولة وعلى حياة وصحة المستھلكين

يج���ب أن ُيس���ئل الش���خص المعن���وى الع���ام أو الخ���اص جنائي���ا عل���ى الس���واء ، وتك���ون  - ٧

 ).الغرامة أو المصادرة أو اFغ"ق المؤقت أو الحل أو نشر الحكم(عقوبته 

مس����تھلك ب����العفو القض����ائي او الوض����ع � يج����وز الحك����م ف����ي ج����رائم الع����دوان عل����ى ال - ٨

 .تحت ا�ختبار القضائي أو وقف التنفيذ



٦٩ 

 

يج����ب التوس����ع ف����ي عقوب����ة الغرام����ة ع����ن أغل����ب ج����رائم الع����دوان عل����ى المس����تھلك ،  - ٩

واFخ���ذ بالغرام���ة النس���بية الت���ي تس���اوى م���ا ع���اد م���ن كس���ب عل���ى مرتك���ب الجريم���ة ، 

 .أو ما تسبب فيه من ضرر للمجنى عليه وللدولة

مص����ادرة المض����بوطات ، وإذا ل����م ي����تم ض����بطھا وج����ب الحك����م يج����ب الحك����م ب -١٠

 .بدل منھا بغرامة إضافة تعادل قيمة ھذه اFشياء

يج����ب أن يك����ون الع����ود ف����ي ج����رائم الع����دوان عل����ى المس����تھلك ع����ود عام����اً  -١١

ومؤي����دا بمعن����ى أن يعتب����ر الم����دان عائ����داً إذا ارتك����ب أي جريم����ة ثاني����ة م����ن ج����رائم 

 .بعد الحكم الباتا�ستھ"ك أيا كان نوعھا وفى أي وقت 

والج���دير بال���ذكر ھن���ا أن ھ���ذه النت���ائج الم���ذكورة س���لفا تعتب���ر احكام���اً مغ���ايرة ومخالف���ة لVحك���ام 

المس��تقرة ف��ي ق��انون العقوب��ات الع��ام ، ف��ي الع��الم العرب��ي ، ولكنھ��ا تتف��ق ف��ي الكثي��ر منھ��ا م��ع 

  .توصيات المؤتمرات الدولية المتعلقة بموضوع المستھلك ، وقضية المستھلك

ھي�����ب الباح�����ث بالمش�����رع المص�����رٮوا�ماراتى  ، أن يق�����وم بتجمي�����ع النص�����وص القانوني�����ة وي

المتعلق����ة بالحماي����ة الجنائي����ة للمس����تھلك ف����ي تش����ريع واح����د تحكم����ه قواع����د ومب����ادئ قانوني����ة 

واح���دة مقت���ديا بم���دونات ا�س���تھ"ك ف���ي الغ���رب خاص���ة ف���ي فرنس���ا حت���ى يتحق���ق ا�س���تقرار 

  .اعدھالھذه التشريعات ويتم التجانس بين قو

  .وk الموفق والمستعان 

  

  

  

  

  

  قائمةالمراجع

 �  :المراجعباللغة العربية :او

  . مراجع عامة) ١(
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  .القرآن الكريم  

  .دار الحديث ,الُمْغني �بن قدامة 

  .المعجم الوسيط 

  .المصرى الخاص بالغش والتدليس  ١٩٤١لسنة  ٤٨قانون  

  .بشان الغش والتدليس  ١٩٥٥لسنه ٥٢٢رقم  قانون  مصرى 

  .في شأن قمع الغش والتدليس ١٩٧٩لسنة  ٤قانون إتحادياماراتى رقم  

م�������ن  ٥٦بش�������أن حماي�������ة المس�������تھلك  ٢٠٠٦لس�������نة ٦٧ق�������انون مص�������رى رق�������م  

  .١٩٨٠لسنة ١٠٩القانون رقم 

  .مدونة ا�ستھ"ك الفرنسية 

  .قانون العقوبات ا�تحادٮا�ماراتى 

  .لمصرى القسم العامقانون العقوبات ا 

  .١٩٩٢قانون العقوبات الفرنسى الصادر سنة  

م الخ����������اص بش����������ئون التس����������عير ١٩٥٠لس���������نة  ١٦٣ق���������انون مص����������رى رق����������م  

  .الجبرى وتحديد اFرباح

م ، بش�������أن التم�������وين ف�������ي ١٩٤٥لس�������نة  ٩٥م�������ن المرس�������وم ب�������رقم  ٥٨الم�������ادة  

  .مصر

  .لقمع الغش والتدليس ١٩٩٤لسنة  ٢٨١قانون مصرى رقم  

  .النقض المصرية احكام محكمة  

  .احكام المحكمة ا�تحادية العليا با�مارات العربية 

 .مراجع متخصصة ) :ب(
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كلي������ة ,المس������ئولية الجزائي������ة ع������ن الج������رائم ا�قتص������ادية : أن������ور محم������د ص������دقى 

عم��������ان ,دار الثقاف��������ة للنش��������ر والتوزي��������ع,جامع��������ة مؤت��������ة ,العل��������وم الش��������رطية 

  .٢٠٠٧ا�ردن،

مكتب�������ة جامع�������ه ,الجن�������ائى محاض�������رات ف�������ى الق�������انون ,احم�������د ع�������وض ب�������"ل  

  .٢٠٠٢,القاھرة 

الم������������ذھب الموض������������وعى وتقل������������ص ال������������ركن : أحم������������د ع������������وض ب������������"ل 

  .١٩٨٨دار النھضة العربية ,دراسة مقارنة :المعنوٮللجريمة

أحم������د الحي������اري،  المس������ؤولية التقص������يرية ع������ن فع������ل الغي������ر، دار وائ������ل للنش������ر  

  .١٩٨٥عمان ,

, ع��������ه الجدي��������دةدار الجام,أم��������ين مص��������طفى محم��������د ، عل��������م الج��������زاء الجن��������ائى  

  .٢٠٠٨,ا�سكندرية

دون . ١ط . ض�������مان المتلف�������ات ف�������ي الفق�������ه اPس�������"مي: احم�������د س�������ليمان محم�������د 

  .٢٠٠٣,.بلد نشر دون دار نشر

دار ,الق������اھرة ,تابع������ه" خط������أ"حم������اد رأف������ت، مس������ؤولية المتب������وع ع������ن انح������راف  

  .٢٠٠٥,النھضة العربية 

/ ط. ي�������ةالمس�������ؤولية المدني�������ة التقص�������يرية والعقد: حس�������ين عب�������د ال�������رحيم ع�������امر 

  .١٩٧٩دار المعارف، : القاھرة. ٢

منش��������اة المع��������ارف ,النظري��������ة العام��������ة للق��������انون الجن��������ائى : رمس��������يس بھن��������ام 

  .١٩٨٦,ا�سكندرية ,

/ ط. مص�������ادر ا�لت�������زام. النظري�������ة العام�������ة ل"لت�������زام: رمض�������ان أب�������و الس�������عود، 

  .٢٠٠٢دار المطبوعات الجامعية : اPسكندرية. ١
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مكتب�����ة الج�����"ء الجدي�����دة ,القس�����م الع�����ام الق�����انون الجن�����ائى ,عب�����د ال�����رؤوف مھ�����دى  

,٢٠٠٣.  

النظري�����ة العام�����ة ,ش�����رح ق�����انون العقوب�����ات الع�����ام : عل�����ى عب�����د الق�����ادر القھ�����وجى 

  .١٩٩٧,للجريمة ،دار المطبوعات الجامعية با�سكندرية

ش������رح اFحك������ام العام������ة للجريم������ة ف������ي الق������انون الجن������ائي : عب������د العزي������ز ع������امر 

  .١٩٧٨ية ، للطبعة الثانية الليبي ، دراسة مقارنة للشريعة اPس"م

دار النھض��������ة العربي��������ة ،  –مص��������ار ا�لت��������زام  –عب��������د الم��������نعم ف��������رج الص��������د  

١٩٨٦.  

افت������راض الخط������أ كأس������اس للمس������ئولية الجنائي������ة :عب������د العظ������يم موس������ى وزي������ر  

  .١٩٨٨القاھرة ,دار النھضة العربية 

نظري�������ة اPلت�������زام ف�������ي الش�������ريعة اPس�������"مية : عب�������د الناص�������ر توفي�������ق العط�������ار  

  .دون بلد نشر,دون دار نشر ,.ت العربيةوالتشريعا

ج�������رائم الغ�������ش التجارٮوالص�������ناعى، م، منش�������أ المع�������ارف : عب�������د الحك�������يم ف�������ودة 

  .١٩٩٦باFسكندرية 

مص�������ادر ا�لت�������زام ف�������ي الق�������انن الم�������دني ، دار : عب�������د الم�������نعم ف�������رج الص�������ده 

  ..١٩٩٨النھضة العربية ، 

إقام������ة المس������ؤولية ع������ن العم������ل غي������ر المش������روع عل������ى عنص������ر : ط������ه جب������ار 

  .دون سنة نشر. جامعة ص"ح الدين: ط العراق,دون. الضرر 

دار الفك��������ر الج��������امعى ,ق��������انون العقوب��������ات الع��������ام : م��������أمون محم��������د س��������"مة 

,١٩٩٠.  

دار النھض������ة ,ش������رح ق������انون العقوب������ات القس������م الع������ام ,محم������ود نجي������ب حس������نى  

  .١٩٨٢,ط,العربية 
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 ٣ج٣,دار الفك�������ر العرب�������ى ,ق�������انون العقوب�������ات الع�������ام : محم�������د س�������"مةم�������أمون  

  .١٩٩٠,ط

المس������ئولية الجنائي������ة ع������ن فع������ل الغي������ر ، دار الفك������ر : محم������د عثم������ان الھمش������رى 

  .١٩٦٩العربى ، طبعة 

دار النھض������ة العربي������ة ,ش������رح ق������انون العقوب������ات الع������ام : محم������د نجي������ب حس������نى 

  .١٩٨٢بيروت ، ,

ص������ادية ف������ي ف������ي الق������انون المق������ارن الج������رائم ا�قت,محم������ود محم������ود مص������طفى  

  .١٩٧٩,مكتبة جامعه القاھرة ,

النھض������ة العربي������ة ,ش������رح ق������انون العقوب������ات القس������م الع������ام , محم������ود مص������طفى  

,١٩٩٩.  

المس�������ؤولية ف�������ى الق�������انون الجنائٮاPقتص�������ادى، دراس�������ة : محم�������ود داود يعق�������وب 

مقارن�������ة ب�������ين الق�������وانين العربي�������ة والق�������انون التونس�������ى، دار اFوائ�������ل، دمش�������ق 

٢٠٠١.  

ش��������رح ق��������انون العقوب��������ات الع��������ام ، دار النھض��������ة : محم��������ود نجي��������ب حس��������نى 

  .١٩٨٢العربية ، بيروت ،

كلي������ة الش������رطة , النظري������ة العام������ة لحماي������ة المس������تھلك:نص������يف محم������د حس������ين 

١٩٩٧.  

دون نش��������ر ,نظري��������ة ا�ك��������راة ب��������ين الش��������ريعه والق��������انون ,ھائ��������ل الع��������امرى  

  .٢٠٠٥,المكتب الجامعى الحديث ,

  المقا�ت 

فلس�������فة المش�������رع المص�������رى ف�������ي التش�������ريع لمواكب�������ة , عب�������د ال�������رؤوف مھ�������دى 

ن���������دوة الج���������رائم ا�قتص���������ادية المس���������تحدثة ,التح���������و�ت للمجتم���������ع المص���������رى 
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ابري�������ل  ٢١-٢٠,الق�������اھرة ,ب�������المركز الق�������ومى للبح�������وث ا�جتماعي�������ة والجنائي�������ة 

  .٢ص,١٩٩٣

ن�����دوة حماي�����ة المس�����تھلك ف�����ي ,مفھ�����وم حماي�����ة المس�����تھلك ,ان�����ور احم�����د رس�����"ن  

  .١٩٩٧ابريل  ٨-١من ,القاھرة ,الدول العربية  جامعه,العالم العربى 

الغ�����ش التج�����اري ف�����ي المجتم������ع ,  منت�����دى الري�����اض ا�قتص�����ادي تح�����ت عن�����وان  

الغرف������ة التجاري������ة الص������ناعية بالري������اض قط������اع البح������وث م������ايو  ,   اPلكترون������ي

٢٠٠٦.  

.  

  :ا�جنبية  باللغة  المراجع:ثانيا 
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