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اإلعالنات التجارية املضللة من منظور القانون املدني
أ.م.د .قصي سممان ىالل
أستاذ القانون الخاص المساعد

المقدمة
أوال :مدخل تعريفي بموضوع البحث:
ازدحتتتت اعس تقاا االماتضتتل قااتحبضتتل وماتجوقلتتمت قاامتتدتمت ااتل ق تتل

قأاغضتتت ااحتتدقد اابمنتتبل وتتض ,دق االتتما وحضتتث وموتتت تل ت د حتتدقد سضمستتضل

وب ت وجتتمتص دق ااولتتم ة اؽا و قجضتتل تتص ووتتمد ااستتبا قاامتتدتمت وتتض ,تجتتم ا
تموببل ت ,أ لمء اا ة اؽ

ضل وحضث أنوح ومػت م ,ااولمقد عبس أضل سبلل

أق مدتل تقلقدة ص أي ت م ,قت ,أي ت م.,

ققتتد و تزات ,تتتا اجل مستتمت دتتاا ااو تتق ااو جقاتتقلص ااذما ت عبتتس وتتداق
اؽتت ت تقا

ظذ ت تتق أزت ت تتمت تماض ت تتل قعب ت تتس ج ت تتما ع ت تتماتص تتت ت تم أدى إا ت تتس زض ت تتمدة

ااتل ت قن تتت ,ااستتبا قاامتتدتمت تتتا تحدقدضتتل اا بتتب عبضذتتم قأتتتم

ت دتتاح

ااتل ضمت ودأت االذمت ااتجولل قاات قلل ابسبا قاامدتمت وش ,ح وم أعؾجضتل
ش ستتل قوتتدق ,و ت دد تتت ,اؽاولتتمء إاتتس قستتما

ض ت تش ت قعل تتص ونتتجضا وب ت

اؽعؾجتتمت قنتتقؽ إاتتس أدتتدا ذم تتص وحاضتتا اؽ وتتمح قحنتتد تتتم ضت تت ,لجضتتخ تتت,
اؽتقا .
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

62

الإعالانت التجارية املضلةل من منظور القانون املدين

قعبس أث داح اؽق تم ااستمادة وتمد ت دق عدضتدة إاتس ست ,وشت ضلمت

عدض ت تتدة ق ت تتد وموب ت تت ,تقا ت تتضلذم قا جذ ت تتم وش ت تتو

ت تتص د ت تتد ذم اا ات ت تتص احتمض ت تتل

ااتسوذب .
أىمية ومشكمة البحث:
علتتزت ااا تقاجض ,اانتتمد ة احتمضتتل ااتستتوذب ض ,تتت ,ااتمتتم

ااوتتص وحتتض

وذ ت تتت ,لقاج تب عدضتتدة قتجذتتم لمجتتب اؽعؾجتتمت ااولم ضتتل اات تتببل وحضتتث ا ت
ووت  ,وب اااقاجض ,وق ض تتم ضت ت ,قنتبخ وتجظقتتل حتمضتل وشت ضلضل ابتستوذب

ااوص ضبو ن أ ,ضوام س وتقلوذم ااولتقضن ااقالتب عت ,اؽ ت ا ااوتص وبحاتخ

وسوب و ماا قمدتمت ولم س تلذم دق ,سقادم ووأثض اعؾجمت ولم ضل ت ببل
ااوص د لت ااتسوذب أسمسم ابولمقد عبس وبت ااستبا قاامتدتمت ات و ت ,وتمػ ادة

ااح ة قااسبضتل ق امً اتم واو ضخ نحل ااو ا ص ص االاقد ذاح ااتشتم

ااوتص

أمو جم ااوحث ضذم دتص ااوتص وات ,وتدق دم ق اء أدتضتل ااوحتث ااوتخ قااوتص وجمقاجتم
ضتتخ ااوأنتتض اااتتمجقجص اوتتأثض اؽعؾجتتمت ااولم ضتتل اات تتببل تتص ق ت ا ااتستتوذب

وماولمقتتد عبتتس ستتبلل أق مدتتتل تلضجتتل ق اتتم اجظ ضتتمت عضتتقب اؽ ادة تتص اااتتمجق,
ااتدجص.
ق تاا ااتستتؤقاضل ااتدجضتتل عت ,وبت اؽعؾجتتمت ااوتص وو بت ققاعتتددم تتص

اااتتمجق ,ااوتتخ و تتتم ,حاتتقا ااتستتوذب ض ,تتص وام تتص ولقض تتمت عتت ,اؽ ت ا
ااوتتص ونتتضوذ وستتوب ااولتتدي ااتوتث ت وماقستتما

ض ت ااتش ت قعل ااوتتص ولوتتتددم

ولن اؽعؾجمت ااولم ضل.
نطاق البحث:
ضجحن ج ما ااوحث ص د اسل تش بل اؽعؾجمت ااولم ضل اات ببل ص
تتقء جنتتقق ااا تقاجض ,ااتدجضتتل قتجذتتم اااتتمجق ,ااتتتدجص اال اقتتص قق تقاجض ,تدجضتتل
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ع وضتتل أم ت ى قاغ ت ن استتو تم لقاجتتب ااوحتتث قستتلجم داا ت ة ج مقتتخ اوتوتتد إاتتس
قت تقاجض ,أمت ت ى اات ن تتبل وماتق تتق قتجذ تتم ق تتمجق ,حتمض تتل ااتس تتوذب اال اق تتص
قجظما ح ص دق ااتج ال.
أىداف البحث:
ا ق ,اؽعؾجمت ااولم ضل اات ببل وؤث

ص ق ا ااتسوذب وماولمقد عبس

سبا قمدتمت تلضجل دق ,سقادم ووأثض وبت اؽعؾجتمت قاغ ت ا ااوتص ونتضب

ااتستتوذب ولتتد ولم ضتتخ تتتا وب ت اؽت تقا ؛ ا قجذتتم اات منتتماق قس تتتمت ؽ
وو موا تا تم ضتو اؽعتؾ ,عجتخ تت ,ت ازضتم وحتبذتم وبت ااستبا أق وج تقي عبضذتم

وب اامدتمت.

قا تتق ,قت تقاجض ,حتمض تتل ااتس تتوذب ض ,ت تتم ضو تتدق ومو تتت ع تتملزة ع تت ,و تتق ض
ااحتمضتتل ااتدجضتتل اذ ت تتص ظ ت حتتمؽت عدضتتدة وجوذ ت

اؽعتتؾ ,ااولتتم ي اات تتب

ضذ تم حاتتققذ قتجذتتم حماتتل

اتتاا ا وأضجتتم و قضتتا ققاعتتد اااتتمجق ,ااتتتدجص االمتتتل

قحوتتس ققاع تتدح ااتمننتتل ات تتم ضس تتتس وتتمالاقد ااتس تتتمة ا بماتتل ح تتا ااتس تتوذب

ت تتحضل اػعؾجت تتمت ااتت تتا ق ة ت تتص اابلتتتقء إات تتس دعت تتمقى ااوغ ض ت ت أق اؽست تتوغؾ

اولمقدح عبس ااتم تحت اؽعتؾ ,ااولتم ي وتر ادة تشتقول شتموت نتحل

تمح

ق تتاا ا تتتم ,وام تتضخ تتتم ضستتوحاخ تتت ,ولقض تتمت قوت ااتستتؤق عتت ,و تتبضبخ
قسقاء مجت تسؤقاضوخ عادضل أ وانض ضل.
خطة البحث:
م تتل ااوحتتث توجضتتل عبتتس أستتمل واستتضتخ إاتتس توحثتتض ,تستتوققض ,وتوحتتث

وتذضدي ابققتق ,عجتد ااتبذتق اااتمجقجص اؼعتؾ ,تت ,لذتل قااو تبض تت ,لذتل
أم ى قق ام ابوبنض ااتوض ,ص أدجمح:
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توحث ااوتذضدي :تبذق اؽعؾ ,ااولم ي اات ب .

اات بب اؽق  :تبذق اػعؾ ,ااولم ي.

ص اؽعؾ ,قنق ح.

اات بب ااثمجص :ااو بض

ااتوح ت تتث اؽق  :ااوأن ت تتض ااا ت تتمجقجص اقس ت تتما ااو ت تتبض

ت تتص اؽعؾج ت تتمت

ااولم ضل وام اجظ ضمت عضقب اؽ ادة ص ااامجق ,ااتدجص.
اات بب اؽق  :ااو بض وماوغ ض .

اات بب ااثمجص :ااو بض ومؽسوغؾ .
ااتوحث ااثمجص :ااتسؤقاضل ااتدجضل ع ,اؽعؾ ,ااولم ي اات ب .

اات بب اؽق  :أسمل ااتسؤقاضل.

اات بب ااثمجص :وضلل ااتسؤقاضل.

مبحث تمييدي

مفيوم االعالن التجاري المضمل
ااد م ,ابو ت ت ت ت ت تق االبتص ص ااسجقات اؽمضت ت ت ت ت ت ت ة أث ح ت ت ت ت ت ت تص جتق اؽجومج

ق از وخ تتم أدى ااس ازدحم اؽسقاا ص االما وماسبا قاامدتمت ااتوجقعل
قوتزات ,تتتا دتتاا ااجتق و تق

وضت ت

تص ثام ت تل ققعص ااتت تسوذب قوجق حملموخ

تتتتم ادى ااس ازدضمد ااتجم ت تسل وت تض ,تجولتتص قتتتقزعص ااستتبا قأنتتحمب ااتنتتماح

اامدتض تتل اؾ وات ت تمء اات ت تسأاقاا ق ومت ااتسوذب تتض ,تت تتم أجل تتلعب ت تس و ت تتق
قو ازض تتد ااجت تشم اػعؾجت تص تت تم قجقعم ابوت تأثض عبتتس إ ادة ااتستتوذب

ولتتقدة تجتتوأ أق مدتتتل تلضجتتل دق ,س تقادم وحضتتث نتتم اؽعتتؾ,

قؽقجت تمعتتخ
ت ق ة تتت,

ت ت ق ات ااحت تضمة اؽقونت تمدضل قأحت تد ااتت تسوبزتمت اؽست تمسضل ابتجوت تأ قاا تتقز
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قااتسوذب (.)1
قﺃث تشت ت ت ت قعضل إاغمضل تث ﺍػعؾث ورلﺏ رتث لذل ﺃمﺭز تشت ت ت ت قعضل
ﺍارست ت تما رﺍعسماضﺏ ااتست تتومدتل ت تتص وب ت ت اؽعؾجت تتمت قاات تتدعمضمت رؽ ضلرﺯ

تﻁباا ﺇوومﻉ تم ت تتم ,ضﺭ تشﺭرﻉ تجذم وحلل ااقن ت تتق ابغمض ت تتل رتث ثة تث

ﺍاتجﻁاص ﺃث ض تتق ,تتت ,اات تتقن أمؾقضتتم ققمجقجضتتم ﻜ تم تث شأجخ وحاضﻕ ﺫاﻙ
اا اب رﺍام تﺩﺍﻉ رﺍاغﺵ ص ت ترثﺍػعؾث ﺍاولمﺭش

()2

رﺫاﻙ اتم ضجولتخ تت,

أث عبس ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍاتوباتص توتثؾ وللبذم إ ادة تلضول عؾقة عبتس اؽ ت ا ااوتص
ضت ت تت ,أ ,وبح ت تتا وماتس ت تتوذب وست تتوب اعوت ت تتمدح عب ت تتس تلبقتت تتمت اعؾجض ت تتل ضتت ت

نحضحل وندد تجوأ أق مدتل ولم مدم.

ا تتاا س تتق ,جلت ت ن اتق تتق اؽع تتؾ ,ااول تتم ي اات تتب

تتص توح تتث

وتذضدي جاستخ إاس ت بوض :,اؽق جمننخ اتبذق اادعمضتل ااولم ضتل قااثتمجص
مننجمح اتبذق ااو بض قنق ح.

المطمب االول
مفيوم االعالن التجاري
ااتبذق ااقاسا اتن بح اؽعؾ ,ضجنب عبس اعووم ح قسضبل ت ,قسما

ااوتتأثض عبتتس ااجتتمل و ت ا تولتتددة تتت ,أل ت ااقنتتق إاتتس أ ت ان تلضجتتل قؽ
ضاونت ت تلما تتخ عب تتس ااجش تتم ااول تتم ي وت ت ضول تتداح إا تتس جش تتم مت أمت ت ى تجذ تتم
) (1د .أحتد اوق جض – االؾقمت االمتل قاػعؾ ,ص اؽ د – ,اات ولل ااق جضل – عتم,
 – 1984ق .39
) (2تن ت بس للب ت االضستتس – اؽعتتؾ ,اا تتدعماص قأثت ت ح عبتتس ااتستتوذب اال اقتتص ( د اس تتل

استتو ؾعضل ط اء عضجتتل تتت ,ااتستتوذب ض – ) ,وحتتث تجش تتق تتص تلبتتل اؽدا ة قاؽقون تتمد –

االدد ااثمجص قااثتمجق -2212 – ,ق .37
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جشم مت ااحضمة اؽلوتمعضل قااسضمسضل

03
()1

مادعمضمت اق اؽعؾجمت ااوص جشذددم

ؽجومتتمب ت شتتح ال تتقضل ااو اتتتم ,أق تجنتتب سضمستتص تلتتض ,ق تاا ضت تت ,أ,
ضبلب اؽعتؾ ,دق ح تص ااوتأثض عبتس أ تم ااجتمل ع ت ان ثام ضتل أق ولبضتضتل

مػعؾج ت تتمت ااو ت تتص وش ت تتلا عب ت تتس اؽاوح ت تتما و ت تتدق ات اابغ ت تتمت أق ااحمس ت تتقب أق

لمتلمت قتدا ل ممنل .
تتمػعؾ ,وشت

عتتم دتتق عتبضتتل أق إلت اء اوت قضأ ت ة رقاشتتذم دم رقاقجتتم

ااتاموت ت وذ تتم قوموب تت ,أ ا تتخ و تتمموؾ ,تلمؽو تتخ قاؽ ش تتممق ااتس تتوذد ض,
وخ

()2

.

وجحنت

أتتتم اؽعؾجتتمت ااولم ضتتل ذتتص جتتق تتت ,أجتقا اؽعتتؾ ,وشت

عتتم ا جذتتم

تص ج تتما ااجشتتم ااولتتم ي قوولبتتا وتتخ تتمػعؾ ,ااولتتم ي دتتق ستتمال

اون تتماضل ضت ت تومشت ت ة عوت ت اؽع تتؾ ,ت تتد ق اؽلت ت

تثت ت ااوبب تتمز قاان تتح,

قااتلؾت ق ض دم ضاق ااتلب ,ووت قضأ ااستبا قاامتدتمت وقاست ل أستماضب جضتل
توجقع تتل قتموبب تتل د تتد ذم اس تتوتمال ااتس تتوذب ول تتمح وبت ت ااس تتبا قاام تتدتمت .ذ تتق

جشتتم ضلت ت عبتتس ع ت ن تجتتوأ اق مدتتتل تتتم ابلتذتتق وتتأي قستتضبل تتت ,قستتما

اؽعؾ ,و ضال تغ ضل قتثض ة اامء ال

وذد ,لاب اجوومدذ ااضخ وحبضت از اذت

عبس ااولمقد ت ,ال وحاضا وح تمدي(.)3

ماا تضد ااقحضد اااي ضو ت تبب وق ت ح ص ااج تشم

ص ضلد ( إعؾجم ولم ضم )

) (1د .تحتتتد لتتقدت جمنت – اادعمضتتل قاػعتتؾ ,قاالؾقتتمت االمتتتل– دا تلتتدؽقي عتتتم–,
 –1999ق.44-43
) (2دتتدى عنتتتت تحتتتد اتتتض – ,اادعمضتتل ااولم ضتتل اات تتببل قااتستتؤقاضل ااتدجضتتل ااجملتتتل
عجذم – ا قحل د وق اح تادتل ااس تلبتل بضتل اااتمجق ,قااسضمستل تص لمتلتل نتؾح ااتدض,
–  -2212ق.15

) (3د .عت ت تحتتتد عوتتد ااوتتمقص – ااحتمضتتل ااامجقجضتتل ابتستتوذب – اا ولتتل ااثمجضتتل  -تجشتتأة
ااتلم  – ,اؽس جد ضل  -2228ق .94
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وتداقاخ ااامجقجص دق اااضد ااتون وماغمضل اق ااذد ,تت ,ااجشتم

قدتق وحاضتا

اا وح و ضا تومش أق ض تومش توس ولبا وتجولمت أق مدتمت ع,

اسوتمال االتذق اؼقوم عبس داح ااتجولمت قاامدتمت تح اؽعؾ.)1(,

ضتا

قضؾحتظ وتأ ,اؽعتتؾ ,ااولتم ي ضتثت اانتق ة أق ااحماتل اا اضستتل تت ,وتتض,

ن تتق قح تتمؽت اؽعؾج تتمت قاات ت

تتص

تتقء ااول ضب تتمت ااوشت ت ضلضل اؼع تتؾ,

قتجذتتم قتتمجق ,وجظتتض اؽعؾجتتمت ااوح ضجتتص ق ت ( )14استتجل 1973ااتتاي ع ت ,

اؽعتتؾ ,وماتتتمدة ( )1تجتتخ عبتتس أجتتخ (ضانتتد وتتمػعؾ ,تتص و وضتتا أح تتم دتتاا
ااامجق ,أضل قسضبل ااغ ن تجذم اعتؾ اا م تل وستبلل تت ,ااستبا أق وغت ن تت,
اؽ ت ت ان ست تقاء أ مج تتت د تتاح ااقس تتضبل و ض تتا االتت ن أق ااجشت ت وما ومو تتل أق

اا ست ت اق اا ت تتز اق اان تتقت) ق لماض تتل اؽع تتؾ ,ااول تتم ي ولوت تتد عب تتس و تتقا
تلتقعل منماق توسبسبل قدص(:)2

.1

لاب اؽجوومح.

.3

مبا اا ول.

.5

إحداث اؽسولمول.

.2
.4
.6

إثم ة اؽدوتم .
اؽقجم .

ااوثوضت ومااا ة.
قت تتم دتج تتم ون تتدد ااوح تتث تتص تبذ تتق اؽع تتؾ ,ااول تتم ي

تتم ,ؽو تتد ت تت,

اؽشم ة ااس تق تق اامبت اااتما تتم وتض ,اؽعؾجتمت قااتدعمضمت ااولم ضتل حضتث

) (1د .عود ااب ض تحتد أحتد  -اػعتؾ ,عت ,ااتجولتمت قاامتدتمت تت ,ااقلذتل ااامجقجضتل
– اا ولل اؽقاس – ت وول االؾء االدضدة – ااامد ة  -1991ق.23

) (2تن بس للب االضسس – تند سموا – ق .39
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وتق تتا تل تمضض عدضتتدة تتت ,أل ت ااوتضضتتز تتتم وضجذتتتم

00
()1

قااوتتص ضت تت ,وحدضتتددم

وماجام ااوماضل:

 -1اؽعتتؾ ,دااتتتم و تتق ,االذتتل ااوتتص ولتتد تنتتد ا اتتخ لذتتل تل ق تتل .قاتتق أ,
اؽ نمح ع ,شمنضل ااتلب ,ص اؽعؾ ,أسمل ابوتضضز تم وضجخ قوض,

اادعمضتتل ؽ ضلتتد قمعتتدة ثمووتتل وضجتتتم اادعمضتتل ماوتتم تتتم وستتلس ااتتس امبتتمء
تنمد دم قاالذمت ااوص وا ,ق ااذم اادعمضل(.)2

 -2اادعمضتتل ماوتتم تتتم وبلتتأ اا تتس استتبقب ااو تتمض قااتوماغتتل أ ث ت وماتام ج تتل
ومػعؾج تتمت قؽس تتضتم أ ,اؽمضت ت ة تلبقت تتل ااتن تتد

تت تتم ضو تتضح ااتل تتم

اتحمستتول ااتلبتت ,تتص حتتمؽت ااتوماغتتل اات تتببل قحستتب ق تقاجض ,حتمضتتل

ااتسوذب ض.,

 -3اادعمضتتل ؽوا تت ,عج تتد ح تتدقد اؽمو تتم عتت ,س تتبلل أق مدت تتل تلضج تتل رقاجت تتم
وذت تتد ,اات تتس ااوت تتأثض عبت تتس إ ادة ااتوبات تتص ومػقجت تتم وذت تتاح ااست تتبلل اق وب ت ت

اامدتت تتل ومست تتومدا أست تتماضب تلضجت تتل قت تتد ض ت تتق ,ول ت تتذم ض ت ت تش ت ت ق

ماو تبض أق اامتدا قاا تاب قوشتقضخ ااققتماا قامبتمء ااحاتماا تت ,ألت

وغضضت اات أي قااستتبق ولتتمح أتت تلتتض .,تتماتلب ,تتص اادعمضتتل ااولم ضتتل ؽ
) (1ابتزضد ت ,ااوبنض وشأ ,اؽموؾ مت وض ,اادعمضل قاؽعؾ ,الا ددى عنتتت تحتتد
ات تتض – ,اادعمض تتل ااولم ض تتل اات تتببل قااتس تتؤقاضل ااتدجض تتل ااجملت تتل عجذ تتم – ا قح تتل د و تتق اح
تادتتتل ااتتس تلبتتل بضتتل اااتتمجق ,قااسضمستتل تتص لمتلتتل نتتؾح ااتتدض -2212 – ,ق -39

.43

) (2ص اؽعؾجمت ااوشقضاضل ؽ ضبنح ضذم ااتلب ,ع ,شمنتضوخ أق دقضوتخ قدتص إعؾجتمت
وستتوا ظذتتق ااستتبلل أق اامدتتتل تتص اؽس تقاا ذتتاح اؽعؾجتتمت وتذتتد اذتتم اا ضتتا قومبتتا
حقاذتم ادوتتم لتتمدض ي قشتتقا قاذبتل اتل وذتم قاقوجماذتم تتق

حذتم اغستقاا .قعتمدة توبلتتأ

ااتتس وبت اؽعؾجتتمت ااوشتتقضاضل ااش ت مت اؽجوملضتتل اق اامدتضتتل اا و ت ى .ابتزضتتد تتت ,ااوبنتتض

التتا د .تجتتس ااحدضتتدي – اؽعتتؾ – ,اا ولتتل ااثمجضتتل – ااتتدا ااتن ت ضل اابوجمجضتتل – اااتتمد ة

 – 2222ق .24
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ض وبتتص وتل ت د اؽعتتؾ ,عتت ,ااتجتتوأ اق اامدتتتل و ت ضلت ت عبتتس ااتتدعقة
إاضذت تتم وقس تتما أ ثت ت اضلموض تتل توم تتاا ت تت ,أس تتماضب ااو تتأثض ااجبس تتص قت تت,
تتص بوتتخ أ ثت

تجتمدأ ااتج تتا قتتت ,ت ا اؽقجتتم تتتتم ضللت ااتستوذب

إاحمحم.

 -4االذتتل ااوتتص وستتوذد ,وتتمػعؾ ,ولتتد أقستتا ج مقتتم تتت ,االذتتل ااتستتوذد ل
ومادعمضل ااولم ضل مادعمضل ااولم ضل وقلخ اسمسم إاس ااتسوذب ااجذتماص

وضجت تتم اؽعت تتؾ ,ضقل تتخ إات تتس ااتس تتوذب ااجذت تتماص رقاا تتس ااتذجضت تتض ,اؽم ت ت ض,

ق ضد .

قت تت ,لمجوج تتم جت ت ى وأج تتخ تتص تل تتم ااجش تتم ااول تتم ي وحدض تتدا ؽ

تت ق ة

ابوتضضز تم وض ,اؽعؾ ,قاادعمضل مادعمضتل لقد دتم ااوت قضأ عتت تلتض ,قدتاح
تسأال ض تموب ,ضذم اتاا قحستب أضجتم أجذتم أي اادعمضتل ولتد عجنت تت,
عجمن اؽعؾ ,ااولتم ي ااتاي ضذتد ,إاتس ااوت قضأ ابستبا قاامتدتمت قنتقؽ

اا تتس وحاض تتا ت مس تتب تمدض تتل .وو تتأوس ت تت ,زض تتمدة اا ب تتب عب تتس ااس تتبا قاام تتدتمت

ااتلب ,عجذم .قا  ,مم ج ااجشم ااولم ي ق ص تلتمؽت أمت ى ض تق ,ابوتضضتز

تم وض ,اؽعتؾ ,قاادعمضتل تحت اعووتم

ؽ ,اادعمضتل وواتس

وذتم ثمووتل توتثبتل

وتتماو قضأ عتت ت ت تتم س تقاء تتم ,ااوت ت قضأ اب ت ة اق شمن تتضل تلضج تتل أق تجو تتقج

تلض......,أت ت تتم اػع ت تتؾ ,تبذقت ت تتخ أقس ت تتا قأددا ت تتخ ؽ وجحنت ت ت و ت تتمع ان

ااو قضلضت ت تتل اق ااوستت تتقضاضل ذجتت تتم اؽعؾج ت تتمت ااا ت تتماضل قدج ت تتم اؽعؾجتت تتمت
االمتلضل ع ,تقاعضد وسدضد اؽقسم ااد اسضل اق تقاعضد اؽتوحمجمت قوألضبذم

قاؽعؾجتتمت اانتتمد ة عتت ,ااتؤسستتمت االمتتتل قعدتتدا ,ونتتب تتص ااتنتتبحل

االمتل

مػعؾ ,ع ,حتؾت ااوباضح

د أت ان تلضجل......

ققد ضموب اؽعؾ ,ااولم ي وجشم آم ض بتا عبضتخ اؽعتؾ أق اؽاوت از

وت تتمػعؾ ت تتص عات تتقد وضت تتا ااتجولت تتمت اات اا وضلت تتل اام ت ت ة قوات تتدض اامت تتدتمت
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ابتستتوذب ض ,قلتتقد ح واتتدض وضمجتتمت قتلبقتتتمت عتت ,ااستتبلل اق اامدتتتل تق تتق
االاتتد قااتمتتم

ااوتتص ضت تت ,أ ,ونتتمحب ااولتتم ص تتتا وبت ااستتبلل اق اامدتتتل

تتتتم ضوتتضح ااتلتتم ابتستتوذب وتتأ ,ضولمقتتد وتتر ادة ح ت ة قتستتوجض ة دتتاا تتص ت حبتتل

و تتقض ,االاتتد قضلجوتتخ ااول ت ن اتمتتم

تتم ,تتت ,ااتت تت ,أ ,ضولت ن اذتتم اتتقؽ

وب ااوضمجمت اق ااتلبقتمت ااوص و وزقضدح وذم تسوام(.)1

قعبض تتخ تتأ ,اؽع تتؾ ضل تتب أ ,ضوول تتد ع تت ,أس تتماضب اؽع تتؾ ,ااول تتم ي ق

اادعمض تتل ااولم ض تتل ت تت ,ااتوماغ تتل قااوش تتقضا قاال تتاب ذ تتق ااوت ت از تبت ت قن عب تتس
عتتموا تجتتوأ اق تتتقز ااستتبلل أق تاتتد اامدتتتل وانتتد و تتقض ,ت ة اق ونتتحضح
ة تقلقدة ادى ااتسوذب ع ,سبلل اق مدتل تلضجل ق اا اولجضوخ تمتم

تلضجتتل عجتتد استتوذؾ ااستتبلل اق اامدتتتل ولضتتدا عتت ,اؽدتتدا ,ااوتتص ضستتلس إاتتس
وحاضاذتتم اؽعتتؾ ,ااولتتم ي ااتوتثبتتل ووحاضتتا ت مستتب تمدضتتل قدتتاا أت ت وتتدضذص
قجخ لزءا ت ,ااجشم ااولم ي اااي ضلوتد اات م ول أسمسم اخ قتلضتم ا ضتضتزح

ع ,سما ااتلمتؾت ااتماضل ( اععتم ااتدجضل).

قت ,تج با وب اؽموؾ مت تم وض ,اؽعؾ ,ااولم ي قاؽاو از ومػعؾ

ؽ ضلتتد اػعتتؾ ,ااولتتم ي ااو ازتتتم تب ق تتم عبتتس تجتتوأ ااستتبلل اق تاتتد اامدتتتل
قااتش ت

عجتتد ودمب تتخ اوجظتتض جش تتم اؽعؾجتتمت قاا تتدعمضمت ااولم ضتتل ؽ ضان تتد

ستتقى

تتو حتتدقد دتتاا ااستتبق اؽعؾتتتص قتتت ,اات حظ ت اؽعتتؾ ,ااولتتم ي

اا ماب اق اات ب

ومعووتم ح عتمتؾ تت ,عقاتت ااغتت ااولتم ي قااتجم ستل ضت

ااتش ت قعل قل ضتتتل تتص أح تقا تلضجتتل وحظ دتتم ق تقاجض ,االاقوتتمت وضجتتتم اؽاو ت از
ومػعؾ ضلد ااوزاتم عادضم ضب

) (1د.ث قت عود ااحتضد –اؽ

خ االاد ااتوت تتا تستوذب ااستبلل اق اامدتتل

ا اانحضل ااجمشال عت ,ااغتااء اابمستد أق ااتبتقث –قستما

ااحتمضتتل تجذ تتم قتشت ت ؾت ااولتتقضن عجذتتم –دا االمتل تتل االدضتتدة –اؽست ت جد ضل – 2227-

ق .82
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قاؽمتتتؾ وتتتخ ضستتتووولخ تست تتمابل ااتتتتدض ,وذ تتاا اؽاو ت ت از

االادضل(.)1

واتتتم ااقاع تتد ااتست تتؤقاضل

قاؼعتتؾ ,ااولتتم ي عجن ت ض ,دتتتم االجن ت ااتتتمدي قاالجن ت ااتلجتتقي

أتت تتم االجن ت ت ااتتتتمدي ضوتث ت ت وت تتأدقات اؽعت تتؾ ,ع تت ,ااتجولت تتمت أق اامت تتدتمت
قاؽدقات ااو تتص وس تتومد تتص تل تتم اؽعؾج تتمت ااولم ض تتل ثضتت ة قتوجقع تتل قضل تتد

اؽجو ج تتت أوت ت ز وب ت ت اؽدقات حض تتث أم تتات االدض تتد ت تت ,ااش ت ت مت ولب تت ,عتتت,
تجولموذم قمدتموذم عو وب ااشو ل(.)2

قتتت ,أدقات اؽعتتؾ ,ااولتتم ي أق قستتمابخ االؾتتتل ااولم ضتتل حضتتث واتتق

وقظضبل وتضضز ااتجولمت قاامدتمت ت ,حضث ااتجشأ قااجقعضتل ق تص ااققتت ااوتخ

و ت تتؤدي االؾت ت تتل ااولم ض ت تتل اات اا ت تتدق ااو ت تتص وؤدض ت تتخ قس ت تتما قادقات اؽع ت تتؾ,

ماتستتوذب عج تتدتم ضاتتد عب تتس ش ت اء س تتبلل تلضجتتل إجت تتم ض ت و ت تتم وتتض ,االؾت تتل

ااولم ضل قوض ,منماق وب ااسبلل ذص تز أق عؾتتل عبتس االتقدة ااذتد,

تجخ لاب قأ اء االتؾء(.)3

مالجنت ااتتتمدي اؼعتتؾ ,ااولتتم ي قوشت

عتتم ضوتثت وتتأي قستتضبل تت ت,

قسمات ت اؽعؾ ,ااوص ؽ حت تن اذم تت ,شأجت ت تذم وادض ت ت تلبقت ت تمت ابتسوذب ض ت ت,
وولبا وت قجمت تجوقج تلض ,اق نبمت قتزاضم مدتل تلضجل توس تم مجت دت تاح

) (1د .أحتتتد ااستتلضد اازق ت د – ااحتمضتتل ااتدجضتتل تتت ,اادعمضتتل ااولم ضتتل اا ماوتتل ق اات تتببل –
دا االمتلل االدضدة ابجش – اؽس جد ضل –  -2227ق.22
) (2د .ستبض عوتد اا ااجمنت – ااحتمضتل ااامجقجضتل اشتتو مت ااتلبقتتمت اؽجو جتت – أ قحتتل
د وق اح تادتل إاس تلبل بضل ااحاقا ص لمتلل ااجذ ض -2221 – ,ق .7
) (3د .أحتتتد ااستتلضد اازق ت د – ااحتمضتتل ااامجقجضتتل تتت ,اامتتدا اؽعؾجتتص تتص اااتتمجق ,اا تتقضوص

قااتام  – ,وحث تجشق ص تلبل ااحاقا اا قضوضتل – لمتلتل اا قضتت – ااستجل  – 19االتدد
 – 1995 -4ق.157
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ااتلبقتت تتمت تح ت ت اعووت تتم عجت تتد ااتست تتوذب حضجتت تتم ض ض تتد ش ت ت اء س تتبلل تلضجت تتل أق

اؽسوبمدة ت ,مدتل تلضجل.

أتت تتم االجن ت ت ااثت تتمجص تت تت ,عجمن ت ت اؽعت تتؾ ,ااولت تتم ي ذت تتق االجن ت ت
ااتلجتقي ااتوتثت وماذتتد ,ااولتم ي قدتتق قنتتد وحاضتا اا ستتب ااتتتمدي ااتوتتأوص
تتت ,زضتتمدة أقوتتم االتذتتق عبتتس ااستتبا قاامتتدتمت تق تتق اؽعتتؾ ,ااولتتم ي.
تلضتتم اات تتم ول أق وحاضتتا اات وح تتت ,ااتلتتمضض ااوتتص ضوتضتتز وذتتم عبتتس االتتتق

االت ااولم ي ع ,االت ااتدجص(.)1

المطمب الثاني
التضميل في اإلعالن وصوره
ا وند ققاجض ,حتمضل ااتسوذب

قققاجض ,االؾتتمت ااولم ضتل قاااتقاجض,

ااوص ول ااغت ااولم ي قوحظ ااتجم سل ض ااتش قعل عوثم أق ت ,اغ

و لمء وش ضلذم اتقالذتل ااو تبض قاا تاب تص تلتم اؽعتؾ ,عت ,وضتا ااستبا
قوا تتدض اام تتدتمت ااو تتص و تتمت ت تت ,ااظت تقاد ااو تتص وذ تتدد ااتس تتوذب

قوتثت ت

تتص

ااققتتت ااوتتخ وحتتدضم ا ت ااا تقاجض ,قاؽعت ا ,قتتتم زاد تتت ,م تتق ة دتتاا ااو تتبض
ولدد أسماضوخ قأجقاعخ قأوسم ج مقخ.

قالت ااومعتتث ااتتاي ضاتت ,ق اء اابلتتقء ااتتس أستتماضب ااو تتبض
اات تتا ق

تتص ااتلتتم

ض تتتت ,ت تتص ازدضت تتمد ااجشت تتم ااول تتم ي قزضت تتمدة ااتل ت ت قن ت تت ,ااستتتبا

قاامتتدتمت ابلتذتتق

تتتتم د تتا ااتتولن تتت ,تجولتتص قتتتقزعص ااستتبا قتاتتدتص

اام تتدتمت اا تتس ااتوماغ تتل تتص وقن تتض ,تجول تتموذ قم تتدتموذ تول تتمقزض ,ج تتما

ااتش قعضل ص ااوت قضأ اوبت ااستبا قاامتدتمت تتتم ضشت

وام لتم تتا تنتبحل

) (1ق ت ااتمدة ااممتسل  /ممتسم ت ,قمجق ,ااولم ة اال اقص قت  32استجل  1984ولم ضتل
جشم مت ااجش قاا ومعل قااونقض قاؽعؾ.,
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تش قعل قدص تنبحل ااتستوذب قحاتخ تص ااحنتق عبتس تلبقتتمت قوضمجتمت
م ضل قنمدقل ع ,ااتجوأ اق اامدتل ااوص ضولم ذم اضولمقد عبضذم ور ادة قاعضل

ا ا تم م ,ورت مجخ

ض تشقول وتم ضت  ,أ ,ضشقوذم ت ,االضقب قاضولجب أ

ولجوذم دق ,حنقاخ عبس وب ااوضمجمت قااتلبقتمت.
اوال :مفيوم التضميل.
ااو ت تتبض
ااتسوذب

ت تتص اؽعت تتؾ ,ااولت تتم ي دت تتق التأأأأ ثير اات تتاي تت تت ,شت تتأجخ مت تتدا

اق ت ,ااتت  ,أ ,ضؤدي ااس اا ( .)1ببتسوذب ااحا ص ااحنتق

عبتتس ااتلبقتتتمت اا م ضتتل عتت ,ااتجولتتمت قاامتتدتمت ااوتتص ضولم مدتتم قاتتاا ضتتأوص

اؽعتتؾ ,اات تتب ااتوج تتص عبتتس اعوت تتمد أستتماضب ااغتتت قاام تتدا

ااتستتوذب ووب ت ااتلبقتتتمت أق ضتتزقدح وتلبقتتتمت ض ت
تتمح عج تتد ااولمق تتد ققتتتد ول

قاامدتمت .ماو بض

اضتجتتا وزقض تتد

م ضتتل أق تزضبتتل ولض تتب

تتخ ع ت ت ا تلضج تتل عج تتد اجوبمع تتخ ووبت ت ااستتتبا

ص اؽعؾجمت ااولم ضل ضش

تسمسم وحتا ااتستوذب

تص

ااحن تتق عب تتس ااتلبقت تتمت اادقضا تتل قاان تتحضحل ع تت ,ااس تتبلل أق اامدت تتل ااو تتص
ضولم ذم.

قاامتتدا دتتق أ تتبمء تظذ ت ا عبتتس ات ت تتت ,اؽتتتق ضتتأوص تمببتتم ابحاضاتتل

قااقاقتتا قضوحاتتا ووحاتتا دد تتخ ااتوتث ت وو تتقض ,اعواتتمد متتم

ااتولمقت تتد وت تتأ ,ااشت تتصء تح ت ت االات تتد وو ت تقا

أن تتؾ

()2

اتتدى ااتستتوذب

ضت تتخ نت تتبمت قت ازضت تتم ض ت ت تقلت تتقدة

قضؾح تتظ و تتأ ,اذ تتمء ااا تتمجق ,االج تتماص دتلت تقا و تتض ,تبذ تتقتص اام تتدا

قااغ تتت عب تتس أس تتمل أ ,اام تتدا د تتق ااقس تتضبل ااتس تتومدتل تتص ل ضت تتل ااغ تتت
) (1د.أحتد ااسلضد اازق د–ااحتمضل ااتدجضل ت ,اادعمضل ااولم ضل اا ماول قاات تببل  -تنتد
سموا – ق .72

) (2د .حس ,نتمدا اات نتبمقي– قتمجق ,االاقوتمت اامتمق– تجشتأة ااتلتم  –,اؽست جد ضل
 –1975ق.733
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ومعوو تتم ح إاو تتمل اعتت ت تظذت ت ا ضم تتما ,حاضاو تتخ عب تتس جح تتق ض تتؤدي اا تتس و تتبض

ااتس تتوذب رقاضامع تتخ تتص ااغبت ت

()1

قاادعمض تتل أق اؽعؾج تتمت اات تتببل ماو تتم ؽ

وو ت ,وضمجمت ماول إؽ أجذم ونمغ وأستماضب تت ,شتأجذم أ ,وتؤدي ااتس متدا

ااتس تتوذب

قعب تتس االت تتق قأ ,و تتتجت اادعمض تتل اات تتببل تتاوم أ ؽ تتمعث

ااتو وب ص ااحماوض ,قاحد قدق مدا قو بض ااتسوذب (.)2

قتتتا اا ت ضواتتس تبذتتق ااو تتبض أقستتا تتت ,اا تتاب؛ ع ,ت دعمضتتل اق

اعتتؾ ,تتماب دتتق ت تتب دق ,اال تتل قا تت ,تتتم ا جتتم تتص تلتقعذتتم و تتب

ااتستتوذب

تتتم تتص ااتتدعمضمت ااوتتص و ت قج اوضتتا احتتق دقالتت ,ورظذم دتتم قدتتص

وسلس ص ااحاق اام

اء قااذقاء اا بتا تتتم ضل تص ااتستوذب اج ومعتم وتأ,

داح اادقال ,ضو و وضوذم قوغاضوذم ونتق ة وضلضتل وضجتتم تص ااحاضاتل أجذتم مجتت
و وس عبس اؽعؾ ,اانجمعضل .ق تاا

تص اعؾجتمت االنتما اانتجمعضل ااوتص

ولوتد عبس إظذتم اابقا تخ قدتص وتد ولنتض دم عبتس دضاتل شتؾؽت وجستمب تت,

وبت ت اابقا تتخ وحض تتث و س تتا اعوا تتمدا ا تتدى ااتس تتوذب
اؽعؾ ,عنما

وضلضل تا أجخ ص ااحاضال ؽ ودم

اانجمعضل ت ,ااج ذمت قاعاقا ,ااتنجلل.
قأضم م ,اؽت

و تتأ ,االن تتما تق تتق

ص و ضوذتم ستقى ااتتقاد

ر ,اا اب ص اؽعؾجمت ااولم ضل دق ا ت وضمجتمت ضت

حاضاضل أق ض ت موال ابحاضال بضم أق لزاضم ع ,ااتمدة ااتلب ,عجذتم .قدتاا تتم

ضوحاتتا وأحتتد اؽتت ت ض ,أقاذتتتم ضوتثتت وما تتاب تتص ت تتتق ,اؽعتتؾ ,ااول تتم ي
ااوتتخ قثمجضذتتتم وماتوماغتتل ااوتتص قتتد ون ت ااتتس حتتد اا تتاب تتص ع ت ن ت تتتق,
) (1د .عوتتد ااحتضتتد ااش تقا وص – ل ت اا ااغتتت قااوتتداضل – دا ااب ت اال وتتص – اؽس ت جد ضل
 – 1989ق.12

) (2د.أحت تتد ااس تتلضد اازقت ت د– ااحتمض تتل ااتدجض تتل ت تت ,اادعمض تتل ااولم ض تتل اا ماو تتل قاات تتببل -
تند سموا – ق.172
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ت ادعتمء تمتما ,ابحاضاتل ضولبتا ولجمنت دامبتل تص

ااتتتمدة ااتلبتت ,عجذتتم قدتتص تتتم ضحوتتمج ااضتتخ ااتستتوذب عتتمدة تتت ,تلبقتتتمت عتت,
ااوضتتل ااتجتتوأ أق اامدتتتل ااتلبتت ,عجذتتم أق أي تلبقتتتمت ومت ج عتت ,دتتاح ااااوضتتل
قاذم وأثض دم عبتس قت ا ااتستوذب

تص اقوجتمء وبت ااستبا قاامتدتمت ضواتس ااجتق

اؽق ت ,اؽعؾجمت اا ماول ااتشم ااضخ سبق م ضحسب عبس ااغت ااولم ي.
ص حض ,ضاند وماثمجص ااوذقض أق ااو مض ومعابمظ قاانق ااوص و تز

عبتس إظذتم حاضاتل تقلتتقدة لتؾ تص ااتجتوأ أق اامدتتتل تحت اؽعتؾ .,قاات أي
ااغماتتب ونتتدد ااجتتق ااثتتمجص وأجتتخ ؽ ضولتتدى ستتقى و وضتتا اتتتم دتتق ت بتتقب تتص

ااو قضأ اػعؾجص ورووم ااتلب ,اسبقب ااتوماغل ص ااو مض ص تزاضم ااتجتوأ
أق ااوابض ت تتت ,عضقوتتخ أق إمبماذتتم دق ,ااوتتأثض عبتتس ت تتتق ,اؽعتتؾ ,ااتتاي

ضظ نحضحم.
قجت ت ى ت تت ,لمجوج تتم و تتأ ,ااج تتق ااث تتمجص اا تتاي ضلوت تتد أس تتبقب ااتوماغ تتل تتص

ون ت تتقض ااحا ت تتماا ؽ ضشت ت ت

اجوذم ت تتم احا ت تتقا ااتس ت تتوذب

قؽ ضوم ت تتس ح ت تتدقد

ااتش قعضل ااوص ستوذم اااقاجض ,اات االؾقل قدق عبتس ت حتم جت اح أ
تتتتم ضستتتس وتتمػعؾ ,ااتاتتم  ,ق ضتتخ ضاتتق ااتلبتت ,ومادعمضتتل اتجولموتتخ عتت,

ت

ضتتا

ااتام جتتل أي وتترو از ت ازضتتم ااستتبلل ااتلبتت ,عجذتتم تام جتتل ولضتتقب ض دتتم تتت ,ااستتبا
ااتجم ستتل ذتتاا ااتتجت تتت ,اؽعؾجتتمت ضحستتب عبتتس ااتجم ستتل ضت ااتشت قعل
قجخ ضذد ,ااس وشقضخ ستلل سبا أم ى(.)1

أتم وماجسول اتلضم وادض ااو بض

اد وت ت اؽمو ت تؾ ,حقاخ تم وضت ت ,تلضم ضت ت,

)(1د .أحتتتد ااستتلضد اازق ت د – ااحتمضتتل ااامجقجضتتل تتت ,اامتتدا اؽعؾجتتص تتص اااتتمجق ,اا تتقضوص
ااتام  – ,وحث تجشق

ص تلبل ااحاقا -لمتلتل اا قضتت – ااستول ااومستلل عشت ة – االتدد

اا اوا – دضستو -1995ق .258
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قدتتتم ااتلضتتم ااشمنتتص قااتلضتتم ااتق تتقعص

ماتلضتتم ااشمنتتص ضوقلتتخ

ااس ااشمق ااتستوذد ,وتمػعؾ ,ااولتم ي دق ,ااو ضتز عبتس ااو تبض ااوتخ

ماو بض ضوحدد ت ,مؾ ات مجضل مدا ااشمق ااتوباتص ابدعمضتل اق اػعتؾ,

وغ تتن ااجظت ت ع تت ,د ل تتل قعض تتخ ق جو تتخ قا ما تتخ ض تتق ,اؽع تتؾ ,ت تتب إاا
اجمد وخ ااشمق شتدضد ااب جتل قااتا مء قضلتد اؽعتؾ ,تاا ت تب توتس تتم

أجمتتد وتتخ نتتمحب ااتستتوقى االتتمدي تتت ,ااب جتتل قااتتا مء قدتتاا ااتلضتتم تجواتتد

ا قجخ ضاو تص ااوحتث تص شمنتضل تت ,ضوباتس اادعمضتل اق اؽعتؾ ,ق شت ,تتم

ادضتتخ تتت ,قعتتص قا تتمء

()1

اتتاا حستتب واتتدض جم ضواتتس دتتاا ااتلضتتم تلضتتم ا جظ ضتتم

تل ت داً ؛ عجتتخ ضو بتتب إثوتتمت عقات ت ااوضتتل قجبستتضل وموبتت ,تتت ,شتتمق طم ت
ضودق اجم ت ,ااتسوحض أق عبس اؽق ت ,اانلقول اثوموذم.

أت تتم ااتلض تتم ااتق تتقعص أج تتخ ضولت ت د ت تت ,ااظت ت ق ,ااشمن تتضل اتوبا تتص

اادعمضتتل اق اؽعتتؾ ,ومعوتتتمدح عبتتس تلضتتم اا ل ت ااتتتأاق ,اق ااتلوتتمد قدتتق
ااش تتمق االتتتمدي تتتت ,االتذتتتق
اؽعوداد وشمنتضل ااتستوذب

لتذق تلض.)2(,

قتت تتا اا ت ت

ت تتأ ,د تتاا ااتلضت تتم ؽ ضو ت ت دد تتتت,

تص اؽحتقا ااوتص ض تق ,ضتخ اؽعتؾ ,تقلذتم ااتس

ثانيا :صور التضميل
ضوجتتق تبذتتق ااو تتبض ووجتتق نتتق ح قدتتاا ااوجتتق ض ت وو وماولتتدد قااوجتتق
ااتسوت

ص أسماضب قآاضمت ااو تبض

قااتت وو تتا واتد ااقستما ااو جقاقلضتل

وحض تتث ن تتم ت تت ,اان تتلقول عب تتس ااتست توذب اال تتمدي أد ا ذ تتم قولجوذ تتم قو تتاا

) (1د .أحتتتد ااستتلضد اازق ت د–ااحتمضتتل ااامجقجضتتل تتت ,اامتتدا اؽعؾجتتص تتص اااتتمجق ,اا تتقضوص
ااتام –,تند سموا ق.173

) (2د .أحتتد اوت ادض ع ضتل– ااجظتم اااتمجقجص اؼعؾجتمت تص اااتمجق ,ااتتدجص -دا ااجذ تتل
اال وضل ااامد ة -2226ق .334
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أن تتوح ااو تتبض ون تتق ح ااتوجقع تتل وذدض تتدا احا تتقا ااتس تتوذب قوح تتدضم ابات تقاجض,
قاؽع ا ,اات االؾقل .ققد قن اؽت ااس ظذق تؤسسمت وموق وولتم ص

ااغتت قااوت قضأ ابتجولتتمت ااتغشقشتل إؽ ا ,ااتلمجتمة تتت ,دتاح ااظتمد ة وماجستتول
ابتتدق ق ابتستتوذب ض ,ولتتد جستتوضل حضتتث وموبتت ,د لوذتتم وتتمموؾ ,د لتتل و تتق

اؽل ت اءات ااامجقجضتتل قاا قموضتتل تتص ت دقاتتل دتتاا تتت ,لذتتل قتتت ,لذتتل أم ت ى
د لل ااقعص ادى ااتسوذب ققستمابخ تص ااولت  ,عبتس نتق ااو تبض

ااقسما ااتومحل ادضخ ص ااققمضل تجذم(.)1

ق تاا

قولتتدد نتتق ااو تتبض ضت وو وماتحت ااتتاي ضجنتتب عبضتتخ اات ااو تتبض

ات تتد ضات تتا ااو ت تتبض عبت تتس اات ااتجت تتوأ اق اامدتت تتل وحضت تتث ضوجت تتمق قلقددت تتم أق
عجن ت ,عجمن دم أق منمانذم ققد ضاا عبس عجمن مم ج ااوضل ااتجوأ

اق اامدتتتل وحضتتث ضتتأوص تولباتتم وش ت ق ااوضتتا أق ااتتدا ا ااتتس ااوضتتا أق ااتتثت,
قوبنتتضؾت ااق تتمء وتتخ أق ااو ازتتتمت ااو تماا أق تلذتتز اامدتتتل ولتتمح ااتستتوذب
قأض تتم مج تتت ن تتق ة ااو تتبض

أج تتخ ضوا تتس تتص جظت ت ااوشت ت ضلمت االاموض تتل ل ضت تتل

وتسوقى لجمضل أق لجحل ق ص جظ ااامجق ,ااتدجص حسب أضجم عضوم ت ,عضقب

اؽ ادة اات تتؤث ة عب تتس ن تتحل ااو ا تتص اا تتؾز ؽجلا تتمد االا تتد قتقلو تتم اتس تتؤقاضل

ااتلب ,ااوص ضسووولذم حا ااتو
ع ,اؽ

ت ,سبق ااو بض

ص اات ماوتل وولتقضن

ا ااوص احات وخ ل اء اادعمضل اات ببل.

الصورة االولى :التضميل المتصل بذاتية المنتج أو الخدمة
ضت  ,أ ,ض قس ااو بض إاس تسوقى وحضث ضجنب عبس قلقد ااسبلل أق
اامدتل ااوذم وأ ,ضو اؽعؾ ,ع ,سبا أق مدتمت ض تقلقدة أنؾ

ا تق و ت اؽعت تؾ ,تص اان تح ,ااتمن ت تنل اؼعؾجت تمت ااولت تم ضت تل ع ,وسضت تض

تم

) (1د .سقست تت ,ست تتلضد شت تتاى – ل ت ت اا ااغت تتت ااولت تتم ي – دا ااجذ ت تتل اال وضت تتل – ااات تتمد ة
 -2212ق .121
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تداء تتت ,شتتذ حزضت ا 2215 / ,تتتا أجتتخ تتص
حتؾت أ وضت – ووبضستتص-أ وضت اووت ً
ااحاضال مؾ داا ااوتم ضا ؽوت قحوتس ولتدح تم ,مت اا حبتل ااتتا ق ة توققبتم.
أق أ ,ضو اؽعؾ ,ع ,وألض عام

تص ااققتت ااتاي ض تق ,ضتخ قتد وت وتألض ح

ققتتد ؽ ضجنتتب ااو تتبض عبتتس قلتتقد ااستتبلل أق اامدتتتل رقاجتتتم عبتتس تجشتتاذم
قمنقنتتم أ ,ااتجشتتأ تتت ,حضتتث اادقاتتل أق ااش ت ل اتتخ أث ت ح تتص ق ت ا ااتستتوذب
وماولم ص تا سبا قمدتمت تلضجل دق ,ض دم(.)1
قااو تتبض

تتص ول تتن اؽحضت تم ,ضوم تتا ن تتق ة أمت ت ى قد تتص أ ,ضت ت د عب تتس

ت قج تتمت ااس تتبلل أق اامدت تتل قد تتاا ااو تتبض وح تتد ااو تتخ ضت تت ,أ ,ضوم تتا إح تتدى
نق وض ,اانق ة اؽقاس حضث ضو اؽعؾ ,ع ,عجن تلض ,وحوقضتخ ااستبلل
قدق ض تقلقد أنؾ ص و ضوذم

تم اق و ااا

تص اادعمضتل ااولم ضتل وتأ,

االنت تتض تت تتدع وبضوت تتمتض ,تلت تتض ,قااحاضات تتل ض ت ت اا ت ت وتمتت تتم أق أ ,اا حبت تتل
ااستتضمحضل وو تتت ,ا ت ة زضتتم ة تتتد ,أق تلتتما تلضجتتل تتتا أجتتخ عجتتد وجبضتتا و جتتمتأ

اا حبل ااستضمحص ضووتض ,أاغتمء دتاح اابات ة .أتتم اانتق ة ااثمجضتل ووتثت وتمػعؾ,
ع ,ت قجمت سبلل تقلقدة ومابل قا  ,وجسب وموب ,ع ,وب ااتلبت ,عجذتم
تتم ا تق و اؽعؾ ,ع ,جسو تل اان تق ,اامما تق اادام تبل ص جستضت تأ ق تل تل

) (1قعدتض تتل اؽشتتتم ة ابتجش تتأ ا تتد حت ت ق ااتش ت ت

اال اقت تتص ت تتص قتتتمجق ,االؾتتتتمت ااولم ضت تتل

قااتؤشت ات االغ ا ضتل قت ( )21استجل  1957ااتلتتد ومااتمجق ,قت ( )9استجل  2212عبتتس
ق تتا أح تتم ممنتتل وتجشتتأ اؽجوتتمج ماتتتمدة  / 5ااستتمولل تجتتخ جنتتت عبتتس أجتتخ ( االؾتتتمت
ااوص ضحوت أ ,ومتد االتذتق أق و و تخ أق ااوتص وحوتقي أقنتم ,ضت نتحضحل عت ,تجشتأ

ااتجولتتمت س تقاء أ مجتتت و تتماا أق م تتدتمت أق منمانتتذم اعمت ت ى ق تتاا اػش تتم ات ااو تتص
وحوقي عبس وضم ,اس ولم ي قدتص أق تابتد أق تزضت .),تتم قوتجق ااتتمدة ( )33تجتخ عبتس
أجخ ( ؽ ضلقز ابتاضتض ,ص لذل اات شتذ ة ممنتل تص إجوتمج أق نتجا ولتن ااتجولتمت إاا
تتمجقا ضولت ت ق ,تتص تجول تتمت تش تتموذل قا دة ت تت ,لذ تتل أمت ت ى أ ,ض تتلقا عب تتس د تتاح اعمضت ت ة

عؾتتتموذ إاا تتم ,تتت ,شتتأ ,اات و تتبض االتذتتق ضتتتم ضولبتتا وتنتتد وبت ااتجولتتمت تتتما
ووما ااوداوض اا بضبل اتجا أي ااوومل ص اا ).
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تؾول قدص وا
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ثض ا ع ,ااجسول اابلبضل.

قتتت ,أ بتتب نتتق ااو تتبض

وب ت ااوتتص وجنتتب عبتتس منتتماق ااستتبا

قااتجولمت لقدة ااسبلل اق ااتجوأ ووأوس ت ,منمانذم ااوص وبوص احوضملمت

قتو بوتمت تلضجتل ابتستتوذب ض,

تتم اتق وت اؽعتؾ ,عت ,لماضتتل تسوح ت تتقاد

حا ,ولتضبضل ابوش ة اتدة سجل متبل تا أجخ ااحد اؽقنس ابلماضوذم ؽ ضولتمقز

ااوسلل أشذ .
الصأأأورة الثانيأأأة :التضأأأميل المتصأأأل بعناصأأأر خأأأارج ذاتيأأأة السأأأمعة او

الخدمة

ققتتد ؽ ضون ت ااو تتبض وااوضتتل ااتجتتوأ أق اامدتتتل و ت ولجمن ت مم لتتل
قتسوابل ع ,وب ااااوضتل إؽ أجذتم وتأوص تتؤث ة عبتس قت ا ااتستوذب

تص ولتم ص

اا ااتجوأ أق اامدتل دق ,ض دم .قت ,وبت االجمنت ااتدا ا ابوضتا ااتاي ضتا

ص ولن اادعمضمت قاؽعؾجمت ااولم ضل قااوتص تت ,شتأجخ إضذتم ااتستوذب وتأ,

ش ااخ اوب ااستبلل ستض ق ,نتبال اوحتل وماجستول ااضتخ

تتم اتق وت اؽعتؾ ,عت,

ونبضل ااتح ااولم ي أق وضا ت ل تلتض ,التد ااوبت غ أق ابستب

تتا أجتخ وبت

اادقا ا ق ض دم ؽ ولدق قجذم أ ماضب وحبز ااتسوذب عبس ااش اء(.)1
قت ت تت ,ن ت تتق ااو ت تتبض

ااتستتوذب

ت تتاا ااو ت تتص اذ ت تتم و ت تتأثض جبس ت تتص قتلج ت تتقي عب ت تتس

اامتتدا ااتتاي ضبلتتأ وتقلوتتخ ااتلبتت ,ومؽدعتتمء تتاوم وأجتتخ ااتستتوق د

ااحن ي اوب ااو ت معل أق أ ,تجوت تقلخ قد حنت ت عبس االما تزة اابؾجت تضل ص
)(1جنت ااتمدة ( )128ت ,قمجق ,ااولم ة ااتن ي ق ( )17اسجل  1999عبس أجخ ( -1
ضلتتب عبتتس ااوتتمل أ ,ضلبتت ,عتت ,ثتتت ,ااستتبلل ااتل ق تتل ابوضتتا تتص ااونتتبضل تبو قتتم وتتخ وضتتم,
ع ,ااثت ,اابلبص اااي مجت ووم وخ داح ااسبا مؾ ااشتذ ااستموا عبتس ااونتبضل .ضلووت
صح

ااونبضل ااتقستضل

إل اء ت ,شأجخ اػعؾ ,ع ,وضا ااسبا وأسلم تمب ل)
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ااتلت ت ت ن اابؾج ت تص أحس ت ت ,تجو ت تأ ت ت ,وض ت ت ,ااتجو تقل ت تمت ااتشو ت تل ت ت تص اا ت ت

ااتل ن(.)1

ق تتص ولتتن اؽحضتتم ,ضون ت ااو تتبض وتتتدى ااو ازتتتمت ااتلبتت,

ااحتتم وماجستتول اق تتمؽت وضتتا ااستتضم ات ااحدضثتتل ااوتتص ولبتت ,عتت ,واتتدضتذم

تتتم دتتق
تتتمجم

ابستتضم ة ااتوضلتتل اتتتدد قتتد ون ت ااتتس ثتتؾث ستتجقات ذ تتاا اعتتؾ ,ض ستتا اتتدى

االتضت ت اعوا تتمدا وتلمجض تتل اا تتتم ,اات تتا ق

تتص ح تتض ,ا ,ااق تتمؽت اات تتا ق ة

ووام س ع ,مدتمت تم ولد ااوضتا ألتق ا تص ااغماتب وولتمقز اؽلتق ااتولتم ,

عبضذم ع ,مدتمت تتمثبل مم ج ااق مال.
تم قجلد ص أ بب اؽعؾجمت ااوص و قج اوضا االام ات ااس جضل االمدزة

وحدضتدا ابتقاعضتد ااوتص ضتو عجتددم وستبض ااقحتدة ااست جضل اتشتو ضذم ق تص ااحاضاتل
ووتتأم تقاعضتتد ااوستتبض عتت ,وب ت ااتلبتت ,عجذتتم .قدتتاا ااتثتتم جلتتد و ت ا ا اتتخ تتص
حمؽت ام ى تتمثبل ضحمق

ضذم ااتلب ,لاب اجوومح االتذق ت ,مؾ ااولذتد

وولن اؽاوزاتمت ااوتص تت ,شتأجذم ا ,وحاتا ماتدة اتت ,ضولمقتد تلتخ تص ااققتت

ااتتاي ض تتق ,ضتتخ دتتاا ااتلبتت ,قتتد ق تتا عبتتس جبستتخ قعتتقدا وماو ازتتتمت ؽ ضستتو ضا

ااق مء وذم عتبضم(.)2

) (1جنت ااتمدة ( )34ت ,قمجق ,االؾتتمت ااولم ضتل قااتؤشت ات االغ ا ضتل اال اقتص ااتشتم
أاضخ أعؾح عبس أجخ (ؽ ضلقز ا

جت تتق

تضدااضمت اق دوبقتمت اق لقااز اق د لمت م ضل ت ,اي

ت تتم ,اؽ وماجست تتول ابتجولت تتمت ااوت تتص وج وت تتا عبضذت تتم دت تتاح ااتتض ت تزات قوماجست تتول اغشت تتممق

قاؽستمء ااولم ضل ااوص تجحت اذ اق ات ,اات ااضذ حاققذم عبس ا ,ضشوت اا عبتس وضتم,
نحضح ووم ضمذم قجقعذم ق ابتلتم ن اق ااتوم ضتمت ااوتص تجحتت ضذتم .قؽ ضلتقز اتت ,اشتو
تت تتا ام ت ت ض ,ت تتص ع ت ت ن تجولت تتمت ا ,ضست تتولت اتجولموت تتخ ااممنت تتل ااتتض ت تزات ااوت تتص تجحت تتت
ابتل ق مت ااتشو ل تما ضوض ,ونق ة قا حل تن  ,وب ااتتضزات قجقعذم)

) (2د .ووتتق ن ت اقة عوتتمدي – ااو تتبض اػعؾجتتص ااولتتم ي قأثت ح عبتتس ااتستتوذب – اا ولتتل
اؽقاس – تجشق ات ااحبوص ااحاققضل – اوجم- 2211 ,ق .121
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المبحث الول
الت صيل القانوني لوسائل التضميل في االعالنات التجارية طبقا
لنظريات عيوب االرادة في القانون المدني

اؽعؾج تتمت ااولم ض تتل ؽ و تتتق ,ت تتببل اؽ ومؽس تتولمجل وقس تتما احوضماضتتتل

ت تتتقجذم قلقد د تتم ااوغ ض ت وماتس تتوذب ض ,أق اس تتوغؾ حملتتموذ  .ا تتاا س تتق,
جوجتمق

تص دتاا ااتوحتث ااوأنتض اااتتمجقجص اقستما ااو تبض

تص تلتم اادعمضتتل

قاؽعتتؾ ,ااولتتم ي واتتم اجظ ضتتمت عضتتقب اؽ ادة تتص اااتتمجق ,ااتتتدجص قوحدضتتدا

عضب ااوغ ض

تص ت بوتض ,اؽق جمننتخ ابوغ ضت

قعضب اؽستوغؾ

قااثتمجص

اؾسوغؾ .

المطمب الول
التضميل بالتغرير
وجمقاتتت ااا تقاجض ,ااتدجضتتل عضتتب ااوغ ض ت ومعووتتم ح أحتتد عضتتقب اؽ ادة تتتا
اموؾ ,ص تققبذم حضم داا االضب مااقاجض ,ااتوأث ة وماباخ اؽسؾتص ؽ ولدح
عضوم ضشقب إ ادة ااتولمقد إؽ ااا لمء تاو جم وتماغو ,اابتمحت لجتددم ضلتد االاتد

تققق تتم اتنتتبحل اا ت  ,ااتغ ت

وتتخ ااتغوتتق ,قتجذتتم اااتتمجق ,ااتتتدجص اال اقتتص

اتتد جن تت ااتتتمدة ( )1/121تجتتخ عبتتس اجتتخ (إاا ت

أحتتد ااتولمقتتدض ,وتتمطم

قوحاا أ ,ص االاد وجم محشم م ,االاد تققق م عبس إلمزة االمقد ااتغوق),

أتتتم ض دتتم تتت ,اااتقاجض ,قوحدضتتدا اااتتمجق ,ااتتتدجص ااب جستتص تتص ااتتتمدة ()1116
أج تتخ ضللت ت ت تت ,ااو تتداضل اق ااوغ ضت ت عضو تتم تس تتواؾ قضللت ت ت تت ,االا تتد ق تتموؾ

اغو تتم قجنتتذم (ااوتتداضل ؽ ضبو ت ن قضلتتب عبتتس تتت ,ضدعضتتخ إثوموتتخ تتماا ثوتتت
اسومدا احد

ص االاد ااولمقد اقسما قتجمق ات احوضماضل م ,دتاا ضتؤدي ااتس

ات م ,اات ماوتل ورو تم االاتد وشت

أ ,ضثوتت عبتس قلتخ ااضاتض ,أ ,تت ,ولت ن

ابوداضل ا ض  ,اضولمقد إؽ وسوب داح ااقسما ااوداضسضل).
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قضؾحت تتظ وت تتأ ,ولت تتن ااا ت تقاجض ,ولو ت ت عت تت ,االضت تتب تق ت تتقعجم وت تتماوغ ض

قااتتولن اؽم ت و بتتا عبضتتخ ااوتتداضل قتتتا امتتوؾ ,ااتن ت بحض ,ضتتتم وضجذتتتم
تتتت ,حضتتتث ااتلجت تتس إؽ أجذتت تتم ضلو ت ت ا ,ع تت ,أحت تتد االض تتقب ااوت تتص ون تتضب

ااتولمقتتد لت ت االتتمدة عبتس اعووم دتتتم توت اد ض ,اذتتاا ااغت ن

()1

ت تتم

تتماوغ ض اق

ااوتداضل دتق أ ,ضمتد أحتتد ااتولمقتدض ,اطمت وقستتما احوضماضتل ققاضتل أق لبضتتل

وحتبخ عبس اا

م وتم ا ض  ,اض

س وخ وغض دم(.)2

قااوغ ض جقعم ,إضلموص قسبوص ماجق اؽق ضوحاا وسبق إضلموص ققاص

أق لبتص

()3

تتت ,شتأجخ إظذتتم ااستبلل وأحستت ,تت ,حاضاوذتتم ضتد ا وتتاا ااتولمقتتد

اؽم إاس ااولمقد وحت وأثض داا ااتظذ

ااستتبلل عبتتس ستتبلوخ

ض اانتحضح ااتاي أستوغخ نتمحب

تتتم اتتق و تتتجت اادعمضتتل تتتم ضلتتد و تتمضتم اق توماغتتل تتص

منتماق ااستتبلل اق ا ت تلبقتتتمت اق اقنتتم ,اق منتتماق اق ققتتماا ضت

نحضحل داا وماجسول ابوغ ض ااتاي ضتو وقاقلتل اضلموضتل أتتم ااوغ ضت ااتاي ضتو
وقاقلل سبوضل ااتوتثبل وما وتم ,أق ااحلب ذق و بض ضتو و ضتا ااوت

تتم

اق أ ب ااتلب ,عتدا أق سذقا اؽشم ة ااس ولن ااوضمجتمت االقد ضتل أق ضمبتص

ولن اؽاوزاتمت ااوص ض ووذم االاد عبتس االتضت
تضست ة اشت اء تجتمز وستتل

ماتتدة تاوتق

تت ,ضلبت ,عت ,واتدض قت قن

دق ,اؽشتتم ة تتص اؽعتؾ ,ااتتس أ ,دتتاا

ااستتل قمن ت عبتتس ااستتجل اؽقاتتس تتت ,ستتجقات وستتدضد ااا ت ن قولتتدح ستتض وبا

) (1د .عنتتت عوتد ااتلضتد و ت – ااجظ ضتل االمتتل اؾاو ازتتمت – االتزء اؽق – تجشتتق ات
لمتلل لضذم ,ااممنل _ أ وض  -2211ق .246
) (2د .تحتتتقد عبتتص اا شتتدا – ,ااغتتو ,تتص اااتتمجق ,ااتتتدجص – اا ولتتل اؽقاتتس – دا ااثام تتل
ابجش قااوقزضا – عتم – 2212 ,ق.98

) (3د .عود ااتلضد ااح ض – ااقسض

ص جظ ضل االاد – االزء اؽق – ش ل اا وا قااجش

اؽدبضل – وغداد  – 1967ق.322
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ستل اابماتتدة وتتد ضلضم تتت ,ستتجل عمت ى

()1

قاؽثت ااتو وتتب عبتتس جتتقعص ااوغ ضت

ااتا ق ض ,قاحد ص ااحماوض ,قدق حث لتذق ااتسوذب ض ,عبس ااولمقد(.)2

ااوغ ض

قوت تماققق ,عب تتس جن تتقق ااا تتمجق ,اات تتدجص اال اق تتص ااو تتص وجمقا تتت عض تتب
قدتم وحدضدا ااتمدوض )121( ,ق( )122ضظذ اجم وأ ااوغ ض ا ص ضجتوأ

أث ح لضب ت ,عضقب اؽ ادة ؽود ت ,وقا

 -1اسولتم

أ ولل ش ق قدص:

ا احوضماضل.

 -2ا ,ض ق ,ااوغ ض دق اادا ا إاس ااولمقد.
 -3ندق ااوغ ض ت ,ااتولمقد اطم
 -4إ ,ضاو  ,ااوغ ض وغو ,محت.

اق ا ,ض ق ,عبس عب وخ.

قاغ ت ن ااقنتتق ااتتس ااوأنتتض اااتتمجقجص عج تقا ,دتتاا ااتوحتتث قوحدضتتدا

ااوأنتتض ق اتتم اجظ ضتتل ااوغ ض ت

تتص اااتتمجق ,ااتتتدجص تتم ,ؽوتتد تتت ,ااوحتتث تتص

ش ق ااوغ ض اق عجمن ح ص إ م اؽعؾجمت ااولم ضل اات ببل .
) (1د .أحتد او ادض ع ضل – تند سموا  -ق .327

) (2ق اا جق ااتمدة  467ت ,قمجق ,االاقومت اال اقص ق ( )111اسجل  1969ااتلد
حضتتث ات ضشت ااتتس قلتتقب وحاتتا ل ضتتتل ااغتتت ااولتتم ي وستتبق إضلتتموص تتتتم ضبذت تتت ,اات
ااجق وأ ,اال ضتل ت ,ااتت  ,أ ,واا وسبق سبوص حضتث جنتت ااتتمدة ااتتا ق ة عبتس أجتخ
(ضلمقب وماحول تدة ؽوزضد عبس سجوض ,قوغ اتتل ؽ وزضتد عبتس تتماوص دضجتم اق ورحتدى دتموض,
االاتتقووض ,تتت ,تتت تولمقتتدا تلتتخ تتص :حاضاتتل و تتمعل اق وضلوذتتم اق نتتبموذم االقد ضتتل اق
االجمن اادامبل ص و ضوذم اق جق ااو معل اق تند دم ص اؽحقا ااوص ضلووت

ضذتم اات

ستتووم اسمستتضم تتص ااولمقتتد اق تتم ,ااغتتت تتص عتتدد ااو تتمعل اقتاتتدا دم اق تاضمستتذم اق ضبذتتم اق
قزجذم اق م قوذم اق تم ,تص ااوضتل ااو تمعل ااا تم ,تتم ستب تجذتم ضت تتمو ااولمقتد عبضتخ).
قت ,االدض وماتؾحظل وأ ,نتق ل ضتتل ااغتت تص ااتلتمتؾت ااولم ضتل ااوتص اشتم ت ااضذتم
ااتتمدة اعتؾح وو تموا تتا نتق ااو تبض

تص ااتدعمضمت ااولتم ي ااوتص وحثجم ضذتم تص ااتوحتث

اؽق .
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أوال :استعمال طرق احتيالية
اا ا اق ااقسما اؽحوضماضل ااوص ضوجس عبضذم ااوغ ض

ااس عجن ض ,دتم االجن ااتمدي قاالجن ااتلجقي.

وحتد ااوذتم ووحبت

مالجنت ت اات تتمدي ضوتثت ت وس تتبق إضل تتموص اق س تتبوص تجحت ت  ,ع تت ,مت ت
ااتش ت قعضل تتص ااتلتتمتؾت ااتماضتتل قتوام لتتم تتتا تو بوتتمت حستت ,ااجضتتل قااثاتتل
ااتش ت قعل تتص ااتلتتمتؾت قعبتتس دتتاا اؽستتمل تتر ,تل ت د ااتوماغتتل تتص قنتت,

ااتجتتوأ اق اامدتتتل تتص اادعمضتتل اق ض دتتم ؽ ضش ت

االجن ت ااتتتمدي ابوتتداضل

ماتت تتم أجت تتخ ا ت ت ضوم ت تتس ااحت تتدقد ااتول ت تم  ,عبضذت تتم ت تتص ااتلت تتمتؾت ااولم ضت تتل

مالجن ت ااتتتمدي ابوغ ض ت ؽ ضاتتا إؽ ومستتولتم قستتما ق ت ا احوضماضتتل ق تتص
تادتتتتل دت تتاح ااقستتتما اا ت تتاب ااتنت تتحقب وأعتت تتم تمدضت تتل داعت تتل ات تتخ ػمبت تتمء

ااحاضاتتل قوماوتتماص وحاضتتا دتتد ,ااوغ ض ت ااتوتث ت وماوتتأثض عبتتس إ ادة ااتستتوذب

قو تتبضبخ مااتتمجق ,ؽ ضحتتتص ااتستتوذب تتت ,اا تتاب و ت تتت ,ااوتتداضل ااتتاي قتتد
ضتثبتتخ دتتاا اا تتاب اامتتم ج عتت ,ااحتتدقد ااتأاق تتل ققتتد ض تتق ,اا تتاب م ضتتم اقلتتقد

ااوداضل تمدا داا اا اب قد ااول عبس ااتولمقد قلخ ااحتا د لتخ ااتس ااولمقتد
شم اق و بضؾ(.)1

لبتتس ستتوض ااتثتتم

ماوتتم تتتم ولبتت ,ااشت مت ااومالتتل علذتزة ااتقوتتمضؾت

قو ت ت قج اوضلذت تتم وتتتدعمضمت وشت تتض ن ت ت احل اات تتس ا ,ثت تت ,االذت تتمز ضشت تتت

ت تتتم,

اانضمجل اتدة سجل تتا أجتخ تص ااحاضاتل اا تتم ,ااتتا ق ؽ ضغ تص إؽ أع تم
تلضجل قتحدقدة قاتضل عتتق اعع تم ااوتص ونتضب اؽلذتزة
اؽعؾ ,أق اادعمضل.

تتم تم ,ضتقحص

)(1د .ااس تتجذق ي – تن تتمد ااح تتا تتص اابا تتخ اؽس تتؾتص – تجش تتق ات ااحبو تتص ااحاققض تتل –
وض قت -1998ق.148
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تتص االجن ت ااتتتمدي أ ,ضتتأوص

قق اتتم اباتتمجق ,ااتتتدجص اال اقتتص ؽ ضشتتو

وس تتبق اضل تتموص ضس تتب خ ااتلب تت ,وت ت ضوحا تتا االجنت ت اات تتا ق وس تتبق س تتبوص

عج تتدتم ضبل تتأ ااتلب تت ,ااتتتس وت تتم ,وضمج تتمت قتلبقتت تتمت وولب تتا وااوض تتل ااتجتتتوأ اق

اامدت تتل أق ولجمنت ت مم ل تتل ع تت ,د تتاح ااااوض تتل وحض تتث ض تتق ,ت تت ,ش تتأ ,د تتاا
اا وتم ,ااوأثض عبس إ ادة ااتستوذب قو تبضبخ

()1

عبتتم أ ,االجنت ااتتمدي تص

ااوغ ض ضم ا ا قمول تح تتل ااوتضضتز ابوثوتت تت ,أ ,ااقستما ااتستومدتل ولتد

ت ,اا ا اؽحوضماضل اات ببل أ ؽ(.)2

ات تتم االجنت ت ااتلج تتقي تتص ااوغ ضت ت اق ااو تتداضل تق تتق وحثج تتم ضوتثت ت

وستتقء جضتتل ااتلبتت ,وحضتتث ضومش ت ستتبق خ ااستتبوص اق اؽضلتتموص اات تتق ,ابلجن ت
ااتمدي ابوداضل قمندا تجتخ و تبض ااتستوذب

قوحاضتا أ ت ان ضت تشت قعل

ورضذم ااتسوذب وأتق تممابل ابحاضال وجنب عبس عجمنت وونت وتماتجوأ اق

اامدتل اق مم ج ااتجوأ اق اامدتل جضل ااو بض ؽ و بص اقحددم اوتق اات ,
ااتلج تتقي وت ت ضل تتب أ ,ض تتق ,قن تتدح ت تت ,اابل تتقء اا تتس اا ت ت ا اؽحوضماض تتل د تتق
ااقنق ااس

ن ض تش ق .

ماتوماغت تتل ت تتص قنت تت ,ت ازضت تتم اؽجوت تتمج رقا ت تتبمء أحست تت ,اؽقنت تتم ,عبت تتس
اامتتدتمت ؽ ضلتتد وغ ضت ا ؛ عجتتخ نتتد وجضتتل ااوت قضأ اوب ت ااتجوقلتتمت قاامتتدتمت
قاضل وجضل ااو بض

حوس اق وبغت داح ااتوماغل حد اا اب قحوس اق د ا داا

اؽستتبقب تتص ااوت ت قضأ ابو تتمعل وح تتث ااج تتمل قد لذت ت إا تتس شتت ااذم

مات تتم أ,

) (1أ د ااامجق ,ااتدجص اال اقص عبس ا ,ااوغ ض ض ق ,وما وتتم ,اق عتد ااوضتم ,ونتدد عاتقد
اؽتمجتتل قاا ت وتتجق ااتتتمدة  2 / 121قجنتتذم (قضلوو ت وغ ض ت ا عتتد ااوضتتم ,تتص عاتتقد اؽتمجتتل
ااوت تتص ضلت تتب ااوح ت ت ز ضذت تتم عت تت ,ااشت تتوذل وماوضت تتم ,مامضمجت تتل ت تتص اات اوحت تتل قااوقاضت تتل قاؽش ت ت ا

قااق ضلل).

) (2د.تحتقد عبص اا شدا – ,تند سموا – ق.99
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اااند ت ,اعوتمد وب اؽسماضب دق االاب قاضل ااو بض
تتت ,ققتتق ااتولمقتتد تتص ااغبت

قا  ,داا ؽ ضتجا

قو تتق ,اؽ ادة حضجذتتم تلضوتتل ولضتتب ااغبت اقحتتدح

توس تم وقا ت ش ق خ.
أتتتم إاا تتم ,ااانتتد تتت ,اؽعتتؾ ,إضذتتم االتذتتق وتتأتق اتتضل اذتتم قلتتقد

انؾ ر ,داا اااند ضش

االجنت ااتلجتقي ابوغ ضت

قاػضذتم ااتاي جوحتدث

عجخ وذاا ااندد دق وحد ااوتخ ااغبت ااتاي وثضت ح ااقستما اؽحوضماضتل تص ادت,
مااي ضلضب إ ادة ااتولمقد دتق ااغبت ااتاي ضقاتدح ااوتداضل قدتاا دتق

ااتسوذب

تم ضتضزح ع ,ااغب

لضب تسوا ت ,عضقب اؽ ادة اااي ضاا ضخ ااتولمقد تت,
تتص ااحماتتل تق تتق وحثجتتم ضاتتا ضتتخ ااتستتوذب وحتتت

وباتتمء جبستتخ وضجتتتم ااغب ت

وأثض ااقسما اؽحوضماضل ااوص الأ ااضذم ااتلب ,ص دعمضوخ ااولم ضل.
ماستتماح ااتتاي ضشتتو

تتص حبتتل ستتضمحضل لتمعضتتل قضتتد ا جظض ت اؽشتتو ا

توبغتتم تلضجتتم تلواتتدا وتتأ ,و جتتمتأ اا حبتتل ضو تتت ,زضتتم ة تتتد ,تلضجتتل أق واتتدض

قلومت لم تلمجضل توتأث ا وتتم و تتجوخ اادعمضتل ااوتص قلتت اب حبتل .تتا أجتخ
ص ااقاقا ا ضغ ص ااو جمتأ داح اابا ات ااتلب ,عجذتم تص اادعمضتل ات ضاتا تص

ااغب ت أق ضبوتتول ادضتتخ اؽت ت ااوضتتم رقاجتتتم ققتتا تتص ااغب ت ووتتأثض اادعمضتتل ااوتتص
سوات وجبضا اا حبل ااسضمحضل.
ثانيا :أن يكون التغرير ىو الدافع إلى التعاقد.
أ ,اات ت تتدى اا ت تتاي وبلو ت تتخ قس ت تتما ااو ت تتبض ااتس ت تتومدتل ت تتص اؽعؾج ت تتمت

ااولم ضل ص ااوأثض عبس جبستضل ااتستوذب

وحضتث وحتبتخ عبتس شت اء ااستبلل أق

بتتب اامدت تتل ااتلبتت ,عجذ تتم ووا تتس تستتأال جس تتوضل وموبتت ,و تتمموؾ ,شمن تتضل

ااتس تتوذب

تتأث ااو تتداضل عب تتس إ ادة ااتولمق تتد ؽ ضا تتمل وماتلض تتم ااتق تتقعص
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(تلض تتم اا لت ت ااتلومد) رقاجت تتم ق ا تتم اتلض تتم شمن تتص ضت ت وو ولجمنت ت تول تتددة
ماجل ص شمنضل ااتسوذب تجذم ااس ,قد لل ااثام ل قاالجل قااول ول....
عب تتس االت تتق

وتل د اسولتم

تتأ ,ااوأن تتض ااا تتمجقجص اؼعؾج تتمت اات تتببل ؽ ض وب تتص

ا احوضماضل ص اؽعؾ ,رقاجتم ضلتب أ ,و تق ,دتاح ااقستما

قد قادت ادى ااتولمقد قجمعل ومتل وماسبلل اق اامدتل د لوخ إاس ااولمقد عبضذم

قوتلجس أم اادا ا إاس ااولمقد ا ضوقاد ص جبسضل ااتسوذب ااوضتم رقاجتتم ووتأثض
تتتم و تتتجخ اؽعتتؾ ,تتت ,وضمجتتمت أق تلبقتتتمت تتص حماتتل ااوتتداضل اؽضلتتموص أق
اال تتل أي ووتتأثض تتتما ضو تتتجخ اؽعتتؾ ,تتت ,وضمجتتمت أق تلبقتتتمت تتص حماتتل
ااوداضل ااسبوص .بص

داح ااحمؽت اق عب ااتسوذب

أق ااوداضل تم م ,سضاد عبس إو ا االاد.

قاعنت ت ت إ ,ااغ ت تتت ؽ ضبوت ت ت ن ا ت تتاا
ااتستتوذب

وأجخ

حضل ابوغ ض

ت تتر ,ع ت تتبء إثومو ت تتخ ضا ت تتا عب ت تتس

ااتتاي وقستتلخ اابلتقء إاتتس م تتل قستتما اؽثوتتمت ومعووتتم أ ,ااوغ ضت

أق ااوداضل قاقلل تمدضل ضت  ,أثوموذم و م تل ت ا اؽثوتمت .قتح تتل ااتق تق
دتتص ااوتتص ووتتت تتص قلتتقد أق عتتد قلتتقد ااوغ ضت

ق تتص تتتدى وتتأثض ح عبتتس جبستتضل

ااتستتوذب ااتولمقتتد قؽ وم تتا تتص اا ت إاتتس قموتتل تح تتتل ااوتضضتتز قتتتا اا ت

ضواس اتح تل ااوتضضتز دق دتم تص ت اقوتل ااو ضضت ,اااتمجقجص ابققتماا ااوتص و تتجذم

ق ا تح تل ااتق ق .
ق تتص أحضتتم ,تلضجتتل ؽ ض تتق ,ااوغ ضت دا لتتم إاتتس ااولمقتتد رقاجتتتم دا لتتم إاتتس
ااولمقتتد وشت ق ونتتب تتص تنتتبحل ااتلبتت ,تتتم اتتق أ ت ى اؽعتتؾ ,ااتستتوذب
قحتبخ عبس ااولمقد عبس ااسبلل أق اامدتل وتامو أعبس تتم وسوحاخ ااسبلل أق

اامدتل ت ,تامو

بص تث داح ااحمال ا ضد ا اؽعؾ ,وتم ضحتبخ ت ,و بض

ااتسوذب ااس ااولمقتد ااوتخ ماتستوذب

تم ,ستضولمقد وقلتقد ااو تبض

أق حوتس

ص حمال عد قلقدح ماو بض أقون أث ح عبس د لخ إاس قوق ااولمقتد وشت
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أق شت ق

تتتم تتم ,اض

30

تتس وذتتم وتتدق ,ااوتتأثض ااتتاي الوتتخ ااو تتبض اا تتما ,تتص

اؽعتتؾ ,ااولتتم ي بتتص تث ت دتتاح ااحماتتل ؽ ضت تت ,ابتستتوذب أ ,ضوتس ت ولضتتب

ااوغ ضت ستتوب ابت ماوتتل وتتجان االاتتد رقاجتتتم قتتد ضو وتتب اتتخ ااحتتا تتص اات ماوتتل
وتتماولقضن عتت ,اا ت ااتتاي أنتتموخ لت اء تتتم ا جتتمح ضتتتم اتتق وتقا ت ش ت ق
ااتسؤقاضل ااتدجضل ااتقلول ؽسوحاما ااولقضن.
ثالثا :صدور التغرير من المتعاقد اآلخر أو أن يكون عمى عمم بو
أ ,ااوغ ض ت ت

ت تتص إ ت تتم اؽعؾجت تتمت ااولم ضت تتل قت تتد ؽ ض ت تتق ,نت تتمد ا تت تت,

اا ت  ,ااتتاي ولمقتتد تتتا ااتستتوذب س تقاء تتم ,وتتماا أق تتتقز ابستتبلل أق تا تتد

ابمدتتتل رقاجتتتم نتتمد ا تتت ,االذتتل ااوتتص جبتتات اادعمضتتل قدتتص تتص ااغماتتب لذتتل
تومننتتل ونتتجمعل ااتتدعمضمت قاؽعؾجتتمت ااولم ضتتل توتتس تتتم أت وب ت االذتتل
ااتنتتجلل ابدعمضتتل أق اؽعتتؾ ,وتتأ ,تتت ,شتتأ ,اابلتتقء إاتتس قستتما ااتوماغتتل ااوتتص
قنبت حد ااو بض أ ,وزضد ت ,و قضأ ااتجوأ أق اامدتتل قؽستضتم أ ,شت مت

اادعمضل قاؽعؾ ,اذم ت ,ااموت ة تتم ضؤدبذتم او تتض ,اادعمضتل أق اؽعتؾ ,تتم
تتت ,شتتأجخ ااوتتأثض عبتتس جبستتضل ااتستتوذب قحتبتتخ عبتتس بتتب ااتجتتوأ أق اامدتتتل
تح اادعمضل .قتا

اا

أ ,جسوولد ت ,لمجوجم لذ ااتولمقد تا ااتسوذب

وماوداضل اااي و تجوخ اادعمضل ماقاقا االتبص ضشض إاتس أ ,ت تتق ,اادعمضتل

أق اؽعتتؾ ,وتتتم ضحتبتتخ تتت ,وتتداضل إضلتتموص أق ستتبوص وتبضتتخ االذتتل ااتستتوبضدة
وجبسخ عبس ش ل اادعمضل قاؽعؾ.,
قحوس اق ا و

جم اال ل أ ,عب االذل ااتسوبضدة ت ,اادعمضل ستض ق,

تومحتتم عجتتد ا ؾعذتتم عبتتس اادعمضتتل اق اؽعتتؾ ,ولتتد اجوملتتخ قؽستتضتم أ ,االذتتل
ااتتتا ق ة اتتدضذم تتت ,اامو ت ة تتص تلتتم ااستتبا أق اامتتدتمت ااوتتص وولمت ت وذتتم تتتا

االتذت تتق
ابو تتبض

تت تتم ضؤدبذت تتم شت تت ,أي وضت تتم ,أق تلبقتت تتل ماوت تتل اق جات تتق تان ت تقد

تتص اادعمضتتل أق اؽعتتؾ ,ققتتد ا تتدت عبتتس اا ت ااتتتمدة ( )122تتت,
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ااامجق ,ااتدجص اال اقص ص ش دم اؽمض

ااوص أ وبت ابوتس وماوغ ض

لضب

شتتمب إ ادة ااتولمقتتد قاات ماوتتل وتتجان االاتتد أ ,ض تتق ,تتت ,ااستتذ عبتتس االمقتتد

اطم االب وذاا ااوغ ض ...

قعبتتس ستتوض اؽ و ت ان اتتق ا ت و تت ,االذتتل ااتولمقتتدة عبتتس عب ت وتتماوغ ض

اانتمد تتت ,شت ل اادعمضتتل قاؽعتتؾ ,تتأ ,دتتاا االذت ؽ ضجبتتص حتتا ااتستتوذب

اات ت ق تتص اا لتتق عبتتس شت ل اادعمضتتل قاؽعتتؾ ,تومشت ة وتتدعقى ااتستتؤقاضل

ااوان ت تتض ضل ومعوو ت تتم أ ,ااو ت تتداضل اان ت تتمد تجذ ت تتم عج ت تتد ون ت تتجضلذم اادعمض ت تتل أق
اؽعؾ ,عتؾ ض تش ق ضسوقلب تسؤقاضوذم.
قااغ ت ن تتت ,اشتتو ا نتتدق ااوغ ض ت تتت ,ااتولمقتتد تتتا ااتستتوذب

عبتتس اؽقت عبتتتخ وتتخ ضتتتم اتتق نتتد تتت ,ااغضت

ااتسوذب

ضوضح اخ بب جان االاتد أي أو ماتخ

تتص حما تتل ع تتد عبت تتخ و تتماوغ ض

ع ,ااوتست وتتماوغ ض تتت ,قوت

()1

تتتم ستضبمل االمقتد اطمت

قو تتاا ضوب تتا د تتاا ااشت ت

ااتلمتؾت قضحاا ااوقا ا وض ,ااتنماح ااتولم

أق

لا

ت تتا تو تتدأ اس تتوا ا

ص االاد.

قوماجسول البء إثومت عب االذل ااتولمقدة وتماوغ ض اانتمد عت ,ااغضت
أق و تقا

ااظ ت ق ,ااوتتص وستتذ عبتذتتم وتتماوغ ض

ضباتتس عبتتس عتتموا ااتستتوذب

ااتدعص ماتمدة ( )122ت ,ااامجق ,ااتا ق ص ش دم ااثمجص وجق عبس أجخ
(......أؽ أاا ثو تتت ابلمق تتد ااتغو تتق ,أ ,االمق تتد اطمت ت

تتم ,ضلبت ت أق تتم ,ت تت,

ااستذ عبضتخ أ ,ضلبت وذتاا ااوغ ضت  .).....قحستب أضجتم أ ,قستضبل اؽثوتمت ااوتتص
وحست ت اا تتدعقى ان تتماح اات تتدعص وولس تتد تتص اادعمض تتل اق اؽع تتؾ ,ااو تتخ اا تتاي

) (1ولتتن ااا تقاجض ,ااتدجضتتل ولضتتز ابتولمقتتد ااتغوتتق ,وحتتت وتتأثض ااوغ ض ت أق ااوتتداضل ستتا
االاد قاضل إو ماخ قتجذم ااامجق ,ااتدجص اؽ دجص قاؽتم اوص قااوقجسص.
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ضبنتتح عتت ,اا تتاب اق اا وتتتم ,ااتتاي آوتتس تممابتتم ابحاضاتتل قدتتق تتتم تتم ,تتت,

شأجخ ااوأثض عبس إ ادة ااتسوذب .

قعب ت ااتولمقتتد وماو تتبض ااتتاي و تتتجوخ اادعمضتتل ااوتتص قلتتت ابتجتتوأ أق
اامدتتتل حتتدد اتتخ ااتش ت

وققضوتتم تحتتددا وققتتت ااولمقتتد تتؾ ضت تت ,ابتستتوذب أ,

ضوتس وجان االاد حوس اق عب ااتولمقد اطم وتماوغ ض اانتمد تت ,ااغضت

تتص ققتتت ؽحتتا عبتتس ااولمقتتد ؛ عجتتخ تتص دتتاح ااحماتتل ض تتق ,قتتد اجوبتتس االجن ت

ااتلجقي قدتق عجنت أسمستص تت ,عجمنت ااوتداضل ااتاي وقلتقدح إاتس لمجتب
قلت تتقد جشت تتم ااوت تتداضل أق اؽحوضت تتم

ااوغ ض

قدق ش

ض وت ت ت ات تتدضجم ااش ت ت

اؽق تت تت ,ش ت ت ق

اسولتم اا ا اؽحوضماضل.

رابعا :اقتران التغرير بالغبن الفاحش
ا جم وأ ,ااامجق ,ااتدجص اال اقص تت ,اااتقاجض ,ااوتص ؽولتد ااوغ ضت اقحتدح

سووم م ضتم ابت ماوتل وتجان االاتد وت ؽوتد تت ,أ ,ض تق ,ااوغ ضت تاو جتم وتماغو,

اابت تتمحت لجت تتددم ض ت تتق ,االات تتد تققق ت تتم اتنت تتبحل اا ت ت  ,ااتغوت تتق ,قورت مجت تتخ
اات ماول مؾ ثؾثل أشذ ت ,وم ضا شت ,ااوغ ضت  .قعبتس دتاا ااشت

ااتمدة ( )121ت ,ااامجق ,ااتا ق عبس أجخ ( إاا

جنتت

احد ااتولمقتدض ,وتمطم

قوحا ت تتا أ ,ت تتص االا ت تتد وج ت تتم محش ت تتم ت تتم ,االا ت تتد تققق ت تتم عب ت تتس إل ت تتمزة االمق ت تتد
ااتغوتتق ).....,ق تتاا اال تتل تتأ ,تلتت د ااغتتو ,ااب تتمحت اا تتاي ضن تتضب أح تتد

ااتولمقدض ,ؽ ضت  ,أ ,ض ق ,سووم ابت ماوتل وتجان االاتد إؽ تص حتمؽت تلضجتل
استتوثجماضل وجمقاوذتتم ااتتتمدة(  )3 / 124قااوتتص جنتتت عبتتس أجتتخ ( أاا تتم ,ااغتتو,
محشم ق م ,ااتغوق ,تحلق ا اق م ,ااتم اااي حنت

ضتخ ااغتو ,تتم اادقاتل

أق ااقق ,أ ,االاد ض ق ,وم ؾ).
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أتتتم عتت ,ااتلضتتم ااتتاي ضلتتد وتقلو تتخ ااغتتو ,محشتتم ب ت ض تتلخ ااتشتت
اال اق تتص

تتت ,جن تتقق ااوغ ضت ت

رقاجت تتم ق تتلخ عج تتد تلمالو تتخ قس تتتل ااتت تتم

ااشماا قاا وماتمدة  1 /1277قجنذم ( قضلوو ااغو ,محشم توس م ,عبتس
قت تتد

وت تتا االش ت ت

ت تتص اات تتد اد قجنت تت ,االش ت ت

ت تتص اال ت ت قن قاالش ت ت

ت تتص

ااحضقاجمت قاامتل ص االام ).
ضل تتد تلض تتم ا تمدض تتم قج تتخ ضلوت تتد أسمس تتم قضت تتل ااش تتصء

قااتلض تتم اات تتا ق

قضحتتدد ااغتتو ,ومعوتتتمد جستتول تلضجتتل وتتض ,اااضتتتل قااتتثت ,ااتتتد ق تتص ااستتبلل أق
اامدتتتل رقااتتس لمجتتب دتتاا ااتلضتتم ااوش ت ضلص ضقلتتد تلضتتم ج ت اح أ ث ت ت قجتتل
تتت,
حضتتث ضل تتص ابغتتو ,اابتتمحت تبذقتتتم عتبضتتم أ ث ت ومعووتتم ح تتتم ؽ ضتتدم
تتت ,ااتتداا ة ااتتتا ق ة ذتتق تتو,

داا ت ة واتتقض ااتاتتقتض ,رقااا تتتم تتم ,دامتتؾ
ضسض ؽ ض وب أثم ا قمجقجضل تلضجل ق ,ااجتمل قتد ولتم قا تص تلتمتؾوذ عبتس

ااوستتمتح وتتخ  -تتتم ا جتتم -ماستتضم ة ااوتتص ووتتم ووتتأثض حتبتتل اعؾجضتتل ستتوات دتتاا
ااوضا وتماتل اات ,دقؽ

ثت ضتدعص تشتو ضخ وأجتخ احاتخ وجتم ض بتب تت ,ااموت اء

وادض قضتل ااسضم ة تراا تم ,ثتت ,االاتد ضمت ج عت ,تلتدؽت واتدض ات ااموت اء
تتماغو ,تتمحت قول س تتخ ذتتق تتو ,ضستتض

ض بب جان االاد(.)1

ؽ ضحتتا تل تتخ اب ت  ,ااتغو تتق ,أ,

قؽود تت ,اؽشتم ة وذتاا اانتدد إاتس أ ,ااتشت

تص ااتتمدة ( )121أشتو

أ ,ض تتق ,ااغتتو ,محشتتم وتمشتتضم تجتتخ تتتا قاقتتا ااتلتتمتؾت ااتماضتتل وتتتم تتص اات
وب ااتسوققل وحتؾت دعماضتل أق اعؾجضتل حضتث تت ,ااجتمد أ ,جلتد تص عاتقد

ااتلمق تتمت ولتتمدؽ ومتتتم وتتض ,تتتم ضل ضتتخ ااتولمقتتد قوتتض ,تتتم ضأمتتاح قاتتاا ل ت ى
اال  ,عبس ااوسمتح قعد اؽعوداد وماغو ,ااضسض اااي ضنضب احد ااتولمقدض,
ص ااتلمق مت ااتماضل.
) (1د .عنتت عود ااتلضد و

– تند سموا – ق .244
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قااغو ,اابمحت اااي ضأوص تاو جم وماوغ ض

قض ق ,تقلوم ابت ماول وجان

االا تتد ضجظت ت إاض تتخ عب تتس أس تتمل قق تتت ااولمق تتد تتراا أموت ت ااوت تقاز ,و تتض ,قضت تتل
ااوزاتمت اا

ض ,اظ ق ,تلضجل ؾ ضلقز ااجظ إاتس دتاا اؽمتوؾ عبتس أجتخ
قداا ااح

ااغو ,اابمحت اااي أشو خ ااامجق ,او وضا جظ ضل ااوغ ض

ضجستل

تتتا توتتدأ استتوا ا ااتلتتمتؾت ااوتتص ضلتتد تتت ,ااتوتتمدئ اا استتمل تتص ااوش ت ضلمت
ااتدجض تتل .قااتشت ت بل ااو تتص جقالذذ تتم عج تتد تحمقاوج تتم وأن تتض اؽعؾج تتمت ااولم ض تتل

اات تتببل عبتتس أستتمل ااوغ ضت تتتا ااغتتو ,قدعتقاح دتتص تتتم ا جتتمح تتت ,حضتتث أ,
ااامجق ,ااتدجص اال اقص قققاجض ,تدجضل ع وضل ا و و ,وماوغ ض اقحتدح ابت ماوتل

وجان االاد ومعووم ااجان قسضبل احتمضل اا  ,اااي ققا
وت ت اش تتو ت ااغ تتو ,ااب تتمحت قد تتاا ااش ت ت

حضل ااوتداضل

وحدض تتدا ق تتد ؽ ضوت تقا

تتص حماتتتل

ااولمقدات ااوتص وتو ووتأثض اؽعؾجتمت ااولم ضتل اات تببل حضتث ماوتم تتم وذتد,
وب ت اؽعؾجتتمت زضتتمدة و ت قضأ ااستتبا قاامتتدتمت دق ,أ ,ضاو ت  ,اؽت ت ومستتم ة

ومدظتل و تق ,قتد احاتت وماتستوذب

ما ت

ااتاي ضنتضب ااستماح ااتاي ضولمقتتد

تا ق مال ااسضمحل قااسب عل اؽج تم إ اابقج ااسضمحص ااتوقلخ إاس دقاتل

ت تتم ق تتد ؽ ضوتثت ت ومس تتم ة تماض تتل ضت تت ,قن تتبذم و تتماغو ,ااب تتمحت ا تتد ضولس تتد
اا ت ت

اات تتا ق

ول تتد اس تتوضبمء ااس تتماح ابتول تتل قااو ض تتخ ااتجش تتقد ت تت ,اا حب تتل

وست تتوب ست تتقء وجظت تتض اا حبت تتل ااوت تتص ولمقت تتد عبضذت تتم ووت تتأثض اعت تتؾ ,ولت تتم ي شت تتموخ
ااو بض  .ااا جشضد ت ,لمجوجم وذاا ااندد ووقلخ ااتش

ااب جستص تص ااواجتض,

ااتدجص اااي ن تم وض ,عضب ااوداضل قعضتب ااغتو ,قللت

تؾ تجذتتم عضوتم

تسواؾ وااوخ.

المطمب الثاني

التضميل باالستغالل
عجدتم ضسوغ اؽعؾ ,ااولم ي جا ل أق جام

ل ,ص جبل ااتسوذب
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توأوضتتل تتت ,ظ ق تتخ ااوتتص قاتتدت ادضتتخ ااحملتتل اا ت ق ضل قااتبحتتل ابولمقتتد عبتتس
ستتبلل أق مدتتتل تلضجتتل أق و تتق ,جا تتل اا تتل ,توأوضتتل تتت ,وضلتتل شمنتتضوخ
وتتتم ضلو ضذتتم تتت ,عضتتقب توتثبتتل و تتضت أق تض ت شتتدضد أق عتتد مو ت ة أق

إد ا

ضولمقد عبس ااسبلل أق اامدتل وحت وأثض داا اؽسوغؾ .

تتل,

ماتستتوغ ؽ ض و تتب وتتداضل وتتأي تتت ,نتتق ح رقاجتتتم ضستتوبضد تتت ,ااتققتت,
اا لض ,اااي قلد وخ اا  ,اؽم ( ااتسوذب ) ت ,دق ,أ ,ض تق ,اب ت ,

ااتستتوغ ضتتد تتص مبتتا أق إثتتم ة تث ت دتتاا ااتققتت,

()1

تتراا ااتستتوذب احاتتخ تتو,

محت ل اء داا ااولمقد لمز اخ ص مؾ ستجل تت ,ققتت االاتد أ ,ض بتب تا

ااغتتو ,ااقاقتتا عبضتتخ إاتتس ااحتتد ااتلاتتق

االض تتقب ااو تتص وش تتقب إ ادة ااتولمق تتد وت ت

ومعووتتم أ ,ا ادوتتخ ا ت و تت ,ستتبضتل تتت,
مج تتت تش تتقول ولض تتب وجمقاو تتخ ااات تقاجض,

ااتدجضتتل وحتتت عج تقا( ,اؽستتوغؾ ) قتجذتتم اااتتمجق ,ااتتتدجص اال اقتتص اتتد جنتتت

ااتتتمدة ( )125تجتتخ عبتتس أجتتخ (إاا تتم ,أحتتد ااتولمقتتدض ,قتتد استتوغبت حملوتتخ أق
ضشخ أق دقاح أق الد مو وخ أق

ل ,إد ا خ بحاتخ تت ,ولمقتدح تو ,تمحت

لتتمز اتتخ تتص متتؾ ستتجل تتت ,ققتتت االاتتد أ ,ض بتتب تتا ااغتتو ,عجتتخ ااتتس ااحتتد
ااتلاتتق

تتراا تتم ,ااونت  ,ااتتاي نتتد تجتتخ وو عتتم لتتمز اتتخ تتص دتتاح ااتتتدة أ,

ضجا خ) .قت ,لمجوجتم جت ى وأجتخ ؽ تحت ابمتقن تص ح ت وو عتمت ووت ووتأثض

اؽعؾجت تتمت ااولم ضت تتل ت تتمالاقد ااوت تتص وو ت ت ووأثض دت تتم وجوتت تتص دااتت تتم إات تتس مابت تتل
ااتلمق مت.
قضشو

ا ص ضجوأ اؽسوغؾ أث ح

ابتولمقتتد وحتتت وتتأثض اؽستتوغؾ
وت تقا

لضب ت ,عضقب اؽ ادة وحضث ضومح

تتا دعتقاح ابت ماوتتل و تتا ااغتتو ,ااقاقتتا عبضتتخ

عجنت ت ض :,أقاذت تتم ت تتمدي قد تتق ام تتوؾ ااول تتمد و تتض ,ااو ازت تتمت اا ت ت ض,

ااتولمقدض ,توتثؾ وماغو ,اابمحت قثمجضذتم تلجقي قدق قلقد

ل ,تص جبتل

)(1د .أحتد او ادض ع ضل – تند سموا – ق .438
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ااتولمقد ااتسوذب ابسبلل اق اامدتل قوقلتخ جضتل اا ت  ,اؽمت ؽستوغؾ دتاا

اا تتل ,أي جض تتل اؽس تتوبمدة ت تت ,ت تتز تؤق تتت ضت ت تؾات ت قل تتد ض تتخ ااتولمق تتد
ااتغوق ,قد ا وخ إاس ااولمقد وش ق ا ض  ,اضاوبذم وتحن إ ادوخ تم ا ض ت,
تقلتتقدا تتص تث ت دتتاا اات تتز وتلجتتس أ ,ض تتق ,تتص حماتتل وضلضتتل بتتضل تتت,
اا ت ق ي أ ,ضستتمد أق ضستتمعد ااتستتوغ و ضاتتل تتتم تتص مبتتا حما تل اا تتل,

ااتحض تتل وماتولمق تتد اطمت ت

وت ت ض ب تتص تتص اات ت أ ,ضلبت ت ااتس تتوبضد وحما تتل د تتاا

اا ت  ,قضلتددم نتل وحضتتث ضولمقتد تتا اات اا ت  ,اا تلض ,عبتس ااستتبلل

أق اامدتل تح االاد قدق قاقلم وحت وأثض داا اؽسوغؾ .
قااباتتخ اااتتمجقجص

ااتغوق ,ض بص اوقا
جض تتل اؽس تتوغؾ

ااتشتتو ي ومعستتلم

()1

ض تتمد أ ,ضلتتتا عبتتس أجتتخ تل ت د االب ت وحماتتل ااتولمقتتد

جضل اؽسوغؾ

قابام ص ااسب ل ااوادض ضل ص اسومؾق

ت تتثؾ ضت تت ,أ ,ضس تتوجوأ اات ت ت تت ,تل تتل ااو تتماا ول تتد موت ت ة
أق تتتم ضلتتب عبضتتخ تل وتتخ تتت ,تلبقتتتمت عتت ,تحت االاتتد

ضسوغ ااوماا اا االذ قضولمقد تا ااتشو ي وش ق تلحبل.

قت ,لمجوجم ج ى وأجخ ؽود ت ,ااوقق ,دجم وندد تم ا جمح ع ,ش

جضل

اؽستتوغؾ قتتتدى وقا اتتخ تتتا تق تتق وحثجتتم قدتتق وأنتتض ااوتتأثض ااتتاي وبلوتتخ

اؽعؾجتمت ااولم ضتل اات تتببل ق اتم اجظ ضتتمت عضتقب اؽ ادة قعبتتس قلتخ ااوحدضتتد
عضتتب اؽستتوغؾ
تومش وتض,

ااتتاي تتتم ضوتتدق اجتتم ضاو تتص قلتتقد تل تتل تستتوال قاونتتم

تص االاتد ااتشتقول إ ادة أحتددتم ولضتب اؽستوغؾ

وحضتث دضتأت

دتتاح ااتل تتل وحاتتا االبت ت اتتدى اا ت  ,ااتستتوغ وما تتل ,اا تتما ,تتص جب تتل

اا ت ت  ,اؽم ت ت
اؽسوغؾ .

ق ت ت ن عبضت تتخ ش ت ت ق م تت تتم ت تتم ,وقست تتلخ

) (1جاؾ ع ,د .عنتت عود ااتلضد و

ت تتذم ات تتقؽ اا ت ت

– تند سموا – ق .258
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تتص ااقق تتت اا تتاي وجوب تتص ض تتخ د تتاح االؾق تتل أق ااتل تتل ت تتم و تتض ,ااتلب تت,
قااتمم تتب و تتمػعؾ ,مػعؾجتتمت ااولم ض تتل ؽ ومم تتب شمن تتم تلضجتتم وااو تتخ

رقاجتتتم وقلتتخ دتتاح اؽعؾجتتمت عتتمدة إاتتس االتذتتق عمتتتل أق عبتتس اؽق ت ش ت ضحل
تلضجل ت ,االتذق  .قتا اا ضت  ,اجم أ ,ج د عبس داا ااوستمؤ أق إ ,نتح

ااولوضت ت اؽعوت ت ان وأج تتخ

ت ت ع تتد قل تتقد عؾق تتل تومشت ت ة و تتض ,ااتس تتوبضد ت تت,

اؽعؾ ,ااولم ي اات ب اااما عبس اؽسوغؾ اجام

تل ,تلضجتل ماجتل تص

جب تتقل ااتم تتم وض ,و تتاا اؽع تتؾ ,اؽ أج تتخ ضل تتب أ ,ؽ ضغض تتب ع تت ,وماج تتم و تتأ,

ااحتؾت اؽعؾجضل عتقتم وتتم ضذتم ااولم ضتل وتجظ ق اتم اد استمت جبستضل توجضتل
عبتتس اؽستتو ؾ قااوحبض ت

وأمتتا وجظ ت اؽعووتتم اؽق تتم ااجبستتضل ابش ت ضحل

ااتسوذد ل ومػعؾ ,ااولم ي قؽسضتم أجخ ت ,منماق اؽعؾ ,ااولم ي ااوص
أش جم أاضذم دق لاب اؽجوومح رقاثم ة ااتشمع ادى ااتسوذب ض ,تتم ضا تا ااشت
وماضاض ,اتدضجم ورت مجضتل وتقا شت جضتل اؽستوغؾ حوتس تص ج تما ااتلتمتؾت
ااتماضل االم ضل وحت وأثض اؽعؾجمت ااولم ضل.

قاؽتثبل ثض ة ااوص ضت  ,أ ,جسواضذم ت ,قاقلجم عبس اؽعؾجمت ااولم ضتل

ااوتتص و تتز عبتتس جاتتم اا تتل ,اا ماجتتل تتص شمنتتضل ااتستتوذب ض ,قال ت عتتد

اامو ت ت ة أق تحت تتدقدضوذم حست تتب أضجت تتم دت تتص أ ث ت ت جات تتم اا ت تتل ,ااوت تتص ضست تتوغبذم

ااتسوبضدض ,ت ,اؽعؾجتمت ااولم ضتل وماتام جتل تتا ااموت ة ااقاستلل ااوتص ضتوب ذتم
تجول تتص قت تتقزعص ول تتن ااس تتبا قتا تتدتص اام تتدتمت قاحضمج تتم ق تتد وولس تتد جا تتل
اا تتل ,و تتماذقى ااتوتثت ت ومععل تتمب ااش تتدضد اا تتاي ضش تتد شت ت ضحل ااتت ت اداض ,ق

ااشتتومب اجلتتق اابتت ,قاا ضم تتل ونتتجا وبت اؽعؾجتتمت وأستتماضب وحتتم ص جاتم
اا تتل ,اات تتا ق ة ق ض د تتم ابو تتأثض عب تتس إ ادة ااتس تتوذب

وحض تتث ضولمق تتد عب تتس

ااستتبلل أق اامدتتتل تق تتق اؽعتتؾ ,قدتتق قاقلتتم وحتتت دتتاا ااوتتأثض  .قال ت تتت,
أو ت ز وب ت اؽتثبتتل اؽعؾجتتمت قااتتدعمضمت ااوتتص وو تتت ,ونتتقض ا ابتشتتمدض تتت,
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جلق ااب ,قاا ضم ل قد ضولم ق ,تا ااسبا تح اؽعؾ ,ااولم ي( .)1قجح,
ج ى ت ,لمجوجتم وتأ ,د تاا اعؾجتمت ؽ واونت

تص وأثض دتم عبتس إ ادة ااتستوذب

ومابلقء إاس قسضبل اؽسوغؾ حسب رقاجتم ومابلقء تاا إاتس أستماضب ااوغ ضت
اؽحقا قدص و تبض ااتستوذب
ص ااققت ااوخ أحضمجم قااجوضلل قاحدة ص
عل ت ت وجشت تتض و ت ت قضأ ااس ت تبا قاامت تتدتمت تح ت ت اؽعت تتؾ ,ااولت تتم ي ت تتمػعؾ,
ااولتتم ي ااتتاي ضظذ ت جلتتتل ااغجتتمء اابؾجضتتل قدتتص ون ت ح وأجتتخ ؽ جتتس اذتتم عتت,

استتومدا تسوح ت ت ولتضب تتص تلتتض ,قضظذت ت اؽع تتؾ ,وتتأثض د تتاا ااتسوح تت
عبضذتتم تتتا أجذتتم تتص ااحاضاتتل ؽ وولتتم س تتتا دتتاا ااتسوح ت

قحوتتس إعؾجتتمت

وض تتا االا تتم ات ااست ت جضل أم تتات اوت ت قضأ توضلموذ تتم و تتا ن تتق ابتش تتمدض عب تتس

إعؾجموذتتم تتتا أجتتخ ضواتتس ااس تؤا قماتتتم تتتمدص االؾقتتل وتتض ,ااتتجل اابؾجتتص قوب ت
االام ات؟ قمنقنم أجذم ققت اؽعؾ ,ؽو از قضد اؽجشمء.

أتتتم عتت ,اؽث ت ااتتاي ض ووتتخ اااتتمجق ,عبتتس حماتتل االاتتد ااتو ت عبتتس أستتمل

اؽستتوغؾ

ضموبتت ,تتتم وتتض ,اااتتمجق ,ااتتتدجص اال اقتتص قااا تقاجض ,ااتدجضتتل اال وضتتل

اؽم ت ى بتتص اااتتمجق ,ااتتتدجص اال اقتتص ق تتتم ا جتتم ضت تت ,اب ت  ,ااغوتتق ,تتص
ااتلمق تتمت أ ,ض ب تتب تتا ااغ تتو ,إا تتس ااح تتد ااتلا تتق م تتؾ س تتجل ت تت ,اوت ت ا

االاد وضجتم ص واجضجتمت تدجضتل ع وضتل أمت ى قتجذتم اااتمجق ,اا تقضوص
و و ت تب آثتتتم ا أقست تتا قدت تتص وأجذت تتم وتتتتجح ااام تتتص ست تتب ل ااولت تتدض

اا ت ت ض ,أق أ ,ضو ت ت االا تتد وضجت تتم أس تتوولد ااتشت ت

()2

جلتددم

تتتص ااو ازتت تتمت

اال اق تتص االت تزاء ااتوتثت ت

وأو م االاد ص داا ة ااتلمق مت ااتماضل ااتوجضل عبس اؽسوغؾ

ققنت دتاا

االت تزاء عب تتس داات ت ة ااوو ع تتمت ااتوجض تتل عب تتس االض تتب اات تتا ق دق ,ااتلمق تتمت

ااتماضل.

) (1وت زض ,حستتم ااتتدض ,وتتمح – ااق تتا اااتتمجقجص ؽستتوغؾ ااتشتتمدض ؽ ت ان وستتقضاضل –
سمال تملسوض تادتل إاس تلبل بضل ااامجق ,قااسضمسل ص لمتلتل ااستبضتمجضل – – 2228

ق .52

) (2ااتقاد (  )161- 159قضوص.
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قوماجستتول ابل تزاء ااتشتتم أاضتتخ قدتتق حتتا ااتولمقتتد ااتغوتتق ,تتص اات ماوتتل
و تتا ااغتتو ,ااقاقتتا عبضتتخ تتأ ,دتتاا اا تتا ضوحاتتا واضتتم ااام تتص ورعتتمدة ااو تقاز,

اؽقون تتمدي إا تتس االا تتد ول تتد اموؾا تتخ عب تتس أثت ت اؽس تتوغؾ ااحمنت ت

لو تتم ة

( .......تتا ااغو...,إا تتس ااح تتد ااتلا تتق ) اات تقا دة ومات تتمدة ( )125ت تت ,ااا تتمجق,

ااتدجص اال اقص ضجن  ,إاس بب إجامق ااوزاتمت اا ت  ,ااتغوتق ,ااومدظتل
ق تتاا

ب تتب زض تتمدة ااو ازت تتمت اا ت ت  ,اؽمت ت

ا تتاا ضت تتم ل ااام تتص س تتب ل

وادض ضل قاسلل قاخ أ ,ضلضب أحتد اا بوتض ,ولتد ااوتدقضا تص ظت ق ,ااتولمقتدض,

قااتؾوسمت ااوص أحم ت أو ا االاتد قضؾحتظ أ ,تتدة ااستجل ااوتص ضجوغتص إقمتتل
اادعقى ا ا ااغو ,أق أزااوخ مؾاذم دص تضلمد ساق ؽ تضلتمد واتمد قتت ,ثت

أ ,داا ااتضلمد ؽ ضجا ا قؽ ضا ,قااح تل ت ,لل ااتضلمد ااتتا ق قنتض ا

دص

ول ااتش

ص حس ااج از وشأ ,االاقد ااتو تتل وحتت ق تأة اؽستوغؾ

ؾضواس تنض االاتد تلباتم اتتدة قضبتل عبتس دعتقى ض تق ,تلتم اؽدعتمء ضذتم

قاسلم ق ص داا حتمضل ابتولمقدض ,قوحاضام ؽسوا ا ااتلمتؾت

تم ضؾحظ أ,

تتدة ااستجل ض تق ,تت ,ققتتت االاتد تتتم ضبتقت عبتس ااتولمقتتد حاتخ تص بتب تتا
ااغتتو ,تتص حماتتل استتوت ا حماتتل اا تتل ,ادض تخ وستتوب اجا تتمء ستتجل قاحتتدة تتت,
ققت االاد(.)1

المبحث الثاني
المسؤولية المدنية عن االعالن التجاري المضمل
إاا مجت قسما ااو تبض ااوتص التأ أاضذتم ااتلبت ,تص اعؾجتخ ااولتم ي قتد

أث ت ت عبتتس

تتم ااتستتوذب قق ت ا ح تتص ااولتتم ص تتتا ااستتبلل أق اامدتتتل تح ت

اؽعتتؾ ,ااولتتم ي ققتتد وحثجتتم تتص ااتوحتتث ااستتموا تتص ااوأنتتض اااتتمجقجص اذتتاا
ااو تتأثض

وا تتم ا تتولن جظ ض تتمت عض تتقب اؽ ادة تتص ااا تتمجق ,اات تتدجص اا تتاي ضو تتضح

) (1د .عنتت عود ااتلضد و

– تند سموا – ق .262 -259
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تحضل إعتؾ ,ولتم ي ت تب أ ,ضبلتأ إاتس دعتقى ااوغ ضت

أق اؽسوغؾ قوحسب ظ ق ,حماوخ.

واتتت تستتأال تتت ,قلذتتل جظ جتتم لتتدض ة وتتأ ,جوجمقاذتتم وماوحتتث قدتتص لمجتتب
اا تتاي ضبح تتا ااتس تتوذب لت ت اء و تتأث ح و تترعؾ ,ت تتب

اا ت ت

قشت ت ااخ س تتبلل أق

حنقاخ عبس مدتل ا و  ,وحتم ض تموا تتم تم ,ماجتم تص ونتق اوخ ااتولذتل

نقب اولمدمت ودم اؽعؾ ,ووحدضد تسم اوذم ولضتدا عت ,حاضاتل وبت ااستبلل

أق اامدتل تح اؽعؾ ,قداا اا
 ,آم

لمجب

ص لمجب ااتسوذب واموبخ تسؤقاضل ص

م ,ق اء ااو بض اااي و تجخ اؽعؾ.,

قعبضخ سق ,جوجتمق

تص دتاا ااتوحتث تق تق ااتستؤقاضل ااتدجضتل ابتلبت,

ص إ م تق ق ااوحث ( اؽعؾ ,ااولم ي اات ب ) ت ,االمجوض ,ااوماضض:,

 -1أسمل ااتسؤقاضل.

وضلل ااتسؤقاضل.

-2

المطمب االول

أساس المسؤولية المدنية عن االعالن التجاري المضمل
ت ,ااتؾحظ أ ,قمجق ,حتمضل ااتسوذب اال اقص ق ض ح تت ,قتقاجض ,حتمضتل

ااتستتوذب

تتص دق أمت ى ووتتت لتزاءات عاموضتتل عبتتس تلبتت ,اادعمضتتل ااولم ضتتل

اات ت ت تتببل دق ,ااو ت ت ت ا إات ت تتس اال ت ت تزاء ااتت ت تتدجص أ ,نت ت تتح ااولوض ت ت ت
وماولقضن الو اؽ

قااتوتث ت ت ت

ا ااتوقادة ع ,ااو بض اااي و تجوخ وب اؽعؾجتمت

قاادعمضمت قحوتس ات وشت وبت اااتقاجض ,إاتس ااقستما ااوتص ضت ت ,أ ,ضبلتأ ااضذتم
ااتو ت ت

ت تت ,وبت ت اؽعؾج تتمت عج تتدتم ضبحا تتخ

تت

وشمن تتخ أق تما تتخ ول تتد

ولم ضخ تا سبلل أق مدتل مجت تحؾ ػعؾ ,ت ب ستمد تص و تقض ,نتق ة
ض ت حاضاض تل ادضتتخ عتت ,وب ت ااستتبلل أق اامدتتتل قدتتاا وأ ضتتد

تتتجص عبتتس

وتتل
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تلمالل تق ق ااتستؤقاضل ااتدجضتل عت ,اؽعؾجتمت ااولم ضتل

اات ببل إاس اااقاعد االمتل ص ااامجق ,ااتدجص.
عبس االتق اتد لت ى ااباتخ اااتمجقجص عبتس ااجظت إاتس ااتستؤقاضل ااتدجضتل

تتت ,زاقضوتتض ,أقاذتتم زاقضتتل ااتستتؤقاضل ااشمنتتضل قأسمستتذم

ت تت ,ااتلب تت,

()1

تت ,اام تتأ اانتتمد

قااثمجض تتل زاقض تتل ااتس تتؤقاضل ااتق تتقعضل قأسمس تتذم

اااي ضنضب ااتسوذب ااتو

تت ,اا ت ت

ت ,اؽعتؾ ,اتاا ستق ,جوحتث تص أستمل

ااتسؤقاضل ااتدجضل ع ,اؽعؾ ,اات ب ت ,اازاقضوض ,ااتا ق وض.,
أوال :أساس المسؤولية الشخصية.
ضوج تتس

تت ,اام تتأ تتص ااتس تتؤقاضل ااتدجض تتل عب تتس عجنت ت ض ,دت تتم عجنت ت

ااولتتدي قعجن ت قنتتد اؽ

اااي ومش ح ااتسؤق .

ت ا وتتماغض اا تتمت ,ق اء اا ت ااستتبق ااتجح ت ,

مالجن ت ت اؽق  :قدت تتق ااولت تتدي ضتث ت ت االمجت تتب ااتت تتمدي ابم ت تتأ قدت تتق
اؽم تتؾ وقال تتب ت تتم ق تتمجقجص أ عا تتدي .أت تتم االجنت ت ااث تتمجص

()2

قد تتق عجنت ت

) (1ضلتتد اام تتأ س تقاء تتم ,عتتتد أ أدتتتمؽ تحتتق ااجظ ضتتل ااشمنتتضل ؾتستتؤقاضل وتتدق,
م تتأ قتتت ,اا ت أجوثاتتت ااامعتتدة ااتل ق تتل (ؽتستتؤقاضل دق ,م تتأ) ستقاء تتم ,اام تتأ قالتتب
اؽثومت أ تبو

م قظذ ت وقاد اام أ أسمل ابتسؤقاضل ااتدجضل ص أقام عذتد اااتمجق,

اا قتمجص .ققد

تت دتاح ااامعتدة جبستذم عبتس اااتمجق ,ااتتدجص ااب جستص ااتاي ووجتس اام تأ

أسمست تتم ابتست تتؤقاضل قاا ت ت

ت تتص ااتت تتمدوض.)1383 – 1382 ( ,ابتزض ت تتد ت ت تت ,ااوبنت تتض أجظ ت ت

د .تحتد او ادض دسققص – وادض ااولقضن وض ,اام أق اا

– تؤسستل ااثام تل االمتلضتل

– اؽس جد ضل – ودق ,سجل وا – ق .14
) (2ووجت ولن ااوش ضلمت ااتدجضل اال وضل تققبم أولذت ضخ إاس وجمء اام أ عبس االجن
ااتتتمدي دق ,ااتلجتتقي قتجذتتم اااتتمجق ,ااوقجستتص تتص ااتتتمدة (  )3 / 83قااتغ وتتص تتص ااتتتمدة

( )3 / 78حضث ع ت اام أ وأجخ (أدتم تمضلب أقأوضم ,تمضلب اؽتوجم عجخ دق ,قند
اع

ا ).
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قندي أجخ ضتث االمجتب ااتلجتقي ابم تأ ااتوتأوص تت ,ااتل تل وتاا ااقالتب
قحوتضل ت اعموخ قاؽد ا وأ ,اؽمؾ وذاا ااقالب ضخ اعوداء عبس حا.

ماولدي ص إ م اؽعؾجمت ااولم ضل اات ببل دق اعوداء ضجنب عبس
ااثا تتل ااو تتص ضقاضذ تتم ااتس تتوذب ض ,ات تتتق ,وبت ت اؽعؾج تتمت قااو تتص ضبوت ت ن تتص
ت متضجذم أ ,وأوص تقا ال اوب ااثال وحضث ووست ومانتدا تت ,متؾ وزقضتددم
ااتسوذب ووضمجمت قتلبقتتمت حاضاضتل عت ,ااتجتوأ أق اامدتتل تق تق اؽعتؾ,

اضوجتتص عبضذتتم ااتستتوذب ق ت ا ا ستتبضتم تتص ااولتتم ص تتتا وب ت ااستتبلل أق ض دتتم أق

مدتتل تلضجتل دق ,ستقادم قق اتم ؽحوضملموتخ قتو بوموتخ مام تأ ااتدعماص ضشت

اجح ا تتم تتص ستتبق ااتلبتت ,عتت ,تستتم اا ستتمال اؽعؾجضتتل تتص إعتتؾ االتذتتق
وحاضاتل منتماق ااستتبلل أق اامدتتل ااتت قج عجذتتم قتزاضمدتم

()1

قاات ومستتومدا

قسما احوضماضتل أقبذتم دتق وتتم ,تتم ضلتب ااونت ضح وتخ تت ,وضمجتموذ ااتستوذب
قواو ص تنبحوخ أ ,ض ق ,عبس عب قد اضل وذم.

قستقاء تتم ,دتتاا اؽجحت ا ,تاو جتتم وانتتد اؽ ت ا وتتماغض أ
ع ,إدتم قوانض

تتم ,نتتمد ا

ت ,دق ,اقو اجخ ومااند ااتا ق  .قااتلضم ااتلوتد ااضمل

اؽجح ا ,تلضم ا تق قعضم حضث ضامل سبق ااشمق اااي ضت اد جستول اام تأ

إاضخ وسبق شمق عمدي تق قعم ص جبتل ااظت ق ,اامم لضتل ااوتص أحم تت
وذتتاا ااشتتمق ااتت اد وا ضت تستتؤقاضوخ ثت ض ت ح ااوستتمؤ عتت ,ستتبق ااشتتمق

ااتلوتتمد ق تتص
عدتخ(.)2

تتقء اؽلموتتل ضحتتدد تتتم إاا تتم ,دجتتم اجح ا تتم تتص ااستتبق تتت,

) (1ددى عنتت تحتد اتض – ,تند سموا ق .129
) (2د .نو ي حتد مم

– ااجظ ضل االمتل اؼاوت از – تنتمد اؽاوت از – لمتلتل ااوحت ض–,

-2229ق .214
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أتتتم االجن ت ااتلجتتقي تتص اام تتأ ضوتث ت

تتص أ ,ض تتق ,تتت ,نتتد عجتتخ

اؽجح ت ا ,قمنتتدا اؽ ت ا وتتماغض (م تتأ االتتتد) أق عبتتس اؽق ت

تتم ,ورت مجتتخ

اؽد ا أق ااوقق ت ت تتا و ت ت تتأ ,اجح ا ت ت تتخ ق ت ت تتد ض ت ت تتؤدي اا ت ت تتس اؽ ت ت ت ا و ت ت تتماغض (م ت ت تتأ

اػدتم )(.)1قجح ,ودق جم ج ى وأ ,اام أ اادعماص ض لح أ ,ض ق ,ت ,جق م أ
االتد ماتلب ,ؽ ضبلأ إاس قسما ااو بض ت ,و تتض ,اؽعتؾ ,وضمجتمت ماوتل
أق اؽتوجتتم عتت ,اؽدؽء ووضمجتتمت وحتتو ااثاتتل ااتش ت قعل تتص ااتلتتمتؾت اؽدؽء

وذم ص اؽعؾ ,إؽ واند ااوأثض عبس ق ا ااتسوذب وشأ ,احوضملخ ابسبلل أق

اامدت تتل ق تتاا اموض تتم ح اس تتبلل قمدت تتل تلضج تتل ت تت ,و تتض ,س تتبا قم تتدتمت ثضت ت ة

تل ق تتل قا جتتخ حستتب واتتدض جم ؽ ض قتتس م تتأ االتتتد دتتاا إاتتس تجزاتتل ااغتتت تتص
لتضا اؽحتقا

تماغت ضوتقا

اتدى ااتلبت ,عجتدتم ض تق ,قنتد اؽ ت ا وتماغض

دد تتخ ااقحضتتد تتت ,ق اء اؽعتتؾ ,اات تتب متتدا ااتستتوذب قاؽستتوذوم وحاققتتخ
قدتتاا تستتوولد تتماتلب ,ؽ ض تتتص تتت ,ق اء ااو تتبض إاحتتما اؽاى وماتستتوذب

رقاجتتتم دد تتخ اا اضستتص وت قضأ ااستتبا قاامتتدتمت تحت اؽعتتؾ ,قنتتقؽ إاتتس زضتتمدة
االمادات ااتماضل ابلذل ااتسوبضدة ت ,اؽعؾ ,ااولم ي.
رقااا م ,اام أ ضوجق عبس أسمل اعووم ات تولتددة قتجذتم واستض اام تأ
إاس إضلموص قسبوص قاام أ اؽعؾجص أق اادعماص ضت ت ,أ ,ض تق ,إضلتموص توتس

ت تتم ومشت ت ااتلب تت ,أ ل تتمؽ إضلموض تتل وقن تت ,و تتمؽجح ا ,ع تت ,ااس تتبق اؽعؾج تتص
ااتج و

ماتلب ,ااوص ض تت ,إعؾجتخ وضمجتمت ماوتل قتممابتل ابحاضاتل بضتم أق

لزاضم .قضت  ,أ ,ض ق ,م أ ااتلب ,سبوضم توس تم الأ ص إعؾجخ إاس اؽتوجم

ع ,وادض وضمجمت أق تلبقتمت وحو ثال ااتسوذب ومػعؾ ,أ ,ضو اؽدؽء وذم

عبت تتم أ ,د تتاا ااس تتبق ت تت ,اام تتأ أ ,ضقن تت ,وماست ت قت ماست ت قت ااتلت ت د

تقق ,سبوص تحن ؽضت  ,أ ,ض ق ,وحد ااوخ سبق م تجسقوم إاس ااتلب.,
) (1ابتزضد ت ,ااوبنض

الا د .عنتت عود ااتلضد و

– تند سموا – ق .541
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واض ااجظ ضل ااتق قعضل ااتسؤقاضل ااتدجضتل عبتس أستمل اا ت

وتترا از تحتتدث اا ت

وتتماولقضن عجتتخ ولو ت ح دق ,ولاضتتد اؽتتتق وماوحتتث عتت,

اام أ أق عدتخ.

اا ت

قاات

ت جشتتم ضستتوب اظم ت ض,

ت ا ضلل ت تتت ,نتتمحوخ تستتؤقؽ عتت ,اا ت

دق ,ااحملتتل إاتتس ااوحتتث عتت ,قلتتقد اام تتأ أق عتتد قلتتقدح؛ عجتتخ إاا

م ,اؽجسم ,ضسو ضا أ ,ضلبب وجشم خ وحم اجبسخ أجخ ت ,االد قاعجنم,

أ ,ضلقن وماتث اا

اااي وسوب ضخ داا ااجشم (.)1

قداا تم ضج وا عبس ااجشم اؽعؾجص ذاا ااجشم ضلقد وت مسب تمدضل

عبتتس ش ت مت اادعمضتتل قاؽعتتؾ,

()2

ابوت قضأ اتجولموذتتم قمتدتموذم اتتاا

شت ت تتمق ضو ت ت ت
ااتسوذب ض,

ق تتاا عبتتس االذتتمت ااوتتص ضتتأوص اؽعتتؾ,

تت ,االتتد قاعجنتم ,أ ,ضتتو ولتقضن ت

تت ت تت ,اؽعؾجت ت تتمت ااولم ض ت ت تل ااوت ت تتص وت ت تتأوص ت ت ت تتببل التذت ت تتق

قجذم وتم ل وأثض ا أق

تغ م ضت تشت ق عبتس إ ادة ااتستوذب

قح ض تتل اموض تتم ح ابس تتبلل أق اامدت تتل ااو تتص ضحوملذ تتم أق ا وت تتم ات ت ض تت ,وحملوذ تتم

أنتتؾ قا تت ,وقاتتدت ادضتتخ اااجمعتتل وحملوتتخ اذتتم ووتتأثض اا ت اؽعتتؾ ,ققتتد ؽ
ضوققتت ,اا ت
) (1لوتتم نتتمو
اا

ااتتاي ضنتتضب ااتستتوذب عجتتد دتتاا ااحتتد وت ضولتتداح إاتتس أ ت ا
تتخ  -إقمتتتل ااتستتؤقاضل ااتدجضتتل عتت ,االت ت

ض ت ااتش ت ق عبتتس عجن ت

– ت موا لمتلل ااتقن  - 1984 -ق .138

) (2اانق ة ااتاضدة ابجظ ضل ااتق قعضل ( جظ ضتل وحتت ااوولتل ) واضتد تت ,اانتق ة اات باتل
اتودأ وحت ااوولل وتوتدأ ااغت وتماغج ق ت ة ااتمتم

ضستأ ااشتمق عت ,ااجوتماأ اا تم ة

اجشتم خ تتص اؽحتقا ااوتتص ضت وح تجتتخ وحضتتث ض تتق ,وحتبتتخ وولتتل دتتاح ااتمتتم
ص تامو تم ض وحخ .ابتزضد ت ,ااوبنض

الا د .عنتت عود ااتلضد و

ضت االمدضتتل

– تند سموا

– ق .547
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وذدد سؾتوخ االستدضل أق أتقااتخ عجتدتم ضثتا دتاا ااتستوذب وما ستمال اؽعؾجضتل
اات تببل وو تتتجذم تلبقتتمت ماوتتل أق حلوذتتم تلبقتتمت
ذاح ااثال اجل ست عبس شمنخ أق تماخ ومع
ات تتاا ضت ت تت ,ااات تتق وت تتأ ,اا ت ت

اؽ

ا .

ااتو وت تتب عبت تتس اؽعؾجت تتمت ااولم ضت تتل

اات ببل ؽ ضوقق ,عجد حدقد تنماح ااتسوذب
االمت تتل تتص ااولمتت ت

ت ق ضل ابتستتوذب

و ضولداح إاس ااتستمل وماثاتل

قضت تت ,أ ,ج تتض ,إا تتس داات ت ة اؽ ت ت ا تق تتق وحثج تتم

ا ااوص وبحا ولذمت ولم ضل أم ى وولمت وتجوقلمت أق مدتمت تتمثبتل

اوب ااوص مجت تحؾ اؼعؾ ,ااولم ي اات ب

قداا تم ضلوت عجتخ وماتجم ستل

ض ت ااتش ت قعل ماتجم ستتل وأنتتبخ جشتتم م تش ت قعم

()1

قجذتتم ولتتد تتت ,أستتل

االت ااولم ي قا  ,ص أحقا تلضجل وولدى داح ااتجم سل حدقددم اؽمؾقضل
اووحتق إاتتس ستتبق

ضت تشت ق جوضلتتل التتقء ولتتن ااولتم إاتتس قستتما ووجتتم س

تتتا اؽع ت ا ,قاالتتمدات ااولم ضتتل قوجتتم ص ااش ت  ,ااتذجتتص قج ازدتتل ااولمت ت ااوتتص
واو تتضذم ااحضتتمة ااولم ضتتل .قتتت ,اانتتق ااشتتمالل اتتاا ااستتبق ااغض ت تش ت ق

اؽعؾج تتمت ااولم ض تتل اات تتببل قحس تتب ت تتم جت ت اح وحدض تتدا ت تتم ضس تتتس و تتمػعؾ,
ااتام  ,ااتشم أاضخ ص وحثجم اتبذق ااو بض

قاااي ضلوتد ص ااوت قضأ اتجتوأ

تلض ,أسمسم توتثؾ ومػسمءة ااس تجوأ أق تجوقلمت أم ى(.)2
قتت تتم دتجت تتم ونت تتدد اا ت ت

ؽوت تتد اجت تتم أ ,جست تتب اا ت تتقء عبت تتس شت تتمق

اات ت ق تتت ,اؽعؾجتتمت ااولم ضتتل اات تتببل تتت ,ااوتتدضذص أ ,ض تتق ,ااشتتمق
ااتتاي ضو ت

تتت ,اؽعؾجتتمت اات تتببل دتتق ااتستتوذب  .قااس تؤا ض ت ح جبستتخ

دجم ت ,دق ااتسوذب ؟

) (1ع تتت اات تتمدة ( /1أقؽ) ت تت ,ق تتمجق ,ااتجم س تتل قتج تتا اؽحو تتم اال اق تتص ااتجم س تتل وأجذ تتم
(االذقد ااتواقال ص سوض ااوبقا اؽقونمدي ).
) (2الا ق ت ,ااوحث.
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وأجتتخ تتت ,قلذتتل جظت اااتتمجق ,ابتستتوذب

تبذقتض ,أحددتم ااقاسا قاطم اا ضا .أتم ااقاسا ذق ااتاي ضت ى ااتستوذب
وأجت تتخ ااشت تتمق اات تتاي ضشت تتو ي ش ت تتضام تت تت ,أل ت ت است تتوذؾ خ س ت تقاء ؽس ت تتولتمؽوخ

ااشمنتتضل أق ؽستتولتمؽوخ تتص ج تتما ااتذجتتل أق ااح تتل ااو تص ضتم ستتذم وضجتتتم
ضولخ ااتبذق اا ضا ابتسوذب إاس استوولمد تت ,ضشتو ي شتضام ع ت ان تذجوتخ

قضان ح عبس تشتو ي اؽشتضمء ع ت ان اشتوم حملموتخ ااشمنتضل ات وتتم تص

اات حملتتمت االمابتتل(.)1أتتتم ااوشت ضلمت ااوتتص ووجتتت حتمضتتل ااتستتوذب

اتتد وقلتتخ

ول ذم اغما وماتبذق ااقاستا قتجذتم قتمجق ,حتمضتل ااتستوذب اال اقتص ماتتمدة

 /1ممتستتم تجتتخ ع تتت ااتستتوذب وأجتتخ ( ااشتتمق اا وضلتتص أق ااتلجتتقي ااتتاي
ضوتتزقد وستتبلل أق مدتتتل وانتتد اؽ تتمدة تجذتتم )( .)2وضجتتتم وقلذتتت وشت ضلمت أمت ى

اغمتتا وتتماتبذق اا تتضا قتجذتتم ق تقاجض ,حتمضتتل ااتستتوذب اؽتتتم اوص ق ت ()24

اسجل  2226ص ااتمدة ( )1قااتن ي ق ( )67اسجل  2226ص ااتتمدة ()1

قاابوج تتمجص ق ت ت ( )13268تتص ااتت تتمدة ( )2حضت تتث ع تتت ااتستتتوذب وولتتتم ض,

ونتتق ح وماشتتمق ااتتاي ضحنت عبتتس تتتم أق مدتتتل وتاموت أق وتتدق ,تاموت ؛

ػشوم حملموخ ااشمنضل قاالمابضل ت ,ض أ ,و ق ,ت وو ل وتومش ة جشتم خ

ااتذج تتص س ت تقاء ت تتم ,حن تتقاخ عبت تتس ااتت تتم أق اامدت تتل عبتتتس س تتوض ااش ت ت اء أق
اؽسوالم أق اؽسولتم أق اؽسوبمدة.

) (1د .آتتتمجأ حتتض أحتتتد – حتمضتتل ااتستتوذب

تتص ج تتما االاتتد  -اا ولتتل اؽقاتتس – ش ت ل

اات وقعمت ابوقزضا قااجش – وض قت  -2212ق .35
) (2ضستتل عبتتس دتتاا ااول ضتت ,عتتدة تؾحظتتمت تتت ,أدتذتتم شتتتقاخ اغشتتممق اا وضلضتتض,
قااتلجقضض ,وتبذق ااتستوذب

ق تاا استوولمدح اؽتتقا االام ضتل وو ضتزح عبتس ااوتزقد وماستبا

قاامدتمت .تن بح (ااسبلل) ااتقا د وتماول ض ,تنت بح اقونتمدي ضاونت

تص ظتمد ح عبتس

اؽتقا ااتجاقاتل ات دق ,االام ضتل .ابتزضتد تت ,ااوبنتض وشتأ ,وبت ااتؾحظتمت التا دتدى

عنتت تحتد اتض – ,تند سموا – ق .142
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رقااا اجوابج تتم اب ت ت  ,اؽمت ت ت تت ,ااتس تتؤقاضل قد تتق ااتلب تت ,ااتس تتؤق ع تت,

اؽ ت ت ا ااتوقا تتدة ت تت ,اؽعؾج تتمت ااولم ض تتل اات تتببل .جل تتد أ ,ول تتن قت تقاجض,

حتمضل ااتسوذب ااوص و ببت وول ض ,ااتسوذب قد و ببت أض م وول ض ,ااتلب,

قتجذتتم اااتتمجق ,ااتن ت ي تتص ااتتتمدة ( )1قااوتتص جنتتت عبتتس أجتتخ ( ت شتتمق
ضا تتق و تتمػعؾ ,ع تت ,س تتبلل أق مدت تتل أق ااوت ت قضأ اذ تتم وااو تتخ أق وقاست ت ل ضت ت ح
ومستتومدا أي قستتضبل تتت ,ااقستتما ) ماتلب ,حستتب ااتتجق ااتتتا ق ؽ ضانتتد وتتخ

ش ت ل اادعمضتتل

قاؽعتتؾ ,ااتنتتجلل اؼعتتؾ ,حن ت ا رقاجتتتم دتتق تتت ,ضتتزقد

ااتستتوذب ض ,ومامتتدتمت أق وماستتبا عبتتس ستتوض ااوضتتا أ ق اؽضلتتم أق أي ستتوض
آم

أق تم ,دق ح ضاونت عبتس وقزضلذتم

تت ,مت ااوتداق ابستبا ااتاي ضوتدأ

وماتجوأ قضجوذص وماتسوذب .
ققتتد ت ن قتتمجق ,حتمضتتل ااتستتوذب اؽتتتم اوص تتص ااتتتمدة ( )6تجتتخ عبتتس

(ااتتتزقد) ااو ازتتتم ستتبوضم ضبزتتتخ (ومؽتوجتتم عتت ,ع ت ن أق واتتدض أق ااو ت قضأ أق
اؽعتؾ ,عت ,أضتل ستبا أق متتدتمت و تق ,تغشقشتل أق مستدة أق ت تببل وحضتتث

وبحتا اا ت

وتنتتبحل ااتستتوذب أق نتتحوخ عجتتد اؽستتولتم االتتمدي) ق تتاا

قتتمجق ,حتمضتتل ااتستتوذب ااتن ت ي تتص ااتتتمدة ( )6تجتتخ قتتد ت ن عبتتس ااتتتق د
قااتلبتت ,ااو ازتتتم (وولجتتب تتتم قتتد ضتتؤدي إاتتس مبتتا اج وتتم

ضت حاضاتتص أق ت تتب

ادى ااتسوذب أق قققعخ ص مب أق ب ) عبتم أ ,اااقاجض ,قتد ستوات

اؽاو ازت تتمت ااس تتبوضل اات تتا ق ة

تذم

تتذم عب تتس اات اؽش تتممق ااو ازت تتمت إضلموض تتل

حقاد تتم وزقضتتتد ااتس تتوذب وماوضمجت تتمت قااتلبقتت تتمت اان تتحضحل ااتذت تتل ااتولباتتتل

و وضل تتل قمن تتماق ااس تتبلل أق اامدت تتل

تتماتلب - ,تتص اع ب تتب -ض تتق ,د تتق

ااشتتمق ااتستتوبضد تتت ,اؽعتتؾ ,اغ ت ن زضتتمدة و ت قضأ تجولموتتخ قمدتموتتخ ااوتتص
ضتوذ ,وزقضد االتذق وذم أق ول ضت ,االتذتق ووبت ااستبا قاامتدتمت أ ,تم,

قد و

حذم ابوداق حدضثم قوذاا ااندد ضلب أ ,ؽ ج و تم وض ,داا ااوحدضد

اشتتمق (ااتلبتت ),قتتتم وتتض ,شمق(ااتستتؤق ) عتت ,أ ت ا اؽعتتؾ ,ااول تم ي
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اات ب ؛ عجخ ص اا أ بم قا ح ابتسؤقاضل ااوص ضلب أ ,وباس عبتس عتموا
االذمت ااتنجلل اؼعؾجمت ااولم ضل اات ببل سقاء وتثبت وأشممق وضلضض,
أق تلجتتقضض ,قمنقن تم أ ,وب ت االذ تمت وتوب ت تتت ,اامو ت ة تتتم ضؤدبذتتم اوو تتم

رقاوو تتم قس تتما تلضج تتل ت تت ,ش تتأجذم ل تتاب االتذ تتق ابس تتبلل أق اامدتت تل تق تتق
اؽعؾ ,حوس اق مجتت وبت ااقستما ضت تشت قعل تص ااققتت ااتاي ؽ ض تق,
ابتج ت تتوأ أق اات ت تتقز دق ا ت تتص ونتت تتجضا وبت ت ت اؽعؾج ت تتمت حض ت تتث ضجحن ت ت ت دق

ااتتتا ق ض ,عبتتس د تتا ببتتل اؽعؾجتتمت الذتتمت ونتتجضلذم قعبتتس ت ن أشتتو ا

ااتجولتتض ,أق ااتتتقزعض ,ابستتبلل تتتا االذتتمت ااتنتتجلل اؼعتتؾ ,تتص ااتستتؤقاضل
ع ,اؽ ت ا ااتوقاتدة عت ,اؽعؾجتمت ااولم ضتل اات تببل تأ ,ولتدد ااتستؤقاض,

عت تت ,اا ت ت

ولت تتمح ااتست تتوذب ضزضت تتد تت تت ,معبضت تتل ااحتمضت تتل ااتدجضت تتل ابتست تتوذب

قمنقنم أ ,ااامجق ,ضبوت ن ااو تمت ,وضتجذ تص حتم اعووتم وبت ااتستؤقاضل

وانض ضل

تتتم قأ ,ققاعتتد اااتتمجق ,ااتتتدجص ضت تت ,قنتتبذم ومابلماتتل تتت ,حضتتث وق ض دتتم
ااحتمضتتل ابتو ت ض ,تتت ,اؽعؾجتتمت ااولم ضتتل اات تتببل عجتتد تام جوذتتم وا تقاجض,
حتمضل ااتسوذب أق ض دم ت ,اااقاجض ,ااولم ضل أق االزااضل.

ا ت ت تقاجض ,حتمضت ت تتل ااتست ت تتوذب قااا ت ت تقاجض ,ااولم ضت ت تتل اؽم ت ت ت ى ااوت ت تتص وحتت ت تتص
ااتستتوذب

و وبتتص وبت ن أستتل رقالت اءات تلضجتتل وتتجظ ااجشتتم ااولتتم ي عبتتس

جح تتق و اع تتس ض تتخ تن تتماح ااتس تتوذب ض ,قت تت ,و تتض ,وبت ت اعس تتل

تتذم عب تتس

تجولتتص ااستتبا احو ت ا تاتتمضضل قتقانتتبمت تلضجتتل و تتت ,ابتستتوذب ض ,ستتؾتوذ
عجتتد اؽجوبتتم ووب ت ااستتبا

تتتم قوبتتز دتتؤؽء ااتجولتتض ,قحوتتس ااتتتقزعض ,وتتأعؾ

ااتستتوذب ض ,وماوضمجتتمت قااتلبقتتتمت ااوتتص و شتتدد إاتتس ااولتتم ص ااستتبض تتتا وب ت

ااس تتبا قوب تتزتذ أض تتم ول تتد اابل تتقء إا تتس ااقس تتما ااتغ ض تتل قاات تتببل ال تتاوذ

ابولتتم ص تتتا ستتبا أق متتدتمت ومتتما ,حاضاوذتتم تتتا ااتقانتتبمت ااتلبجتتل دق,
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تتذم قستتما و ب ت ابتستتوذب ض ,حنتتقاذ عبتتس ااولقض تتمت ااوتتص تتت ,شتتأجذم
لو اؽ

ا ااوص ونضوذ عجد اؽمؾ ومؽاوزاتمت ااتب ق ل اعؾح.

قحوس اق

ت وب اااقاجض ,لزاءات عبس ااتمتمابض ,عح متذتم أجذتم

ووات تتس ل ت تزاءات عاموضت تتل ؽ ولو ت ت اؽ ت ت ا ااجملتت تتل عت تت ,اؽعؾجت تتمت ااولم ض ت تل

اات ببل ق

ذم عبس ااولم قد ض ق ,تجواتدا تتا توتمدئ ااح ضتل اؽقونتمدضل

ؾ ع ,ااوتأثض ااستبوص اوبت االاقوتمت عبتس ااتشت قعمت قااتجشتات ااولم ضتل

ااوتتص قتتد وغبتتا أوقاوذتتم تتتتم ضوقاتتد عجتتخ زضتتمدة جستتول ااو ماتتل ث ت أ ,ااح ت ووب ت

االاقوتتمت ماوتتم تتتم ضاو ت  ,وققتت ,ااوجبضتتا دتتاا تتتما واونت وب ت االاقوتتمت عبتتس

ااح ت ت ت وغ اتت ت تتمت ؽ ووجمست ت تتب قلست ت تتمتل اؽ ت ت ت ا ااجملتت ت تتل عت ت تت ,اػعؾجت ت تتمت
اات ببل(.)1

المطمب الثاني
طبيعة المسؤولية المدنية عن االعالن التجاري المضمل
وحثجتتم تتص اات ب تتب اؽق
اات تتب

تتص أس تتمل ااتستتؤقاضل ع تت ,اؽعتتؾ ,ااول تتم ي

أت تتم د تتاا اات ب تتب س تتق ,جمنن تتخ ابقن تتق إا تتس وحدض تتد ا وضل تتل

ااتستتؤقاضل عتت ,اؽعتتؾ ,ااولتتم ي اات تتب

ضتتتم إاا مجتتت تستتؤقاضل عادضتتل أ

وانتتض ضل .قااوحتتث تتص وضلتتل ااتستتؤقاضل ااتتتا ق ة ضاو تتص تجتتم وحدضتتد أ ت ا,
ااتسؤقاضل تق قعل ااوحث أقؽ ذاا ااوحدضد ضجل ل ودق ح عبتس ولضتض ,وضلتل

ااتس تتؤقاضل تتمع ا ,ااتش تتم أا تتضذ تو تتس ت تتم تتمجقا تت ت وو ض ,وول تتذ ولا تتد
ضب ت ن عبتتضذ ااو ازتتتم ولتتد ااو تتبض

تتص اؽعتتؾ ,مجتتت ااتستتؤقاضل حضجذتتم عتت,

اؽعت تتؾ ,اات ت تتب تست تتؤقاضل عادضت تتل ومعووت تتم أ ,ااتست تتؤق قت تتد أم ت ت وماو ازتت تتخ
)(1د .أحتد ااسلضد اازق د– ااحتمضل ااتدجضتل تت ,اادعمضتل ااولم ضتل اا ماوتل قاات تببل–تنتد
سموا – ق .153
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االا تتدي ماتس تتؤقاضل االادض تتل واو تتص قل تتقد عا تتد ن تتحضح و تتض ,ااتس تتؤق ع تت,
اا ت

قااتو ت

قأ ,ض تتق ,اا ت

جمولتتم عتت ,اعمتتؾ ووجبضتتا ااو ت از جمش ت

ع تت ,د تتاا االا تتد ق تتص ضت ت وبت ت اؽحت تقا

أي تتص حما تتل ع تتد ا وو تتم أ ت ت ا,

ااتس تتؤقاضل ع تت ,اؽع تتؾ ,اات تتب و او تتل ولمقدض تتل وبت ت ن ااو ازت تتم ضوج تتم س ت تتا
اؽاولمء إاس قسما ااو تبض

تص اؽعؾجتمت و تق ,ااتستؤقاضل وانتض ضل قولتد

ااتستتؤقاضل عتت ,اؽعتتؾ ,ااولتتم ي اات تتب حضجذتتم توجضتتل عبتتس اؽمتتؾ وتتماو از
قتتمجقجص عتتم ضبتتز ااشتتمق ومومتتما ااحض تتل قااحتتا

تتص ستتبق خ تجلتتم اغ ت ا

و تتمعم ض .,قااجو تتماأ ااتو وو تتل عب تتس و ضضتتت ,ااتس تتؤقاضل ع تت ,اؽع تتؾ ,ااولتتتم ي

اات ب

قجذم عادضل أ وانض ضل تموببل لا ضم قت ,اا عتبء أثوتمت أ تم,

ااتسؤقاضل قتدى ااولقضن قتت ,حضتث ااو تمت ,وتض ,ااتتدضجض ,قاؽعبتمء تت,
ااتسؤقاضل ااوذم(.)1

قق تتد وجمقاج تتم تتص وحثج تتم اتق تتق ااتس تتؤقاضل ااتق تتقعضل وحدض تتد أ ت ت ا,

ااتستتؤقاضل عتت ,اؽعتتؾ ,ااتتتا ق

قتتتا اا ت ضواتتس دتتاا ااوحدضتتد تستتأال و وجبذتتم

ن تتلقومت توأوضتتتل تتتت ,ولتتتدد اؽ ت ت ا ,تتتتت ,اذ ت ت نت تتبل ومػعؾجت تتمت ااولم ضتتتل

عتقت تتم قت تتجذ تج تتوأ ااس تتبا أق تقزعذ تتم قت تتق د اام تتدتمت قشت ت ل اؽع تتؾ,
قق مال اؽعؾ ,ااوتص ضاونت دق دتم عبتس أعتتم ااقستم ل وتض ,ااتلبت ,ققستما

اؽعت تتؾ ,تت تت ,نت تتحم ل ق ض دت تتم رقااا مجت تتت اادعمضت تتل اق اؽعت تتؾ ,عو ت ت شت تتو ل
اؽجو جتتت ذجتتم تما ت ااتققتتا ااتتاي ضتتو اؽع تؾ ,عبضتتخ قتتتق د اامدتتتل حضتتث
ضستتتح اتستتومدتص ااشتتو ل وماقنتتق إاتتس ااتققتتا دتتاا ومػ تتم ل إاتتس نتتلقول
أم ى وولبا ووحدضد اادق اابجص اااي ضؤدضتخ ت شتمق تت ,أشتممق اادعمضتل

ااولم ض تتل تتجؾحظ ت تت ,جمحض تتل و تتدام و تتض ,اؽدقا

قت تت ,جمحض تتل أمتت ى االت تتا

) (1ابتزضد ت ,ااوبنتض وشتأ ,اابت قا وتض ,ااتستؤقاضوض ,التا د .عنتتت عوتد ااتلضتد و ت
– تند سموا –  514قتم ولددم.
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وحضث ض ق ,ت ,اانلقول وحدضد تسؤقاضل

تجذ ق وضلل

المسؤولية التعاقدية عن االعالن المضمل.
وماجسول ابلؾقمت ااولمقدضل ص أ م وضاتل اؽعؾجتمت ااولم ضتل اات تببل
تداء قلتتقد عاتتد اؽعتتؾ ,قدتتق عاتتد ضولذتتد وتاو تتمح ت  ,تومنتتق
جلتتد اووت ً
وون ت تتجضا اؽعؾج ت تتمت قاا ت تتدعمضمت ااولم ض ت تتل (ااجمشت ت ت ) ووحاض ت تتا عت ت ت اعؾج ت تتص
اتنبحل اا  ,اؽم ااتسوبضد ت ,اؽعؾ( ,ااتلب ),وماقسضبل ااوتص ض و تضذم

اا

م ,اامء ال (.)2

قنبل ااتسؤق عادضم ص إ م عاد اؽعؾ ,ااتا ق حسب أضجم ضت ,

أ ,و تتدق و تتض ,اا ت ت ض ,ماتس تتوبضد ت تت ,اؽع تتؾ ,ضت تت ,أ ,ضس تتأ عا تتدضم ول تتمح
االذتل ااوتص نتتجلت اؽعتؾ ,توتس تتتم قتم دتاا ااتستتوبضد ووزقضتد االذتل ااتتتا ق ة

ووضمجتتمت قتلبقتتتمت ماوتتل أق حلتتب تلبقتتتمت تتم ,تتت ,اا ت ق ي اؽدؽء وذتتم
تتم ,ضبو ت ن وتتخ واتتدضتذم ابجمش ت

ق تتاا ضت تت ,أ ,ضستتأ ااجمش ت عاتتدضم ولتتمح

ااتستتوبضد تتت ,اؽعتتؾ ,توتتس تتتم قمتتتت االذتتل ااتنتتجلل اؼعتتؾ ,وأووتتم أستتماضب
ااو تتبض تتت ,ااوذتتم تتص اؽعتتؾ ,بتتص ااحتتماوض ,ض تتق ,ااتستتؤق قتتد أمت وتتماو از
عاتتدي تبت قن عبضتتخ ولتتمح اا ت  ,اؽمت

ماتستتوبضد تتت ,اؽعتتؾ ,ضبوتتز ولتتمح

ااجمش ت ت وت تتأ ,ضت تتزقدح وماتلبقتت تتمت قااوضمجت تتمت اان تتحضحل عت تت ,ااتج تتوأ أق ااست تتبلل

تق ت تتق اؽعت تتؾ ,قتت تت ,لذت تتل أم ت ت ى ضبوت تتز ااجمش ت ت وونت تتجضا اؽعت تتؾ ,ق ات تتم
ابتقانتبمت اات بقوتل تت ,ااتستتوبضد وتتم تص اات ااوضمجتتمت اات بتقب جشت دم تتص

) (1ددى عنتت تحتد أتض – ,تند سموا – ق .174

) (2د .شض زاد عزضتز ستبضتم – ,عاتد اؽعتؾ ,تص اااتمجق – ,دا دلبتل – عتتم- 2227 ,
ق .52
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اؽعؾ ,حضتث ضولتخ أي قجحتت ,جؤضتدح وتتأ ,عاتد اؽعتتؾ ,ض ضت ,عبتتس أجتخ عاتتد

تامقال

()1

راا شتمب ااو تبض ااتتمدة اؽعؾجضتل وستوب تلبقتتمت ضت نتحضحل

قدتذم ااتسوبضد أ ,ورت م ,ش ل اؽعؾجمت اا لق عبس ااتسوبضد ق ام ااقاعد
تستتؤقاضل نتتمحب االت ت ولتتمح ااتاتتمق وش ت
االادضل وش

متتمق قق اتتم ااقاعتتد ااتستتؤقاضل

عم قومال ل ضت  ,أ ,وجذن تستؤقاضل شت ل اؽعؾجتمت ولتمح

ااتس تتوبضد تت تت ,اؽعت تتؾ ,إاا ت تتم قمتتتتت وب ت ت ااشت ت ل ومعووم دت تتم تات تتمقؽ ووشتتتقضخ
اؽع ت تتؾ ,ااول ت تتم ي ت ت تت ,م ت تتؾ وش ت تتقضذذم احاضا ت تتل ااتلبقت ت تتمت ااو ت تتص و ت تتتجذم

اؽع تتؾ ,حض تتث وم تتا د تتاح ااتس تتؤقاضل عح تتم ااوجبض تتا ااتلض تتب ابتامقا تتل قؽ
ح م ااتسؤقاضل االادضل وش

عم .

قضت ت تت ,أ ,وجش ت تتأ عؾق ت تتل ولمقدض ت تتل أمت ت ت ى و ت تتض ,ااتس ت تتوبضد ت ت تت ,اؽع ت تتؾ,
قااتسوذب

وشت

وحضث ض ق ,اؽعؾ ,ااولم ي وحد ااوخ عجن ا تت ,االجمنت ااوتص

أ تم ,االاتتد ااتوت وتض ,ااتستتوبضد تت ,اؽعتؾ ,قوتتض ,ااتستوذب

قوحدضتتدا

 ,ااو ا ص ومعووم أ ,اؽعؾ ,ااتا ق أضلموم ضجلاتد وتاو تمح االاتد توتس

تم أقو  ,داا اؽضلمب واوق ااتسوذب  .مااضتل ااامجقجضل اؼعؾ ,قجتخ اضلموتم
وسوتد ت ,ت تق ,اؽعؾ ,ااوخ قاا عجدتم ضو ت ,اؽعؾ ,م تل ااتستما

االقد ضتل ااتولباتتل ومالاتد ااوتتص اولذتت جضتتل اا ت  ,ااتلبتت ,إاتس أو اتتتخ ول

ااولمقتتد عبتتس ااتستتوذب ض ,وأستتل قشت ق تلضجتتل عبتتس ااستتبلل أق اامدتتتل تحت
اؽعؾ .,حسب تم ضولخ أي اذص

()2

أ ,اؽضلتمب ااتقلتخ إاتس االتذتق

تتخ

دتق

أضلمب وماتلجس اانحضح تتمدا ت تتقجخ تحتددا وحدضتدا ض بتص عوت ا االاتد تق

اقو اجخ وتمااوق
االتذق

ؽستضتم حتض ,ض تق ,اؽضلتمب لتمعضتم أي تقلذتم ااتس ت أ ت اد

قداا تم ضج وا حوتم عبس اؽعؾجمت ااولم ضل.

) (1د .شض زاد عزضز سبضتم– ,تند سموا– ق .84

) (2د .تحتد قحضد اادض ,سقا – ااامجق ,ااتدجص االزاا ي – االزء اؽق – تلذتد ااوحتقث
قااد اسمت اال وضل – ااامد ة  -1975ق .38
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قجح ,ودق جم جؤضد دتاا اات أي ااتاي ضجستل تتا وقلذتمت اااتقاجض ,ااتدجضتل
اال وض ت تتل قتجذ ت تتم ااا ت تتمجق ,اال اق ت تتص ت تتص اات ت تتمدة  1/82قاؽت ت تتم اوص ت تتص اات ت تتمدة
 134قااوح ضجتتص تتص ااتتتمدة  42قااا ت ي تتص ااتتتمدة  .69حضتتث اولذتتت دتتاح

ااوش ت ضلمت إاتتس اعووتتم ااجش ت قاؽعتتؾ ,ق ت وضتتم ,آم ت تولبتتا ولتت قن أق
بوتتمت تقلذتتل ابلتذتتق أق اغ ت اد أضلموتتم قدتتاح ااامعتتدة ااوش ت ضلضل ؽ ضنتتم

إاس ع سذم اؽ ص حمال قلقد ش تلض ,ص اعووم اؽعؾ ,أضلموم

تتم تص

اؽعؾجتتمت ااوتتص ؽ وو تتت ,ستتقى عوتتم ات ااتتتدح قااوشتتقضا قااو ضتتب لجتتددم
وو الا اااضتل ااامجقجضل اؼعؾ ,اض ق ,تل د دعقة ابوبمقن.

قواا ضلد اؽعؾ ,قاادعمضل لزء ت ,االاد حوس اق ق د ضخ وحبظ ضشض

إا تتس ع تتد اعوو تتم ح أضلمو تتم
إ شمدضل ا

مالو تتم ات ااو تتص وبض تتد و تتأ ,قضت تتل اا س تتمال اؽعؾجض تتل

توس تم و تجت وب اا سمال اؽعؾجضل وضمجمت تحتددة حضتث أجتخ

ؽ ضنتتح ااقعتتد وماو ازتتتمت تلضجتتل تتص اؽعتتؾ ,قتتت ,ث ت ؽ ضتتو ااق تتمء وذتتم ولتتد

ااولمقد اجسلمتم تا تودأ حس ,ااجضل ص ااتلمتؾت(.)1

قضو وب عبس اعووم اؽعؾ ,أضلموم وأ ,ااتسوبضد تت ,اؽعتؾ ,توتس تتم

مما ,ااوزاتموخ ااوص و تجذم اؽعؾ ,و ووت تسؤقاضوخ االادضل ولمح ااتستوذب

داح ااتسؤقاضل ااوص ؽ ضت  ,جبضذم اؽ وأثوتمت ااستوب اؽلجوتص قتت ,اات م تأ

ااغض (االذل ااتنجلل اؼعؾ ),توس تم مجت ااظ ق ,ااتحض ل وماولمقتد قتد
تجلت ااتسوبضد ت ,اؽعؾ ,ت ,اؽحم ل عبتم وت تقجخ.

قدجم ض ح ااسؤا جبسخ وندد أث اوبمقتمت اؽعبتمء تت ,ااتستؤقاضل عبتس
ااتس تتؤقاضل ااولمقدض تتل ع تت ,اؽع تتؾ ,ااول تتم ي حض تتث ضت تت ,ابتولمق تتد أ ,ضش تتو

أعاماخ ت ,ااتسؤقاضل ااولمقدضل ص اؽعؾ ,ااوخ اسوجمدا اباقاعد االمتل ااسم ضل
) (1ددى عنتت تحتد أتض– ,تند سموا– ق .178
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عبس عتق االاقد(.)1

قتتت ,لمجوجتتم ج ت ى وأجتتخ ؽ ضت تت ,تتتا دتتاا ااتتجق أ ,ضلبتتص ااتستتوبضد تتت,

اؽعتتؾ ,جبستتخ تتت ,ااتستتؤقاضل عتت ,أمؾاتتخ وماو ازتتتمت ق دت تتص إعتتؾ ,ت تتب ؛

ع ,ااو بض وحد ااوتخ ضلتد شتم تت ,لمجتب ااتتدض ,وتمؽاو از وحضتث ض تق ,تت,
شأجخ إزاال أي أث ؽوبما اؽعبمء ت ,ااتسؤقاضل ااقا د ومػعؾ ,اات ب .
المسؤولية التقصيرية عن االعالن المضمل.
تص ت حماتل ؽ ض تق,

و ق ,ااتسؤقاضل وانض ضل عت ,اؽعتؾ ,اات تب

ضذ تتم ااش تتمق ااتس تتؤق ع تت ,ااو تتبض ت وو تتم ولؾق تتل ولمقدض تتل ت تتا ااتو ت ت

وستتوب تتتم و تتتجخ اؽعتتؾ ,تتت ,و تتبض

تتمػعؾ ,ااولتتم ي اات تتب ضلتتد وحتتد

ااوخ اجح ا م ع ,ااسبق ااتاو  ,وماحض ل قااحا اااي ضولض ,وقمضذتتم تت ,قوت
ااتلب ,تجلم اؼ

اب اطم ض.,

ماتسؤقاضل ااوانض ضل اذم تلمؽ قاسلم ضولخ إاس وغ ضل

ضتتل

شتتمق جتتموأ عتت ,اجحت ا ,تتص ستتبق شتتمق آمت عتت ,ااتلضتتم ااتتاي ضاو تتضخ
اااتتمجق ,تتص ستتبق ضمت اؽشتتممق دتتاا اؽجح ت ا ,ااتتاي ضتث ت

تت ,اام تتأ تتص

ااتستتؤقاضل ااوانتتض ضل اا ت اا ت  ,اات ااتبذتتق ااجستتوص اوتتأث ح وظ ت ق ,ااحتتم

قااوضال ماولن ض اح وأجخ اؽمؾ وماثال ااتش قعل قجح ,ت ,لمجوجم ج ى وتأ,
دتتتاا ااتبذت تتق ابم ت تتأ ضج وت تتا عبت تتس ااو ت تتبض

ت تتص اؽعت تتؾ ,وضات تتل اؽعؾجت تتمت

ااولم ضتتل وحتتو أ ,و تتق ,اؽعؾجتتمت وتستتوقى ااثاتتل ااوتتص ض تتلذم االتذتتق تتص
وب اؽعؾجمت قااولن ض اح وأجخ أمؾ وماو از ستموا

()2

قتت ,وتض ,اؽاو ازتتمت

) (1جنتتت ااتتتمدة  2 / 259تتت ,اااتتمجق ,ااتتتدجص اال اقتتص عبتتس أجتتخ ( ق تتاا ضلتتقز اؽوبتتما
عبتس أعبتتمء ااتتتدض ,تتت ,ت تستتؤقاضل وو وتتب عبتتس عتتد وجبضتتا ااو ازتتتخ ااولمقتتدي اؽ ااوتتص وجشتتأ
ع ,شخ أق ع ,م أح االسض .)....

) (2ابتزضد ت ,ااوبنتض وشتأ ,ااتبتمدض ااباذضتل ابم تأ التا د .عنتتت عوتد ااتلضتد و ت –
تند سموا–ق .533
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ااوص ضلووت اؽمتؾ وذتم م اتم اؽاوت از ولتد ااغتت قااغتت وحتد ااوتخ أتتم أ,
ض ق ,تمدضم أق تلجقضم ماغت ااتمدي ص إ م وداق ااسبا قاامدتمت ضوحاا
ت ,مؾ قضم ااتجوأ أق ااتق د أق ااوتماا ابستبلل تت ,متؾ ألت اء وغضضت ات تص

اات ااستتبلل وتتتم ؽ ولضتزح اؽعت ا ,ااولم ضتتل .قااغتتت ااتلجتتقي ضوتثت
اات تتق د اق ااو تتماا اب ت ت  ,اؽمت ت وأض تتل

تتص متتدا

ضا تتل مج تتت تتص حاضا تتل ااو تتمعل اق

وضلوذم اق نبموذم االقد ضل اق جقعذم اق تند دم اق عدددم اق تادا دم قاات

عتت,

ضتتا ا ماضتتب وذتتد ,متتدا اا ت  ,اؽمت

ااستبلل ووتق

قوقاضتتد اؽعواتتمد اامتتم

وذتتم منتماق قت ازضتم ضت حاضاضتل ق ضت تقلتتقدة انتؾ

ااجتتق تتت ,ااغتتت ق تتص أ بتتب اؽح تقا

()1

وتتم,

قدتتاا

ضولستتد تتص ج تتما اؽعؾجتتمت ااولم ضتتل

اات ببل.
ت تت ,اام ت تتأ ت تتص

رقااا ت تتم ,ااغت تتت تت تت ,تجظت تتق ااات تتمجق ,ااتت تتدجص ضتث ت ت
ااتستؤقاضل ااوانتتض ضل تتت ,تجظتتق اااتتمجق ,االجتتماص جلتتد أ ,أي عتت ضج تتقي
عبتتس تتت اق وتتداضل وتتتم تتص اا ت اؽااعتتل عتتتدا اققتتماا تموباتتل قاموتتم ا ض ت

ن ت تتحضحل اق ادع ت تتمءات ماو ت تتل وس ت تتووت ت تتص ا وب ت تتم اق اجمبت ت تمن س ت تتبا تل ت تتدة

اؾسوذؾ أق اموبماذم تت ,اؽستقاا ضلتد ل ضتتل احوضتم ( .)2تتم قض تق ,ااغتت
ت تتص ااولمتت ت ت وماو ت تتماا قااس ت تتبا ل ضت ت تتل ( ت تتت) ست ت تقاء ت تتم ,ش ت تتم تمدض ت تتم أ

تلجقضتتم

()3

قا تت ,ضؤمتتا عبتتس تستتب ااتشت

االجتتماص اال اقتتص وأجتتخ حنت ل ضتتتل

ااغت ص ج ما االؾقمت ااولمقدضل تا أجخ قد ووحاتا اال ضتتل ااتتا ق ة و متت

أ مجذم ت ,دق ,أ ,ض ق ,االمجص قااتلجص عبضخ ت وو م ,ولؾقل ولمقدضل.

) (1د .تحتد حس ,االمت ي –اؽعؾ ,قحتمضل ااتسوذب – اا ولل اؽقاس – اال وص ابجشت
قااوقزضا – ااامد ة  - 2227ق .23

) (2ااتمدة  466ت ,قمجق ,االاقومت اال اقص ق ( )111اسجل  1969ااتلد .
) (3ااتمدة  467ت ,قمجق ,االاقومت اعؾح.
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قااتلتتم ااقاستتا ابتستتؤقاضل ااوانتتض ضل ضستتوقعب حتتمؽت اؽ ت ا ااوتتص

ونتتضب ااتستتوذب ض ,تتتت ,ؽ ض وو تتق ,ولؾقتتل ولمقدضتتل تتتا ااتلبتت,

تتتم اق تتم,

ااتلبتت ,ااتتتا ق ااشت ل ااتنتتد ة ابستتبلل تحت اؽعتتؾ ,أتتتم إاا تتم ,تتت ,التتأ
إاس وب ااقسما دص االذل ااوص نجلت اؽعتؾ ,ستقاء مجتت شت ل اعؾجتمت

اق ق مال اعؾجمت لجددم ضولدد ااتسؤقاق ,ولمح اات
ولمدخ تسؤقاضل و متجضل.

ق

قو ق ,تسؤقاضوذ

ت تتم قأ ,ااتل تتم ااقاس تتا ابتس تتؤقاضل ااوان تتض ضل ضت تت ,أ ,ضتو تتد اضغ تتص

اؽ تت ت ا ااتوأوض ت تتل ت ت تت ,اابل ت تتقء إا ت تتس قس ت تتما ااتجم س ت تتل ض ت ت ااتش ت ت قعل و ت تتض,
ااول تتم

()1

قااو تتص ولت ت  ,وأجذ تتم ت ت عتت ت

اامدتمت أق ض دم ت ,شأجخ ااحما

تتص تل تتم ااول تتم ة أق اان تتجمعل أق

وشتمق تجتم ل أق وحاضتا ت مستب

عبس حسموخ وأووم قسما ضتجلذم ااامجق ,قتجذم قسضبل اؽعؾجمت ااتوجضل عبس

أسماضب ااو بض

قوحدضدا أسبقب اادعمضل ااتام جل ااوص ولوتد أسبقب ااتوماغتل

ص إظذم تزاضم سبلل تلضجل ومػسمءة إاس سبا أم ى تجم سل اذم ص ااسقا.
قعبتتس االتتتق تتأ ,دعتتقى ااتستتؤقاضل ااوتتص ضاضتذتتم ااتو ت

ااولت تتم ي اات ت تتب

تتت ,اؽعتتؾ,

دت تتص دعت تتقى و تت تتص إات تتس ولت تتقضن اؽ ت ت ا ااتوقات تتدة تت تت,

اؽموؾ ,وض ,حاضال تاقتتمت قنتبمت ااستبلل أق اامدتتل قوتض ,اانتق ة اازاابتل

اوب ت ااستتبلل أق اامدتتتل ااوتتص ظذ ت ت تتص اؽعتتؾ ,عبتتتم أ ,ااولتتقضن ااتتاي
وا تتص وتتخ تح تتتل ااتق تتق ؽ ضاون ت

تتص حماتتل اؽعؾجتتمت اات تتببل عبتتس
وت ضت ت ,أ ,ضشتوت

ااولقضن ااجادي رقا ,م ,ااولقضن ااجادي دتق اؽنت
قت ا ااح ت عبتتس اؽتت وتترل اءات تلضجتتل ض بتتا عبضذتتم ااولتتقضن االضجتتص تجذتتم
) (1د .لتتتل نتتلب ااشتتت ي – أح تتم ااتجم ستتل ض ت ااتش ت قعل تتص اااتتمجق ,اا تتقضوص –
وحث تجشتق

تص تلبتل ااحاتقا – لمتلتل اا قضتت – ااستجل ااومستلل عشت ة – االتدد اؽق –

تم ل  -1995ق .17
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ققتت ,اؽعتتؾ ,ااولتتم ي تق تتق ااتتدعقى أق جش ت ق ت ا ااح ت وتتماولقضن أق

أل اء إعؾ ,ونحضحص ضو ت ,ولدضؾ ابوضمجمت ااوص ض ادم ااام ص ت ببل(.)1
قاتم مجت ااتسؤقاضل ااوانض ضل وو وب دااتم عبس اؽمؾ وماو از سبوص

توتثت ت ومؽتوج تتم ع تت ,اؽ ت ت ا و تتماغض

قد تتاا ت تتم ضن تتدا عب تتس ااوت ت از ااتلب تت,

ومؽتوجتتم عتت ,و تتتض ,إعؾجتتخ ت تتتم تتت ,شتتأجخ متتدا ااتستتوذب رقاضامعتتخ تتص

ااغب أق اامب  .ااا ؽ

ااولم ي اات ب

ق ة عجد ا ااتدعقى

أ ,ض ق ,تسوققم وأعاا

تد ااتستؤق عت ,اؽعتؾ,

عبتم وتأ ,اجوبتمء اا ت ق ة اغعتاا

ضجستتحب عبتتس دعتتقى ااتستتؤقاضل ااولمقدضتتل عجتتدتم ض تتق ,تح ت اؽاو ت از االاتتدي

اتوجمعم ع ,عت

ق اا تتدى ااولتقضن تص ااحماتل ااوتص و تق ,ضذتم تستؤقاضل

ااتلب ,وانض ضل ضوست وستلل ج مقتخ اضشتت اؽ ت ا ااتومشت ة بذتم حوتس وبت

ااغض توققلل وحضتث ضستأ ااتلبت ,عت ,اؽ ت ا ااوتص احاتت وماتستوذب ستقاء
تتم ,ورت تتم ,ااتلبتت ,وققلذتتم أ ؽ تلضتتم وققتتا اا ت

تتت ,قوت ااتتتدض ,ققتتت

ااولمق ت تتد ت تتص ج ت تتما ااتس ت تتؤقاضل ااولمقدض ت تتل ؽ ضج و ت تتا عب ت تتس دع ت تتقى ااتس ت تتؤقاضل

ااوانض ضل.

ق اا ش

ااحمؽت ااوص ووا

اؽعبمء ت ,ااتسؤقاضل ع ,اؽعؾ ,اات ب ضلد وتم ؾ تص
ضذم تسؤقاضل ااتلب ,ااوانض ضل(.)2حضث أ ,ااتسؤقاضل عت,

اؽع تتؾ ,ؽ وجوب تتص إؽ ورثو تتمت ااس تتوب اؽلجو تتص

ت تتم اق تتم ,ااو تتبض ت وو تتم

ومنماق ااوضل وماسبلل ؽ ضت  ,ابتلب ,شبذم(.)3

) (1ااتمدة (  )2/229ت ,ااامجق ,ااتدجص اال اقص.
) (2ااتمدة ( )295ت ,ااامجق ,ااتدجص اال اقص.

) (3د .أحتتتد ااستتلضد اازق ت د – ااحتمضتتل ااتدجضتتل تتت ,اادعمضتتل ااولم ضتتل اا ماوتتل قاات تتببل –
تند سموا-ق.139
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الخاتمة:
ااد د لت ااوحتقث ااامجقجضتل عبتس وتاضضبذم ومموتتل وستل

ضذتم أوت ز تتم

وقن ت أاضتتخ ااومحتتث ولتتد اامتتقن تتص لقاجتتب وحثتتخ ااتقزعتتل وماو وضتتب ااوتتص
ض وأضخ ااومحث ق ام ام وخ ااوحثضل قؽود ت ,أ ,وو ت ,مموتوجم وقنضمت

واوت ت ,تؾحظمت سلبجمدم عبس ولن ااجنقق ص ولن ااوش ضلمت اات

االؾق تتل وتق تتق وحثج تتم (اؽعؾج تتمت ااولم ض تتل اات تتببل ت تت ,تجظ تتق ااا تتمجق,

اات تتدجص) د تتاح ااوقن تتضمت ااو تتص ض ب تتا عبضذ تتم ااومح تتث ااا تتمجقجص ع تتمدة عجت تقا,
(ااتاو حمت) قجخ ضاو ح ضذم ولدضؾت عبس جنقق وش ضلضل اتضل تت ,وتمب

ااجاد ااتل د اوبت ااجنتقق ااوشت ضلضل رقاجتتم دتص قلذتل جظت قمجقجضتل و قجتت
ق سمت ادضجم اعوامدا تجم وأ ,ولدضبذم ق ام ابتاو حمت ااوص سجسلبذم تص دتاح

اامموتتتل سضستتذ تتص ااونتتقضب جحتتق ااذتتد ,ااوش ت ضلص ونتتقضوم أ ث ت دقتتل
ورا ,اا سوحمجخ قولماس.
النتائج:
.1

.2

تلضتتم ااوتضضتتز وتتض ,اؽعتتؾ ,ااولتتم ي قوتتض ,اؽعؾجتتمت وشت

عتتم

دتتق

تلضم اات م ول ااتوتثت وانتد وحاضتا اات وح قدتاا ااتلضتم دتق أحتد
ااتلمضض ااتلوتدة أسمسم ابوتضضز تم وض ,االت ااولم ي قااتدجص.
وما

ت ,تحمقؽت ق ا عدة أسل ابوتضضز تم وض ,اؽعؾ ,قاادعمضل

إؽ أجتتخ ق تتص تلتتم ااجشتتم ااولتتم ي وحدضتتدا وجوبتتص أدتضتتل دتتاح ااوب قتتل
عجتتخ إاا تتم ,لتتقد اادعمضتتل ااولم ضتتل (ااو ت قضأ استتبا قمتتدتمت)

االقد
.3

ضتث

ذتتاا

ص ااققت ااوتخ عجنت ا تت ,عجمنت اؽعتؾ ,ااولتم ي

ااذمد ,إاس وحاضا ت مسب تمدضل ووأوس ت ,زضمدة ااو قضأ ااتا ق .
ضواتتس اؽعتتؾ ,ااولتتم ي حباتتل تتت ,حباتتمت ااجشتتم ااولتتم ي قوتتاا
ضبو ا ع ,اؽاو از ومػعؾ

أجتتخ

ااتب قن عبس تجولص ااسبا قمنقنم
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وب اات اا وضلتل ااممنتل (اام ت ة) ق تاا تاتدتص اامتدتمت
اؽاو ت از دد تتخ حتمضتتل ااتستتوذب

.4

اؽعؾ ,ااولم ي اا وحص.

ات

ذتاا

قدتتق دتتد ,جلتتدح ضجتتمقن دتتد,

قسما اؽعؾ( ,عجن ح ااتمدي) ووما نق ا عدضدة توتثبل وقستما ؽ

حنت اذتتم قالت اؽعتتؾ ,اؽجو جتتت قتتد أنتتوح تتت ,أ ثت وبت ااقستتما
قالت تتم ت تتص ااققت تتت ااحم ت ت

.5

قدت تتاا ض ت ت وو وو ازضت تتد أعت تتداد ااتست تتوذب ض,

ااومحثض ,ع ,حملموذ ابسبا قاامدتمت عبس ااتقاقا اؽا و قجضل.

اؽعؾ ,ااولم ي -حسب وادض جم -حماتل ولتتا وتض ,جاض تض,

ضبو ت ن وتتمػعؾ ,ااولتتم ي أ ,ضستتلس إاتتس وجتتقض ونتتض ة ااتستتوذب

اضولمقد ور ادة ح ة عبس ااسبلل أق اامدتتل تحت اؽعتؾ,
ضأوص ودق ح اضلضب وب اػ ادة وماوغ ض أق اؽسوغؾ .

.6

تراا تم,

تلمجتتمة ااتستتوذب ض ,تتت ,قستتما ااو تتبض

تر ,ااو تبض

تتص اؽعؾجتتمت ااولم ضتتل وواتتس

تستتأال جستتوضل وموبتت ,تتت ,دقاتتل عمت ى اعوتتتمداً عبتتس قستتما ت تتمدة
ولوتتتددم اادقاتتل قتجذتتم ااوش ت ضلمت ااوتتص وحتتتص حاتتقا ااتستتوذب ض ,تتص

.7

تقالذل ش اسل آ ل ااو بض

ص اؽعؾجمت ااولم ضل.

ا ,التتقء ااتستتوذب إاتتس دعتتقى ااوغ ضت ضواتتس مضتتم ا قماتتتم حوتتس اتتق مجتتت
االذ تتل ااتن تتجلل اؼع تتؾ ,د تتص اقح تتددم ااو تتص ال تتأت إا تتس أوو تتم قس تتما

ااو تبض

تص اؽعتؾ,؛ عجتتخ ضواتس تتا دتاح ااحماتتل ااتستوبضد تت ,اؽعتتؾ,

عبس عب وجام ااو بض أق عبتس أقت واتدض

وذ تتم

تم ,تت ,ااستذ عبضتخ االبت

قج تتخ ااتذج تتص ااتومن تتق تتص ااول تتم ص ت تتا ااس تتبا أق اام تتدتمت

تح اؽعؾ.,
.8

أ ,عتتد قلتتقد تل تتل ستتموال تتتم وتتض,

تتص عاتتد استتوذؾ ااتتتم تح ت

اؽعتتؾ ,ااولتتم ي اات تتب وستتوا ققتتت ااولمقتتد ؽ ضجبتتص أت مجضتتل استتوغؾ

ااتولمق ت تتد ااتس ت تتوبضد ت ت تت ,اؽع ت تتؾ ,اجا ت تتم اا ت تتل ,اا ماج ت تتل ت تتص جب ت تتل
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ذاح اؽعؾجمت ؽ ونتجا تص ااغماتب اؽولتد إلت اء تستقحمت

قد اس تتمت القاج تتب عدض تتدة تجذ تتم اؽق تتم ااجبس تتضل اشت ت ضحل ااتس تتوذب ض,

.9

ااتسوذد ض ,ومػعؾ.,

تتت ,اام ت تتأ ت تتص ااتس تتؤقاضل ااتدجضتتتل عتتت ,اؽعؾجت تتمت

ت تت ,اا ت ت الح وتتتأ,

ااولم ضتتل اات تتببل ضوجتتس عبتتس عجن ت ااولتتتد ااتتاي ؽ ض قتتس إاتتس تستتوقى

ااغتتت ااتوتث ت وأاحتتما اا ت

وماتستتوذب

حضتتث ضظ ت ااذتتد ,اا ت اضل

اؼعؾ ,ااولم ي اات ب وحاضا اؽ ومح شأجخ شأ ,اؽعؾجتمت ااولم ضتل
عتقتم.

 .12و ضض ,عاد اؽعؾ ,عبس أجخ عاد تامقال ض ب
ولتتمح اا ت  ,اطم ت

تم ,حاقا

ت,

تتص حماتتل تق تتق وحثجتتم قحوتتس اتتق مجتتت قستتما

ااو تتبض قتتد اووتتدعوذم االذتتل ااتنتتجلل اؼعتتؾ ,تتت ,ااوذتتم حضتتث ضتتوت ,
ااتلب ,ت ,اا لق عبضذم ق ام عح م ااوجبضا ااتلضب ابلت ااسم ضل عبتس

عاد ااتامقال.

 .11اؼعتتؾ ,ااولتتم ي قضتتتل قمجقجضتتل وولستتد ومعووتتم ح إضلموتتم نتتماحم ؽقو اجتتخ
واو تتق ااتس تتوذب عج تتد بو تتخ ااس تتبلل أق اامدت تتل تحت ت اؽع تتؾ ,اس تتوجمداً
ابامعتتدة ااوش ت ضلضل ااتا ت ة وذتتاا اامنتتقق تتص ااا تقاجض ,ااتدجضتتل اال وضتتل

عتقتم قعبضخ اقلمء اؽعؾ ,ت بؾ سض ق ,اخ وأثض ح عبس نحل
ااتسوذب

تم

ص ااولمقد.

المقترحات:
.1

ضنت ت د وأن تتض ااو تتبض
ومؽ واتتم إاتتس ش ت

تتص اؽع تتؾ ,ااول تتم ي ق ا تتم اجظ ض تتل ااوغ ضت ت

أسمستتص تتت ,ش ت ق و وضتتا وب ت ااجظ ضتتل قدتتق ش ت

ااغو ,اابمحت ؛ اا ؽ ,عمدة ؽ ضاو  ,ااوغ ض

ص حمال تق ق وحثجتم

ومس تتم ة ومدظ تتل احا تتت و تتخ لت ت اء ااولمق تتد عب تتس ااس تتبلل أق اامدت تتل تحت ت
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اؽعتؾ ,مػعؾجتمت ااولم ضتتل ضواتس دتد ذم زضتتمدة وت قضأ اؽتتقا قنتتقؽ
إاس وحاضا ت مستب تمدضتل قاتضل ااوؾعتب وأستلم وبت ااستبا قاامتدتمت
ااا جاو ح أ ,ضحاق تش عقجم ص اادق اال وضل حتاق ااتشت

وول ضتتد جظ ضتتل ااوغ ض ت تتت ,ش ت
.2

ااغتتو ,اابتتمحت اوستتوقعب دتتاح ااجظ ضتتل

حمؽت أقسا قتجذم حمال اؽعؾجمت ااولم ضل اات ببل.
لت تزاء اؽس تتوغؾ

ااب جستص

تتص ااتلمق تتمت ااتماض تتل تتص ا. .

د تتق اات ماو تتل

ورعتمدة ااوتقاز ,ااتتماص دامت االاتتد قااتاي أموت عبتتس أثت اؽستتوغؾ تتتا

أجتتخ أحضمجتتم قوماتتاات تتص ااولمقتتدات ااوتتص وو ت ووتتأثض إعؾجتتمت ت تتببل ؽ
ضو

اؽسوغؾ أث ا ضولسد وحدقث اؽموؾ ااتا ق واد تم دق عضب

شتتمب إ ادة ااتستتوذب قنتتحل

تتماخ ومالاتتد .عبضتتخ جاو ت ح وقحضتتد لتتزاء

اؽسوغؾ تتم وتض ,ااتلمق تمت ااتماضتل قااوو عتمت عبتس حتد ستقاء قدتق
جاتتن االاتتد ااتو ت ووتتأثض اؽستتوغؾ

تتص متتؾ ستتجل تتت ,ققتتت أو اتتتخ

وول تتدض جتتتق ااتت تتمدة (  )125ت تتص ااا تتمجق ,أعت تتؾح قعبتتتس ااجح تتق ااوتتتماص

(........ل تتمز ا تتخ أ ,ض ب تتب جا تتن االات تد م تتؾ س تتجل ت تت ,و تتم ضا أوت ت ا
.3

االاد).

ولتتدض قتتمجق ,حتمضتتل ااتستتوذب اال اقتتص ااجم تتا ور تتم ل جنتتقق وب ت ن

ااو ازتت تتمت ومؽتوجت تتم عت تت ,تومش ت ت ة أي قست تتضبل تت تت ,قست تتما ااو ت تتبض

ت تتص

اؽعؾ ,ع ,ااسبا قاامدتمت وتم ت ,شأجذم ااوأثض عبس إ ادة ااتستوذب

ورضامعت تتخ ت تتص ااغب ت ت أق اامب ت ت ق ض ت ت ح ....أق وبحت تتا وت تتخ أ ت ت ا اً أست تتقة
ووقلذمت ققاجض ,حتمضل ااتسوذب

قااتن ي.
.4

ب دق ع وضل أمت ى قتجذتم اؽتتم اوص

وغضض ت ت تق ت تتا ااتت تتمدة ( )219تت تت ,ااات تتمجق ,ااتت تتدجص اال اقت تتص ااممن ت تتل
وتستتؤقاضل ااتووتتق عتت ,أ لتتم ومولضتتخ تتق ,تق تتلخ ااحتتماص ضتتقحص وتتأ,

ح تذم ممق وماتسؤقاضل ااوانض ضل ع ,أ لم ااومولض ,دق ,االادضل.
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ولتتدض جتتق ااتتتمدة ( )467تتت ,قتتمجق ,االاقوتتمت اال اقتتص اات ت ق ()111

اس تتجل  1969ااتل تتد

قجذ تتم وحنت ت ولت ت ض س تتبق ااغ تتت ااول تتم ي تتص

أ تتم االؾقتتمت ااولمقدضتتل حن ت ضم تتتتم ضستتتح وتتر ؾت حتتمؽت تتت ,ااغتتت

ااولم ي تت ,مابتل ااتجق ااتتا ق

قتجذتم حتمؽت ااتستؤقاضل ااوانتض ضل

ع تت ,اؽع تتؾ ,اات تتب عج تتدتم ؽ ضت ت وو اال تتمجص و تتماتلجس عبض تتخ و او تتل

ولمقدضل.
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المأأأأمخأأأأص:
إ ,ت تتم ,د ت تتد ,اؽعؾج ت تتمت ااولم ض ت تتل تشت ت ت قعمً قد ت تتق ااوت ت ت قضأ ابس ت تتبا

قاام تتدتمت تق تتق اػع تتؾ ,قن تتقؽً اا تتس وحاض تتا اات ت وح اات تتمدي غض د تتم ت تت,

ااجشتتم مت ااولم ضتتل ذتتاا ؽ ضو ت

اعوتمددتتم قستتما

ض ت تش ت قعل ماو تتبض

اوبتتقغ دتتد ذم ااتوتث ت وزضتتمدة و ت قضأ ااستتبا قاامتتدتمت ؛ ع ,اعوتتتمد ااتستتوذب
عبتتس د تتاا إعؾجتتمت تتت ,تجظتتق اااتتمجق ,ااتتتدجص ضتتؤث

إ ادو تتخ تش تتقول وأح تتد عض تتقب اا

تتص نتحل

تتمح وللت

تتم قوحس تتب ظت ت ق ,قتؾوس تتمت ااو تتبض

ت تؾً عتتت ,ااوست تتوب وأ ت ت ا وبحت تتا وماتس تتوذب ووت تتضح ا تتخ اابلت تتقء إاتتتس ققاعت تتد

ااتسؤقاضل ااتدجضل الو اؽ

ا ااتا ق ة.
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ABSTRACT :
If the aim of commercial advertisements legal, like
any other business activities, this does not justify adopting

illegal ways, as disinformation, to achieve its aim of
increasing the promotion of goods and services, because
the consumer's reliance on such advertisementsfrom the

perspective of civil law, affects the validity of satisfaction,
making

his intention defective with

one

of

the

disadvantages satisfaction, according to the circumstances

of misinformation in addition, causing damage caused to
the consumer, allowing him to resort to the rules of civil
liability, for repar mentioned.
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