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املسهلة امله ـة واع ـرب اإلعـال املضـلل خـداعا
يف حــ املسـ ـ هل وهـــو مـــا كـــد يف قـــانو
1515 محايــة املســ هل اجلديــد الصــادر يف
والاي سنربز مي موقف املشر اإلمـارات مـن
اإلعال املضلل ومـد تـومري حل ايـة كاميـة
. لل س هل من اإلعال املضلل
 اإلعـــال املضــــلل:الكل ـــا املف احيـــة
. السلعة اخلدا

املس هل

Abstract:
Because of the negative impact
that it has on the consumer’s will,
misleading and false advertising is
considered as one of the biggest
threats
to
consumer
safety.
Misleading advertising drives the
consumer to engage in deals that
they would not have engaged in if
the advertising was truthful. As the
Emirati legislator is dedicated to
provide effective protection to the
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:ملخــص
يع ــرب اإلعــال املضــلل مــن كــرب املخــاطر
 وذلـ ملـا لـ مـن، اليت تهدد سالمة املسـ هل
اإلعال املضلل

 إذ، تهثري سليب عل إرادت

يدمع إ ال عاقد وإ اق نا سـلعة ب يكـن
. املُ َؤ ِلف املُراسل-*
consumer, this important issue has
not been neglected, and misleading
advertising has been considered as
consumer fraud. This has been
affirmed in the new consumerprotection law of 2020 on which we
will highlight the position of the
Emirati
legislator
regarding
misleading and false advertising.
Keywords:
advertising;
consumer;
merchandise;
publicizing; promotion.

جوانب محاية املستهلك من أشكال اإلعالن املضلل __________________ بشاير عبد اهلل السماري ـ عواطف زرارة

مقدمــة:
من هم مماهر وم لبا محاية املس هل هـو محاي ـ مـن اإلعـال غـري احلقيقـ و
اإلعال املضلل ك ا مسـا املشـر اإلمـارات  ،مال ضـليل واخلـدا يف اإلعـال ال جـاري
مــن خ ــر مــا ميكــن

يلح ـ باملس ـ هل قبــل إبــرا العقــد وهــو مــا قــد ي ســبب ل ـ يف

ضرار بعد إبرام وعند تنفيا  ،وذل عندما يك شـف املسـ هل
غــري م ابقــة لإلعــال و

السـلعة و اخلدمـة
الســلعة قــد

بهــا مواصــفا مت اخفاؤهــا عن ـ  ،واألخ ــر

تسبب ل ضرارا بالغة عل صـح وسـالم وكـل ذلـ كن يجـة عـن تغلـي املسـ هل
يف مواصفا السلعة و اخلدمة.
وتزداد مماهر اآلثار السلبية لإلعال املضلل يف العقـود االسـ هالكية االلكرتونيـة،
والــيت ب يغفلــها املشــر يف قــانو محايــة املس ـ هل اجلديــد الصــادر ســنة  ،1515علـ
خــالف القــانو القــديم الصــادر يف ســنة  1550والــاي ب ي نــاول العقــود االس ـ هالكية
االلكرتونية ،إذ

العقود اليت ترب عل شبكة اإلنرتن يكو ميها املسـ هل

عرضــة للخــدا وال ضــليل يف اإلعــال  ،خاصــة إذا كــا تعامل ـ مــع شــخا

ك ـر
جمهــول

اهلوية ين تعرض علي سلع وخدما عرب صور قد توح به السـلعة مبواصـفا ي ـازا
عل غري حقيق ها ماإلعال يعد من هم الوسـائل الـيت يسـ خدمها املـزود للرتويـ لسـلع
وخدمات وهـو حقـ املشـرو  ،خاصـة مـع ال نـو الكـبري للسـلع واخلـدما الـيت يعرمهـا
السوق اإلمارات  ،ورغم نها تليب حاجا املسـ هل ولقـ رغباتـ املخ لفـة إال نهـا قـد
جتعل يقف حائراً يف اخ يار األمضل واألجود منها من جهـة ،واألنسـب لقدرتـ الشـرائية
مــن حيــث األســعار مــن جهــة خــر  ،مــاإلعال قــد يســاعد املس ـ هل ك ـ ريا يف ع ليــة
االخ يار ،بشرط

يكو إعالناً صحيحاً غري كاذ  ،ومن هنا جـا

عل ع لية اإلعال اليت ينبغ

ه يـة الرقابـة

ت والها هيئا رمسية خم صة أل املسـ هل غـري قـادر

علـ محايــة نفس ـ بنفس ـ مهــو حي ــا إ ض ـ انا قانونيــة ل يـ مــن اإلعــال املضــلل
ولف ل حقوق وتض ن تعويض يف حال وقع ضحية غش باإلعال  ،خاصـة مـع ت ـور
تقنيا اإلعـال بدرجـة ملحوظـة يف الفـرتا األخـريا ،وذلـ بسـبب ال ـور ال كنولـوج
الكبري وت ور تقنيا االتصال بكامة نواعهـا ووسـائلها ،والـاي خلـ منامسـة كـبريا
ب املعلن الخ يار الوسيلة األنسب واألجنع ل وصيل صورا واضحة عن السـلعة وترغيـب
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املسـ هل ميهــا وإقناعـ بهــا بشـ الســبل ،وقــد يصــل األمــر إ إقنــا املسـ هل لشــرا
ســلعة ب يكــن يرغــب ساس ـاً يف اق نائهــا لعــد حاج ـ إليهــا ،ويف هــا احلالــة يع ــرب
اإلعــال جمــرد وســيلة إلغــرا اجل هــور بالســلعة و اخلدمــة ليقــو ب لبهــا و اق نائهــا
وهكاا صب لإلعال دور كبري يف زيادا رغبا املسـ هل وطلباتـ والـيت قـد يكـو
غلبها غري ضروري بالنسـبة إليـ  ،وهـو مـا ثـر كـ رياً علـ القـدرا الشـرائية لل سـ هل
الاي صب يق ين سلعا ال تلزم  ،مق

أل اإلعال كا مغريا بالنسبة إلي .

 إشـــكالية البحـــث :يع ـــرب اإلعـــال مـــن ال ـــرق والوســـائل اهلامـــة للرتويــ للســـلعةوال عريف بها واليت ال ميكن لل زودين االس غنا عنها ،وليس من السهل ضـب املفهـو
الــدقي لإلعــال املضــلل ،ولــال اخرتنــا لدراســة حب نــا إشــكالية بــد لنــا نهــا هــم
إشكالية ي رحها هاا املوضو  ،خاصة مع صدور قانو جديد حل اية املس هل وه :
ما ه حدود احل اية اليت ومرها املشر لل س هل من اإلعالنا املضـللة الـيت قـد
تدمع إ إبرا عقد اس هالك ما كا ليربم لوال حالة الغش وال ضـليل الـيت وقـع
ميها؟
وه اإلجابة اليت سنحاول اإلجابة عنها مي ا يل :
احملور األول :مفهو اإلعال املضلل ومقا لقانو محاية املس هل اجلديد
إ بيا مفهو اإلعال املضلل يق ض لديد مفهو اإلعال ومفهو املعلن ،ثـم بيـا
شروط وضواب اإلعال وهو ما سن ناول تباعا.
وال -مفهو اإلعال :
سنحاول من خالل هاا احملور لديـد تعريـف لإلعـال ثـم تعريـف لل علـن ،ثـم نقـار
مص ل اإلعال ببع

املص لحا الشبيهة ب والواردا يف القانو .

 -2تعريف اإلعال  :ب يعرف املشر اإلمـارات ع ليـة اإلعـال ال يف القـانو اجلديـد
وال القــديم ،واك ف ـ ببيــا تعريــف املعلــن ك ــا ســنر الحقــا ،وســنحاول مي ــا يل ـ
البحث يف بع

تعريفا الفقها لإلعال :

تعــدد تعريفــا الفقهــا لإلعــال  ،م ــنهم مــن عرم ـ بهن ـ " :الفــن الــاي يس ـ هدف
إحــدا تــهثري نفس ـ عل ـ اجل هــور ولقي ـ جم وعــة مــن الوســائل املس ـ خدمة بقصــد
ال عريف مبشرو صناع  ،و جتاري ،و ام دا من ما"(.)1
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ك ا ذهب جانب من الفق إ تعريف اإلعال باع بـار  " :الوسـيلة املشـروعة ل قـديم
األمكار و السلع و اخلـدما لصـا

املعلـن و املعلـن إليـ  ،ميشـ ل إظهـار السـلع عـن

طري الدالل وغريها من الوسائل احلدي ة كالك ابة يف الصحف والال وامللصـقا
واللوحا واملايا وال ليفزيو  ،سوا كا بهجر
ون فـ مــع مـا ذهــب إليـ بعـ

ال"(.)2

الفقهــا يف تعريـف اإلعــال بهنـ " :نشـاط اتصــال غــري

شخص ـ مــدمو األجــر تقــو ب ـ جهــة معلومــة إ مجهــور كــبري بهــدف جــا ان باه ـ
وإثارتــ وإقناعــ وح ــ علــ اق نـــا الســـلع واخلـــدما
األشخا

و القبـــول ال يـــب لل نشـــت

و

و األمكار املعلن عنها" (.)3

ماهلدف من اإلعال هـو تعريـف اجل هـور بالسـلعة و اخلدمـة وحماولـة ال ـهثري عليـ ،
وال يق صر عل العرض والرتوي مق وإمنا يش ل كال تروي األمكـار واخلـدما ،
ومي ل وسيلة غري شخصية لالتصال جب هور كبري وليس مردا معينـا ،وجيـب

تكـو

شخصية املعلن معرومة وحمددا ،وي ض ن اإلعال قيا املعلن بدمع مقابل للجهـة املنفـاا
لإلعال .

وقــد تبن ـ الفق ـ والقضــا املفهــو الواســع لإلعــال بالشــكل الــاي يس ـ

بإدخــال

كامة شكال االتصال ما دام كلـها تهـدف إ الرتويـ للسـلع وحـث اجل هـور علـ
الشرا

()4

 -0تعريف املعلن :عرف املشر اإلمارات املعلن يف قانو محايـة املسـ هل الصـادر يف
 1515بقول ( :كل شخص اع باري يقو باات و بواس ة غري باإلعال عن السـلعة و
اخلدمة و املعلوما مبخ لف وسائل الدعاية واإلعال سوا كا املعلن هو املزود نفس
و شخصا مرخصا ل بال ).
وخي لف النص اجلديد عن النص القديم الاي جـا ميـ

املعلـن هـو شـخص طبيعـ

و اع بــاري( ،)5بين ــا حــدد الــنص اجلديــد بهنـ شــخص اع بــاري مقـ  ،ك ــا يك ــن
االخ الف يف كو القانو القديم عرف املعلن بهن كل من يعلـن و يـرو  ،....وب تـرد
كل ــة الرتوي ـ يف الــنص اجلديــد والــاي يبــدو ك ــر دقــة لكــو اإلعــال خي لــف عــن
الرتوي ك ا سنب الحقا.
ك ــا مــرق املشــر يف الــنص اجلديــد بـ احلالــة الــيت يكــو ميهــا املــزود هــو نفسـ
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املعلن واحلالة اليت ي ـو اإلعـال شـخص آخـر ،ويف احلـال

اشـرتط املشـر احلصـول

عل تـرخيص مسـب مـن السـل ة املخ صـة ( )6قبـل القيـا بـالرتوي للسـلع واخلـدما

و

إلجرا ختفيضا عامة لألسعار و اإلعال عنها بهي وسيلة(.)7

ح

 -8ا لفــرق بــ اإلعــال وبعــ

املفــاهيم املشــابهة :خيــ ل مفهــو اإلعــال بــبع

املص ـ لحا الشــبيهة ب ـ منهــا مــا ورد يف نصــو

قــانو محايــة املس ـ هل  ،ومنهــا مــا

اس خدم الفقها يف هاا املوضو  .وحناول مي ا يل بيا ها الفروقا ل حديد املفهـو
الدقي لإلعال .
 اإلعال واإلشهار :يع رب اإلشهار مـن هـم األنشـ ة يف سياسـة االتصـال ال سـويقوتروي السلع واخلدما  ،ألن جيعـل املن ـو حاضـرًا يف الـاهن وإ كـا غائبـ ًا ماديـ ًا،
إضامة إ
ما خ

ن يلعب دوراً مه اً يف ال عريف باملن و وإقنا الزبو ب وح عل شرائ إذا
ل مبهارا ،وميكن اع بار اإلشهار األداا اليت ي م بواسـ ها وضـع السياسـا

ال سويقية موضع ال نفيا(.)8
ويعــرف اإلشــهار بهن ـ " :ع ليــة اتصــال غــري شخصــية حلســا املؤسســة املشــهرا الــيت
تسدد مثن لصا

الوسائل املس ع لة لب  ،ويكو هـاا اإلشـهار يف غالـب األحيـا مـن

إعــداد وكــاال اإلشــهار ،ويكــو اإلشــهار عــن الســلع واخلــدما ألغــراض جتاريــة،
و حياناً يكو ألغراض اج اعية وسياسية(0)9
ويمهـــر يـــا ســـب ال شـــاب الكـــبري بــ مصــ لح اإلشـــهار واإلعـــال إ ب نقـــل
ال ــاب  ،ويك ــن االخ ـ الف يف اهلــدف مــن الع لي ـ  ،إذ
جتارية وتسويقية دائ ا ما اإلشهار مي كن

الغايــة مــن اإلعــال ه ـ

يكو ألغراض خر غري جتارية.

 -اإلعال واإلعال  :يعرف اإلعال بهن " :نشـر البيانـا واملعلومـا

و اخلـدما

و

األمكـار و غريهــا عــرب وســائل النشــر املخ لفــة نمـري مقابــل ،بقصــد تنــوير الــر ي العــا
وتبصري مبجريا األمور ح ي كن اجل هور من تكوين ر ي عل ساس من الواقـع
و ساس من احلقائ "(.)10
والفــرق ب ـ االل ــزا بــاإلعال واالل ــزا بــاإلعال  ،هــو

اإلعــال يهــدف إ إثــارا

الرغبة لد املس هل وإغرائـ لإلقبـال علـ السـلع واخلـدما مبعلومـا موضـوعية عـن
طبيعــة املنـ وســعر  ،مــا اإلعــال ميهــدف إ إحاطــة املسـ هل عل ـاً مب يــزا ومنشــه
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و تركيبة وصالحية السلع واخلدما لالن فـا بهـا واالسـ هال السـليم هلـا ،لـال يـر
الفقـ

بعـ

االل ــزا بــاإلعال يعــد وســيلة ملقاومــة خمــاطر الدعايــة واإلعــال ب قــديم

معلوما موضوعية عن السلعة

()11

.

جـ -اإلعال والرتوي  :يعرف الرتوي بهن نشاط تسـويق ين ـوي علـ ع ليـة اتصـال
إقناع ي م مـن خالهلـا إبـراز املزايـا النسـبية اخلاصـة بالسـلعة و اخلدمـة و الفكـرا و
ح ـ منـ ســلوك معـ بهــدف ال ــهثري علـ ذهــا مجهــور معـ الس ـ ال الســلو
الشرائ (.)12
وخي لف اإلعال عن الرتوي يف كو هاا األخري يعين حماولة جلب املس هل الق نا
سلعة معينة وإق ناعـ جبودتهـا و ه ي هـا لفيـزا لـ علـ شـرائها ،مي ـا يق صـر اإلعـال
عل إعال املس هل بوجود سلعة معينة عرضها للبيع دو ية حماولة إلقناع بها.
د -اإلعــال والدعايــة :يقصــد بالدعايــة النشــاط الــاي يس ـ هدف نشــر آرا و مكــار
تؤدي إ ال هثري يف عقيدا اجل هور سوا جلعل يؤمن بفكرا و مبد و عقيدا ،و مـن
جل صرم عنها ،وتس خد الدعاية نفس وسائل اإلعال مضالً عـن وسـائل خـر م ـل
اخل ــب واالج اعــا وعقــد املــؤمترا  ،وخت لــف عــن اإلعــال مفــ الغالــب تكــو
جمانيــة وال تســ هدف لقيــ كســب مــادي( ،)13ومــن هنــا يبــدو الفــرق بــ الدعايــة
واإلعــال ال جــا ري والــاي يهــدف إ لقي ـ الــرب والفائــدا مهدم ـ جتــاري حب ـ عل ـ
عكس هدف الدعاية
ثانيا -شروط وضواب اإلعال :
ال ش

اإلعـال ال جـاري خيضـع لعـدا ضـواب وشـروط تكفـل محايـة املسـ هل

خالل ها الع لية احلساسـة الـيت تسـب ابـرا العقـد االسـ هالك  ،والـيت تـ حكم يف
رضــا املســ هل وقابلي ــ لالســ هال  ،وســن ناول بالدراســة هــا الشــروط مــن خــالل:
ال رق للشروط امل علقـة بسـالمة السـلع واخلـدما ( ،)1ثـم للشـروط امل علقـة بـاإلعال
عن األسعار وعن اجلوائز وال خفيضا (. )1
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 -2الشروط امل علقة بصحة بيانا السلع واخلدما  :جا يف نص املادا  15من قانو
محاية املس هل اجلديد ن " :حيمر عل املعلن واملزود والوكيل ال جاري وصف السـلعة
و اخلدمة بهسلو حي وي عل بيانا غري صحيحة و اإلعال عنها إعالنا مضلال".
مالنص عال يقض بإلزامية الصدق يف اإلعال عـن السـلع واخلـدما وعـد إخفـا
احلقيقة بالسكو عنها مالصدق هو ركيزا ساسية يف مجيع املعامال  ،لقول رسـول
اهلل صـل اهلل عليـ وسـلم "البيعـا باخليـار مــا ب ي فرقـا" ،و قـال "ح ـ ي فرقـا" ،مــإ
صدقا وبينا بور هل ا يف بيعه ا ،وإ ك ا وكابا حمق بركة بيعه ا"(.)14
واإلعال ال جاري باع بار مقدمـة لعقـد اسـ هالك يقبـل ميـ املسـ هل علـ اق نـا
سلع وخدما ي لـع إ
العقد ،مإن ال بد

تلـيب حاج ـ وترضـ ذوقـ وجتعلـ ال ينـد علـ إبـرا ذلـ

يقو ذل اإلعال عل ساس الصراحة والصـدق مـن خـالل إعـال

مجهور املس هلك حبقيقة السلعة او اخلدمة املعلن عنها.
ومـــن لـــواز لـــري الصـــدق والع ـــل بـ ـ جتنـــب اإلطـــرا واملبالغـــة يف وصـــف الســـلع
واخلدما واملنشت املعلن عنها ،أل تعاط ذل جمنب للصدق والبيا

()15

ك ــا ينبغ ـ عــد املبالغــة يف الرتوي ـ للســلعة وعــد متوي ـ املس ـ هل ب ريقــة جتعل ـ
خيل ـ ب ـ ســلعة وســلعة وحيــد ذل ـ يف غلــب األحيــا يف الســلع املقلــدا ،والــيت تبــا
بهمثا منخفضة مقارنة بالسلع األصلية عل ا
مرتكبا ملخالف

املزود الاي يقو بعرض سلع مقلدا يعـد

األو تقليد السلع وال انية اإلعال املضلل.

وجتدر اإلشارا إ

املشر اإلمارات كد علـ إلزاميـة اسـ خدا اللغـة العربيـة يف

البيانا واإلعالنا والعقود ذا الصلة باملس هل  ،وب ميانع من اس خدا لغا

خـر

إ جانب اللغة العربية(. )16
 -0الشروط امل علقة ب اإلعال عن األسعار وعن اجلوائز وال خفيضـا  :قـد يقـع معـل
اإلعال املضلل عل سعار السـلع واخلـدما  ،وب يغفـل املشـر اإلمـارات هـا املسـهلة
يف القانو اجلديد ين لز املزود عند اإلعال عن سعار السلع واخلدما الـيت يؤديهـا
يكو اإلعال عنها غري مضلل(.)17
ك ا حدد قانو محاية املس هل اجلديد تعريفـا لل خفيضـا يف املـادا األو بقولـ :
(عرض السلع بقصد بيعها بهسعار خمفضة و تقـديم اخلـدما بهسـعار قـل خـالل مـرتا
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حمددا بهي طريقة كان ).
مال خفيضا ه طريقة ناجحة الس درا املس هل للشرا ح ـ لـو ب يكـن حي ـا
ل لـ ـ الســـلع واخلـــدما خاصـــة مـــع غيـــا الـــوع االسـ ـ هالك لـــد العديـــد مـــن
املس هلك  ،والاي حي ا ل فعيل دور إدارا محاية املس هل ومجعيا محايـة املسـ هل
ل ـ لق مجهــور املس ـ هلك كيفيــة ترشــيد االس ـ هال عــن طري ـ اق نــا مــا حي اج ـ
املس هل مق واالب عاد عن الك اليا والسلع اليت ال يس خدمها إال ب ريقـة عارضـة .
وقد اع رب قانو محاية املس هل اجلديد اإلعال عن اجلوائز وال خفيضا الوه ية مـن
صور اإلعال املضلل،
وعل الع و مإ اإلعال بشروط البيع هو مسهلة ت عل بشفامية امل ارسـا ال جاريـة
وال نــامس احلــر والنزي ـ  ،وقــد نــص املشــر اجلزائــري عل ـ

البــائع ملــز قبــل اخ ــا

ع لية البيع بإخبار املس هل بهيـة وسـيلة بكـل املعلومـا النزيهـة والصـادقة الـيت تعـرف
بــاملن و و اخلدمــة وبشــروط البيــع وح ـ احلــدود امل وقعــة لل ســؤولية ال عاقديــة لع ليــة
البيع و اخلدمة(.)18
ثال ا -تعريف اإلعال املضلل:
إ لديــد تعريــف لإلعــال املضــلل هــو مــر مهــم للغايــة ،نمــرا لألضــرار الــيت تلح ـ
املس هل جرا الكا يف اإلعـال  ،وسـن ناول وال ال عريـف القـانون ( ،)1ثـم تعريـف
مقها القانو لإلعال املضلل (.)1
 -2ال عريــف القــانون لإلع ـال املضــلل :عــرف املشــر اإلمــارات اإلعــال املضــلل يف
قــانو محايــة املسـ هل اجلديــد( )19ك ــا يل ـ " :اإلعــال عــن ســلعة و خدمــة بنــا عل ـ
معلومـــا خادعـــة و إغفـــال معلومـــا جوهريـــة و ساســـية ذا ارتبـــاط يف الســـلعة و
اخلدمة يا يؤثر عل املس هل ويدمع إ ال عاقد حبيث ن ما كا لي عاقد لوال تلـ
املعلوما  ،ويع رب يف حكـم اإلعـال املضـلل اإلعـال عـن جـوائز وختفيضـا وه يـة و
غري حقيقية".
وحسنا معل املشر ح عرف اإلعال املضلل يف القانو الصادر يف  ،1515وهو مـا
ب يفعلـ يف القــانو القــديم( )20الــاي اك فـ ميـ ب عريــف املعلــن وب حيــدد ال تعريــف
اإلعال ككل وال تعريف اإلعال املضلل عل وج ال حديد.
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وي ـــب مـــن ال عريـــف عـــال

األو بإع ـــا

اإلعـــال املضـــلل ي حقـ ـ يف حـــال

معلومــا كاذبــة لل س ـ هل وقــد وصــفها املشــر مبص ـ ل (خادعــة) وهــاا تعــبري عــن
جسامة الفعل ،واحلالة ال انيـة هـ احلالـة الـيت خيفـ ميهـا املعلـن معلومـا جوهريـة و
ساسية ت عل باملن واليت لوال إخفاؤها ما كا املس هل ليقبل عل اق نائها.
 -2ال عريــف الفقهــ لإلعــال املضــلل :تعــدد تعــاريف الفقهــا لإلعــال ال جــاري
املضــلل ك ــا تعــدد تس ـ ياتهم ل ـ  ،م ــنهم مــن عــرب عن ـ بــاإلعال اخلــاد و اخلــدا
اإلعالن ـ وعرم ـ بهن ـ ( :ال ضــليل واخلــدا وال ــهثري عل ـ الســلو اإلنفــاق لل س ـ هل
بقصد من املعلن حل ل امل لق عل ال عاقد)(.)21
ومنهم من مضل تس ية اإلعال الكاذ وعرم بهن  ( :اإلعال الاي ي ض ن بيانـا
غــري حقيقيــة بشــكل يعــرض املخــاطب ب ـ إ اخلــدا )( ،)22عل ــا

تس ـ ية اإلعــال

الكاذ ه ال س ية اليت اع دها الفق الفرنس (.)23
ومــنهم مــن قــال

اإلعــال املضــلل هــو إيقــا املس ـ هل يف اخلــدا ألن ـ مــبين عل ـ

ساليب الغش واخلدا الاي يقف ما حصول املس هل عل معلوما صحيحة(.)24
ك ا ير الفقها

ال ضليل من شهن املساس مبصا

املس هل املشروعة ال سـي ا

إذا مــا تعل ـ األمــر ب عريــف املن ــو و اخلدمــة و ييزات ـ مبــا يوقع ـ يف غــش وتــدليس،
وكال األمر بالنسـبة الرتفـا األسـعار بسـبب إدعـا العـو االق صـادي نـدرا املن ـو و
اخلدمة (.)25
احملور ال ان  -حكا املسؤولية الناشئة عن اإلعال املضلل:
يـــا ال شـ ـ ميـ ـ

اإلعـــال كغـــري مـــن ال صـــرما القانونيـــة يف جمـــال العقـــود

االس هالكية خيضع للقواعد القانونيـة العامـة اخلاصـة حب ايـة املسـ هل وتعويضـ عـن
األضــرار الــيت تلحق ـ  ،غــري ن ـ قــد يصــعب لديــد املســؤولية عنــد تعــدد امل ــدخل يف
العالقة االس هالكية خاصة عندما يكو املعلن هو شخص آخر غـري املسـ هل  ،وذلـ
أل املعلــن يف هــا احلالــة وك ــا ســب بيان ـ لــيس طرمــا يف العقــد االس ـ هالك الــاي
يضم املس هل واملزود ومن مثة قد ال جيـدي نفعـا إقـرار مسـؤولية املعلـن يف جـرب الضـرر
الاي حل ب من اإلعال املضلل ،ملن يس فيد املس هل من رد املعلـن ومعاقب ـ ولـال
ينبغ ا ل صـدي لمـاهرا اإلعـال املضـلل وعـد السـ ا حبـدوثها ساسـا ،وذلـ بـإقرار
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قواعد قانونيـة صـارمة تكفـل محايـة املسـ هل مـن اإلعـال املضـلل ومتنـع حدوثـ مهـل
وم املشر يف وضع م ل ها القواعد يف القانو اجلديد؟
وبنـــا علــ مـــا ســـب  ،سنقســـم هـــاا احملــور إ عنصـــرين ،نـــب يف العنصـــر األول
تكييف املسؤولية الناشـئة عـن اإلعـال املضـلل ( وال) ،ثـم نـب يف العنصـر ال ـان آثـار
املسؤولية الناشئة عن اإلعال املضلل (ثانيا) .
وال -تكييف املسؤولية الناشئة عن اإلعال املضلل:
ميكن تكييف املسؤولية الناشئة عن اإلعال املضـلل حسـب تكييـف معـل اإلعـال
املضلل يف حد ذات  ،وقد سب بيا مفهو اإلعال املضلل وبيا األضرار اليت قـد تـنجم
املس هل بفعـل اإلعـال املضـلل يكـو قـد تعاقـد ومـا كـا ليفعـل لـو

عن  ،و ه ها

كا اإلعال حقيقيا ،إضامة إ مـا يلحقـ اإلعـال املضـلل مـن ضـرار ماليـة الق نائـ
سلعة و حصول عل خدمة مبقابل مال ال ي ناسب مع قي ـة السـلعة واخلدمـة و نهـا ال
تسـ ح ساســا اق نا هــا ،وقــد ي عــرض املسـ هل إ

ضــرار كــرب يــا ســب قولـ يف

حـال تسـبب لـ السـلعة يف ضـرار جسـ انية ومعنويـة م ـل اسـ ع ال لسـلعة مع قـدا نهــا
صــلية حبســب اإلعــال لي ــب

نهــا مقلــدا ،وســنحاول مي ــا يل ـ البحــث يف تكييــف

القانو لفعل اإلعال املضلل ،ثم نب

نوا املسؤولية الناشئة عن .

 -2ال كييــف القــانون لفعــل اإلعــال املضــلل :يع ــرب اإلعــال املضــلل مــن ك ــر
املخــاطر الــيت تهــدد حقــوق املســ هل املخ لفــة وخاصــة منهــا احلــ يف احلصــول علــ
املعلوما الصحيحة عن السلع اليت يشرتيها و يس خدمها و يس هلكها و اخلدمة اليت
ي لقاها( ،)26ك ا يؤثر اإلعـال الغـري حقيقـ علـ إرادا املسـ هل ميجعلـ يقـ ين سـلعا
وخدما مـا كـا ليق نيهـا لـو كـا اإلعـال حقيقيـا ،م ـا هـو الوصـف القـانون هلـاا
الفعل الاي يهـدد املسـ هل وجيعلـ يرتـا قبـل اق نـا السـلعة خاصـة يف جمـال األسـواق
االلكرتونية اليت تزيد ميها اح الية تعرض املس هل لإلعال املضلل لعدا سبا منهـا
اع اد املزود و املعلن علـ الصـورا لعـرض السـلع والـيت قـد ال تعكـس يف الكـ ري مـن
احلاال حقيقة السلعة هاا من جهة ،ومن جهة خر مإ تعامل املس هل مع مزود عـرب
العــاب االمرتاض ـ قــد يعرض ـ ك ــر إلعالنــا مضــللة يســهل بعــدها تهــر املــزود مــن
املسؤولية عنها .
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ونمــرا خل ــورا معــل اإلعــال املضــلل اع ــرب املشــر غشــا جتاريــا وذل ـ يف القــانو
اخلا

مبكامحة الغش ال جاري يف الفقرا ال انية من املادا ال انية واليت جا ميها:

 ...........".1يع رب غشا جتاريا ي من األمعال اآلتية
 .اإلعال عن جوائز و ختفيضا وه ية و غري حقيقية
 .اس ـ غالل اإلعالنــا ال جاريــة و تقــدميها و الوعــد ب قــدميها يف الرتوي ـ املضــلل
والدعاية غري الصحيحة و الرتوي لسلع مغشوشة و ماسدا و مقلدا
د.عرض و تقديم و الرتوي و اإلعال عن خدما جتارية مغشوشة".
وي ض من الـنص عـال

املشـر اع ـرب اإلعـال ال جـاري ع ليـة غـش جتـاري وهـ

خ ر جرمية يف جمال العالقـة االسـ هالكية ،وقـد كـد ذلـ قـانو محايـة املسـ هل
اجلديد يف تعريف للغش ال جاري والاي جا مي

الغش ال جـاري هـو" :خـدا امل عامـل

بهي وسيلة كان  ،سوا ب بديل و تغيري ماهية السلع و مقـدارها و جنسـها و سـعرها
و صف ها اجلوهريـة و منشـئها و مصـدرها و صـالحي ها و ي مـر آخـر م علـ بهـا و
تقديم بيانا جتارية غري صحيحة و مضللة عن املن جا املروجة ويشـ ل ذلـ ال ـدليس
وال قليد وغش اخلدمة بعـد ا تفاقهـا مـع ال شـريعا النامـاا يف الدولـة و ان وائهـا علـ
بيانا كاذبة و مضللة".
 -0نوا املسؤولية الناشئة عن اإلعال املضلل :اإلعال املضلل ك ا سب بيانـ هـو
خ ر عل املس هل لاا تصد ل تشريعا محاية املس هل عرب العاب بقواعـد صـارمة
تقر مسؤولية املزود واملعلن عـن هـاا الفعـل ،واملسـؤولية يف هـاا اإلطـار نوعـا مسـؤولية
مدنية ومسؤولية جنائية ،وسن ناول كل نو من نوا املسؤولية مي ا يل :
 املسؤولية املدنية عن اإلعال املضلل :يع رب اخلدا وال ضليل يف اإلعـال ال جـارياملوج لل س هل من هم مصادر األضرار اليت قد تلح بهـاا األخـري خـالل الفـرتا الـيت
تسب إبرا العقد ،وأل ع لية االس هال ه عقد م ل باق العقود املدنيـة وإ كانـ
هلا خصوصية جتعلها خم لفة عن كل العقـود نمـرا ملركـز املسـ هل ميهـا والـاي يع ـرب
ال رف األضعف ،مإن يرتتب عل اإلخالل بشروط هاا العقد مسـؤولية مدنيـة ي ح لـها
املزود و املعلن حبسب األوضا  ،وهو ما سنبين الحقا ،وبنا عل ذلـ حيـ لل سـ هل
طلــب إزالــة الضــرر وال عــوي

ومقــا لل بــاد العامــة للقــانو املــدن ول ـ

يرمــع دعــو
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ال دليس و دعو ال نفيا العيين ،وذل ك ا يل :
 دعــو ال ــدليس :عــرف املشــر اإلمــارات معــل ال ــدليس بهن ـ " :اس ـ خدا وســائلاح ياليــة قوليــة و معليــة مــن حــد امل عاقــدين حل ــل ال ــرف اآلخــر علــ ال عاقــد ،و
ســكو

حــد امل عاقــدين ع ــدا عــن واقعــة و مالبســة و عيــب يف الســلعة إذا ثبــ

ال رف اآلخر ما كا ليرب العقد لو علم بها"

()27

.

وعرف الفقها ال دليس بهن إيها الشخص بغري احلقيقة باللجو إ احليل واخلـدا
حل ل عل ال عاقد ،و هو اسـ ع ال احليـل قصـد إيقـا امل عاقـد اآلخـر يف غلـ حي لـ
عل ال عاقد(.)28
مال دليس حسب ما سب ي حق يف حال

األو عند اإلعال عن معلومـا وبيانـا

ال ت صف بها السلعة ويمهر يف ها احلالة تع د املزود و املعلن ذل وال انية عنـد إخفـا
معلوما جوهرية و عيو غري ظاهرا بالسلعة ،وه احلالة اليت قد حياول ميهـا املـزود
و املعلن إثبـا حسـن ني ـ وعـد عل ـ بـال خاصـة إذا كـا املعلـن شخصـا آخـر غـري
املزود ،ويف احلال

يكو ال دليس هو الدامع إ ال عاقد وميكن لل س هل امل ضـرر

رمع دعو قضائية إلب ال العقد واحلصول عل ال عوي

عـن الضـرر الـاي حلقـ جـرا

ال دليس.
 دعو ال نفيا العيين :يس يع املس هل اللجو إ رمع دعـو م البـا إلـزا املـزودبال نفيــا العــيين الل زام ـ وامل ــل يف تســلي ســلعة بديلــة تكــو م ابقــة لل واصــفا
املعلنـــة عنهـــا و خدمـــة مـــن ذا النـــو الـــاي تضـ ـ ن اإلعـــال ال جـــاري ،ك ـــا حيـ ـ
لل س هل

يضاً

ي الب املعلن بقي ة الش

املعلن عن عن طري ال عوي

عن الضـرر

الناجم عن عد تنفيا االل زا (.)29
ك ا ن ومقاً للقواعد العامة للقـانو املـدن مـإ املسـ هل ويف حـال عـد إمكانيـة
ال نفيا العيين لالل زا حي ل رمع دعو ال عوي

و ال نفيا مبقابل ،وم ال

يكـو

موضو اإلعال سلعة غري م وامرا يف السوق .وباإلضامة إ ذل  ،مإ لل سـ هل احلـ
يف رمع دعو طلب مسخ العقد إذا تض ن اإلعال معلوما مضللة ثر يف رضا  ،و نـ
لو علم حبقيق ها ملا قبل عل ال عاقد ،مبعن

ن تعـرض لل غريـر وذلـ يف حـال ثبـ

املعلن اس خد طرق اح يالية يا ن عن غنب ماحش باملس هل
2841
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وي قرر يف مجيـع األحـوال حـ املسـ هل يف طلـب ال عـوي

عـن ي ضـرر يلحقـ وقـد

قرر املشر االمارات ذلـ ولكنـ ب حيـدد حالـة اإلعـال املضـلل بـل نـص علـ حقيـة
املس هل يف ال عوي

بوج عا (.)31

 املسؤولية اجلزائية عن اإلعال املضلل :مـن الوسـائل القانونيـة حل ايـة املسـ هلمن اإلعالنا ال جاريـة املضـللة ترتيـب املسـؤولية اجلنائيـة علـ املعلـن يف حـال قامـ يف
حقــ العناصــر األساســية يف ارتكابــ  ،مالفقــ القــانون بشــكل عــا يرتــب العقوبــة
اجلزائية واليت خت لـف مـن قـانو آلخـر حبسـب مـا يقـر املشـر يف تلـ الـدول إذا تـومر
ال ـركن املــادي وامل ــل يف ال ضــليل ويقصــد ب ـ كــل مــا قــد يوقــع املس ـ هل يف الغل ـ
واخلدا  ،وركن املعنوي وذل بـه يمهـر مـن خـالل الوقـائع

املعلـن قـد قصـد خـدا

املس هل  ،وإيقاع يف اللبس وتضليل من خالل تل الرسالة اإلعالنية (. )32
ومع مراعاا العقوبا الواردا يف قانو العقوبا اإللادي يف هاا الشـه قـرر املشـر
اإلمارات مجلة من العقوبا عل خمالفة حكام وبال حديد عـن كـل معـل تـدليس و
غش ي عرض ل املس هل وه احلبس ملدا ال تزيد عن سـن

والغرامـة الـيت ال تقـل عـن

عشــرا آالف درهــم وال جتــاوز مليــون درهــم و بإحــداه ا ،وتضــاعف العقوبــة يف حالــة
العود(.)33
وبالرجو إ القـانو اخلـا

مبكامحـة الغـش ال جـاري جنـدد قـرر جلرميـة الغـش

ال جــاري الــيت اع ــرب اإلعــال املضــلل إحــد هــم صــورها عقوبــة احلــبس الــيت ال جتــاوز
سن

والغرامة اليت ال تقل عن مخس

لف درهم و إحد هات العقوب

(.)34

وقرر نفـس القـانو لكـل مـن شـر يف جرميـة الغـش ال جـاري عقوبـة احلـبس ملـدا ال
جتــاوز ســنة و غرامــة ال تقــل عــن عشــرا آالف درهــم وال تزيــد عل ـ  155لــف درهــم و
إحد هات العقوب (. )35
واجلـــدير بالـــاكر ه نـــا
الكاذ واملضـلل ،وإ كانـ

إقـــرار املســـؤولي

املدنيـــة واجلنائيـــة عـــن معـــل اإلعـــال

مـرا الزمـا وضـروريا حل ايـة املسـ هل  ،إال

احل ايـة

الفعلية ل من خ ر اإلعالنا املضللة ال ت حق إال بوقاي مـن هـا اجلرميـة وذلـ قبـل
إبـرا العقــد ،وال ي حقـ ذلـ إال بالرقابــة الصــارمة علـ الســلع واخلــدما املوجــودا يف
السوق وضب ع لية اإلعال ال جاري وتقييدها بوجو احلصول عل رخصة خاصـة
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املس هل حيجم عن اللجو إ القضا لعدا سـبا

ه هـا تكـاليف الـدعو القضـائية

اليت قد ت جاوز قي ة السلعة واخلدمة باإلضامة إ طول إجرا ا ال قاض .
ماإلعال ال جاري ينبغ

ي ضـ ن كامـة البيانـا الضـرورية لل بيـع ح ـ يـ كن

املسـ ـ هل مـــن تكـــوين إرادا مسـ ـ نريا بنـــا ً علـ ـ معلومـــا كاملـــة مسـ ـ ومية جل يـــع
الشروط ،وحمددا لكـل املعلومـا الـيت حي اجهـا عـن السـلعة و اخلدمـة الـيت تضـ نها
اإلعال حبيث ين ف معها كل وسيلة للخـدا و ال غـيري ،ميقـد علـ ال عاقـد وهـو وا
ي ضـ ن اإلعـال كامـة

ألدق ال فاصيل ،مإذا كا موضو اإلعال بيعاً م الً ميجب
العناصر اجلوهرية لل بيع ك ن ومقدار ونوع (.)36

غـــري نـ ـ يصـــعب تـــومري محايـــة وقائيـــة لل سـ ـ هل مـــن اإلعـــال املضـــلل يف عقـــود
االســ هال اإللكرتونيـــة الـــيت ي عامـــل ميهـــا املســ هل مـــع مـــزودين ومعلـــن يف عـــاب
امرتاض يصعب مي لديد املسؤولية وح لديد هوية املعلن و املزود يف الك ري مـن
األحيا  ،وهنا ينبغ توعيـة املسـ هل بضـرورا ال عامـل مـع شـخا

موثـوق ميارسـو

الع ل ال جاري بصفة رمسية ومشروعة سوا ب ريقة تقليدية و ب ريقة الكرتونية.
ثانيا -آثار املسؤولية الناشئة عن اإلعال املضلل يف القانو اإلمارات :
بعد تناولنا ألنوا املسؤولية عن األضرار الناشئة عـن اإلعـال املضـلل ينبغـ احلـديث
عن آثار تل املسؤولية ونفرق يف ذل ب حـال

األو عنـدما يكـو املـزود هـو نفسـ

املعلن ،و ال انية ح ي و ع لية اإلعال شـخص آخـر غـري املـزود عل ـا

املشـر شـار

إ ذل يف تعريف لل علن ك ا سب بيان  ،والاي قد يكو هو نفس املزود ك ـا قـد
يكو شخصا آخر مرخص ل بال (. )37
 -2آثار املسؤولية يف حال كـا املـزود هـو نفسـ املعلـن :املـزود هـو طـرف يف العقـد
اال س ـ هالك وهــو املســؤول األول عــن كــل مــا يلح ـ املســ هل مــن ضــرار باســ نا
احلاال اليت يكو ميها الضرر بسبب سو اس ع ال املس هل للسلعة ،مف حـال تـو
املزود ع لية اإلعال والرتوي لسلع

و اخلدمة اليت يقدمها وتب

اإلعال ب يكـن

حقيقيا وكا مضلال جعل املسـ هل يقبـل علـ اق نـا السـلعة و اخلدمـة مـإ ال جمـال
لنف املسؤولية عن ألي سبب ،بل

مسؤولية املزود جيب

تقو ح ـ لـو ثبـ حسـن

ني وبه ما علن عن كا يع قد ن حقيق و ن بدور وقـع ضـحية غـش عنـد اق نائـ
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ل ل السلع من تاجر اجل لة م ال ،م سؤولية املـزود حسـب ر ينـا جيـب

تقـو يف كـل

األحوال ح يكو حريصا عل اق نا جود السلع لعرضها وح ي ـور مـن اخلـدما
اليت يقرتحها عل املس هلك .
مــاملزود ي ح ــل مســؤولية اإلعــال املضــلل ويل ــز ب عــوي
ضرار وب قديم سلعة بديلة ت صـف باملواصـفا الـيت جـا

املس ـ هل ع ــا حلق ـ مــن
يف اإلعـال  ،هـاا باإلضـامة

إ مسؤولي اجلزائية ومقا ملا سب بيان .
ويف حقيقة األمر ،مإ ها احلالة ال ت ري إشكاال من ناحية لديد املسؤولية ،أل
املعلن هو طرف يف العقد االس هالك لكون هو املزود نفس .
 -0آثــار املســؤولية يف حــال كــا املعلــن شخصــا آخــر غــري املــزود :قــد خيــول املــزود
شخصا آخر مرخص ل باإلعال واإلشـهار ال جـاري للقيـا مبه ـة اإلعـال عـن سـلعة و
خدمة ويدمع ل مقابال لال رغبة من يف إسناد امله ة إ شخص م خصص ل خربا يف
جمال اإلعال وهو ما يض ن ل تروجيا مضل لسلع وعل ن اق واسع.
املعلــن يف هــا احلالــة لــيس طرمــا يف العقــد االس ـ هالك  ،أل مه ـ

وال ش ـ

تق صر يف اإلعال عن السلعة مقابل تعا ي قاضاها من املزود ،ولكـن هـل يعـين ذلـ
اعفاؤ ال ا من املسؤولية يف حال صدر من اعال مضلل د ا االضرار باملس هل ؟
يف احلقيقة ينبغ

منيز ب حال :

 احلالــة األو  :عنــدما يكــو املعلــن حســن النيــة ال يعلــم خبايــا الســلعة وعيوبهــاويع قد

املواصفا اليت يعلن عنها ب لب من املزود ه مواصفا حقيقية غري مشـوبة

بهي عيـب و خلـل مهـو هنـا ال ي ح ـل مسـؤولية اإلعـال الكـاذ شـري ة إثباتـ حلسـن
ني  ،وال ش

املعلن باع بار ميارس نشاطا جتاريا مهو ك ر خـربا مـن املسـ هل يف

هــاا الــال وال ميكــن تضــليل بســهولة ،ولــال جنــد املعلــن ي ــالبو املــزودين غالبــا
بك ابـــة املواصـــفا والبيانـــا وييـــزا الســـلعة او اخلدمـــة يف ورقـــة و عـــرب وســـيلة
الكرتونية ح

تكو حجة هلم يف مواجهة املزود يف حال تب

 -احلالة ال انية :ال يكو ميها املعلن حسن النية مهو يعلـم

اإلعال مضلل.
مـا ي لبـ منـ املـزود

من اإلعال عن مواصفا معينة للسلعة هو مـر غـري حقيقـ وبـ معلومـا غـري حقيقيـة
ورغــم ذل ـ يقــو بــاإلعال مع قــدا

مــا يقــو ب ـ هــو عل ـ مســؤولية املــزود ،ويف هــا
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احلالــة نع ــرب املعلــن م واطئــا مــع املــزود ح ـ لــو ب يـ م االتفــاق بينه ــا علنــا علـ القيــا
بال ضليل يف اإلعال  ،أل ال ضليل وال ـدليس جرميـة وجمـرد السـكو عـن اإلدال بهـا
يع رب جرمية م ا بال باملساه ة ميها.
خامتـــة:
يف خامتة حب نا اتضح لنا األه ية البالغة ملوضو اإلعال ال جاري املضـلل رغـم نـ
ليس موضوعا جديدا إال

ه ي تزداد يوما بعد يو بزيادا ومرا السـلع واخلـدما يف

األسواق اليت لرر متاشيا مع نما اق صاد السوق.
ك ــا بــرز

ه يــة محايــة املســ هل مــن اإلعالنــا املضــللة مــع ان شــار اســ خدا

الشبكة املعلوماتية يف كـل جمـاال احليـاا وخاصـة يف املعـامال ال جاريـة ويف العقـود
االس هالكية ،وقد توصلنا ا جم وعة من الن ائ يف حب نا حناول بيانها مي ا يل :
 تــؤدي اإلعالنــا املضــللة إ ال ــهثري عل ـ املس ـ هل يف اإلقــدا عل ـ شــرا ســلعةمنامسة قد يكو هنا

مضل منها جودا ولـو كـا بسـعر علـ قلـيال ،مـال ينبغـ

يكو سعر السلعة الدامع الوحيد الق نائها.
 إ اإلعال املضلل هو ك ر األضرار اليت تهدد إرادا املسـ هل وخاصـة مـع ك ـراتعامالت عرب األسواق االلكرتونية وتعامل مع مزودين يف الك ري من األحيا ال يقومو
بالكشف عن هوي هم ،ويف حاال ك ريا ميارسو النشاط ال جاري بدو رخصـة وهـو
ما يسهل عليهم ال نصل من املسؤولية يف حال اك شف املس هل

السلعة اليت اق ناهـا

مغشوشة و غري م ابقة لإلعال .
 ال خفيضا الوه ية ه ك ر صور اإلعالنا الكاذبة اليت تهدد إرادا املسـ هلوقدرت الشـرائية مـالك ري مـن املـزودين يسـ غلو اقبـال املسـ هلك علـ ال خفيضـا
ليعلنــوا عــن ختفيضــا غــري صــحيحة إذ ي فاجــه املس ـ هل عنــد دمــع ال ـ ن بــه هنــا
شـروط للحصــول علـ ال خفـي

ومنهــا ضــرورا اق نـا ســلع خــر ميجـد املشــر نفسـ

نف قي ة مالية تزيد عن قي ة السلعة قبل ال خفي .
وبنا عل ما سب نقرت ما يل :
 إ مضــل محايــة لل س ـ هل مــن اإلعالنــا الكاذبــة واملضــللة ه ـ الرقابــة علــاألســواق وخاصــة االلكرتونيــة منهــا وعــد ال ســام مــع ي مــزود و معلــن يعــرض ســلعا
2858

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -88جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

جوانب محاية املستهلك من أشكال اإلعالن املضلل __________________ بشاير عبد اهلل السماري ـ عواطف زرارة

مبواصفا غري حقيقية ،مال عوي

ليس م احا دائ ا يف حال تعرض املسـ هل لل ضـليل

ويصعب جرب الضرر يف الك ري من األحيا .
 ينبغــ الع ـــل علــ توعيـــة مجهـــور املسـ ـ هلك بضـــرورا ترشـــيد نفقـــاتهم وعـــداالنصيا ورا اإلعالنا وال هكد جيدا من حقيقـة السـلعة قبـل اق نائهـا ماملسـ هل هـو
الكفيل حب اية نفس من خم لف املخاطر وخاصة ال ضليل يف اإلعـال وعـد اإلمصـا
عن حقيقة السلعة ،وال ينبغـ

يكـو مثـن السـلعة الـاي يـرا املسـ هل مناسـبا سـببا

لوقوع ضحية إعـال كـاذ بـل العكـس إذ ينبغـ

يكـو ذلـ سـببا إلدراكـ

ها السلعة بها شبهة جيب تفادي اق نائها.
ويف األخري وبان مار صدور الالئحة ال نفياية لقانو محاية املس هل اجلديد الصـادر
ت ض ن تفاصيل ك ر حل ايـة املسـ هل مـن شـب اإلعالنـا

يف  1515واليت ن ن

املضللة اليت طال كل نوا السلع واخلدما ووصل ح إ جمـال الصـحة وال علـيم
مــع األســف وهــو مــا ي لــب ال ــدخل املسـ ر لل شــر مــن جــل لقيـ محايــة مسـ دامة
لل س هل .
اهلوامش واملراجــع:
( -)1عبد اهلل حس عل حم ود ،محاية املسـ هل مـن الغـش ال جـاري والصـناع  ،دراسـة مقارنـة بـ
دولــة إلمــارا العربيــة امل حــدا والــدول األجنبيــة ،رســالة ماجس ـ ري ،كليــة احلقــوق ،جامعــة طن ــا،
،.1880

.50

( -)2إبــراهيم محــد البس ويس ـ  ،املســؤولية عــن الغــش يف الســلع ،دار ش ـ ا للنشــر والربجميــا ودار
الك ب القانونية ،مصر، 1511 ،

155

( -)3ثــامر البكــري ،االتصــاال ال ســويقية والرتوي ـ  ،دار مك بــة احلامــد للنشــر وال وزيــع ،ع ــا ،
األرد ، 1550 ،
( -)4عل السيد حسـ

09
بوديـا  ،وليـد حم ـد بشـر ،اجلوانـب القانونيـة للح ايـة املدنيـة لل سـ هل مـن

االعالنا ال جاري ة الكاذبة و املضلة يف القانو املصـري والنمـا السـعودي ،كليـة العلـو الدراسـا
االنسانية ،بلغاط ،جامعة الكج عة ،السعودية،

.990

( -)5ورد هــاا ال عريــف يف املــادا  1مــن القــانو رقــم  19لســنة  1550امللغ ـ ويف املــادا  1مــن الئح ــ
ال نفياية الصادرا بقرار جملس الوزرا رقم  11لسنة .1555
( -)6السل ة املخ صـة حبسـب املـادا األو مـن قـانو محايـة املسـ هل هـ السـل ة احملليـة املخ صـة يف
االمارا املعنية اليت يناط بها ت بي حكا هاا القانو .

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -88جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

2852

جوانب محاية املستهلك من أشكال اإلعالن املضلل __________________ بشاير عبد اهلل السماري ـ عواطف زرارة

( -)7انمر املادا  19من القانو رقم  10لسنة  1515يف شه محاية املس هل
( -)8مقال منشور عل موقع:
/https://berber.ahlamontada.com/t31784- topic

( -)9مقال منشور عل موقع:
/https://berber.ahlamontada.com/t31784- topic
( -)10عبد احل يد الديس

عبد احل يد ،محاية املس هل يف ضو القواعـد القانونيـة ملسـئولية املنـ ،

دار الفكر والقانو  ،مصر ،1515
( -)11عبد احل يد الديس

.185

عبد احل يد املرجع الساب ،

 ،189وما بعدها.

( -)12علــ الســيد بــو ديــا ووليــد حم ــد بشــر ،اجلوانــب القانونيــة للح ايــة املدنيــة لل ســ هل مــن
اإلعالنــا ال جاريــة الكاذبــة واملضــللة يف القــانو املصــري والنمــا الســعودي ،حبــث منشــور يف جملــة
كلية الشريعة والقانو طن ا ،العدد  ،1515 ،91اجلز ال ان

.910

( -)13عبد اليد حم ود الصالحي  ،اإلعالنا ال جارية ( حكامها وضواب ها يف الفق اإلسـالم )،
جملــة الشــريعة والقــانو  ،العــدد احلــادي والعشــرو  ،دولــة اإلمــارا العربيــة امل حــدا ،يونيــو 1559
.11 .
( -)14خرج البخاري( ،) 1558ومسلم(.)1091
( -)15عل عبدالكريم حم د املناصري ،االعالنا ال جارية – مفهومها و حكامها يف الفقـ اإلسـالم
 -طروحة دك وراا ،كلية الدراسا العليا ،اجلامعة األردنية-1555 ،

.118

( -)16انمر املادا  10من القانو رقم  10لسنة  1515يف شه محاية املس هل
( -)17انمر الفقرا  1من املادا  9من القانو االلادي رقم  10لسنة  1515يف شه محاية املس هل
( -)18الكاهنة إرزيل ،إشكالية جنا املشـر اجلزائـري يف ال وميـ بـ ال نـامس احلـر ومحايـة حقـوق
املســ هل  ،جملـــة الباحـــث للدراســـا األكادمييـــة ،كليـــة احلقـــوق والعلـــو السياســـية جامعـــة باتنـــة
اجلزائر ،العدد ال امن ،جانف ،1510

.55

( -)19انمر املادا األو من القانو اإللادي رقم  10لسنة  1515يف شه محاية املس هل
( -)20لغ املشر اإلمارات حكا القانو رقم  19لسنة  1550مبوجب القانو رقم  10لسنة 1515
يف شه محاية املس هل .
( -)21عبد املنعم موس إبراهيم ،محاية املس هل (دراسة مقارنة) ،منشورا احلليب احلقوقيـة ،بـريو
لبنا 1555 ،

191

( -)22عل السيد حس

بو ديا ووليد حم د بشـر ،اجلوانـب القانونيـة للح ايـة املدنيـة لل سـ هل مـن

اإلعالنا ال جارية الكاذبـة و املضـلل يف القـانو املصـري والنمـا السـعودي ،حبـث منشـور يف جملـة
الشريعة والقانو  ،العدد  91اجلز  1طن ا ،مصر بدو سنة

2850
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)(23

- Jean Calais- Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, précis
Dalloz, 5 eme edition, Paris 2000, p126

( -)24معيزي خالدية ،النما القانون لالشهار الكاذ واملضـلل ،طروحـة دك ـورا جامعـة تل سـا ،
اجلزائر1518/1519 ،
( -)25خدا

151

خريا وبوع امـة خب ـة ،محايـة املسـ هل مـن اإلشـهارا ال جاريـة املضـللة ،رسـالة ماسـرت،

جامعة مخيس مليانة1510/1519 ،
( -)26عدد املشر اإلمـارات بعـ

.11

حقـوق املسـ هل يف القـانو اجلديـد وذلـ يف املـادا  9و حالـ مه ـة

إقرار حقوق خر للس الوزرا الاي قد يضيف تل احلقوق يف الالئحة ال نفياية اخلاصة بالقانو
( -)27انمر املادا  1من القانو اإللادي رقم  18لسنة  1510يف شه مكامحة الغش ال جاري .
( -)28ليندا عبد اهلل ،،محاية املس هل من اإلعالنـا اإللكرتونيـة الكاذبـة واملضـللة ،كليـة احلقـوق
والعلو السياسية ،جامعة حم د الصدي بن حيي  ،جيجل ،اجلزائر،
( -)29ليندا عبد اهلل ،مرجع ساب ،

.11

.11

( -)30عبــد اهلل بــن حم ــد اجلربــو  ،محايــة املســ هل مــن اإلعالنــا  ،دراســة مقارنــة ،جملــة العلــو
االق صادية،1515 ،15 ،1 ،

.15 -8

( -)31انمر املادا  19من القانو رقم  10لسنة  1515يف شه محاية املس هل .
( -)32ليندا عبد اهلل ،مرجع ساب ،

.10

( -)33انمر املواد  18و 95من القانو رقم  10لسنة  1515يف شه محاية املس هل .
( -)34انمر املادا  11من القانو رقم  18لسنة  1510يف شه مكامحة الغش ال جاري.
( -)35انمر املادا  19من القانو رقم  18لسنة  1510يف شا مكامحة الغش ال جاري.
( -)36عبد اهلل بن حم د اجلربو  ،مرجع ساب ،

.8

( -)37انمر املادا األو من القانو رقم  10لسنة  1515يف شه محاية املس هل .
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