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 التنظيم الدستوري لحقوق المستهلك
 م. كوثر صادق موسى 

 المقدمـة:

ا  وديود تمثل ظاهرة االستهالك إحدى الظواهر الموغلة في الِقدم، والتيي ارتي و ودودهي
اإلنسيياع ىليير ا رذ  إن ليياع لانسيياع القييدأم، إلييان  إليياع اإلنسيياع الم ا يير، حادييا  

إإل اىها ميع اليالل ميا هيو متيوافر ميع ميوارد  و ميواد  و  إليأان  وليد لياع مأيل  ىلرىمل 
اإلنساع إلر االستهالك في المدتم يا  القدأمية محيدوداف    يل تواليو الميوارد المتاحية  يل 

 وندرتها 
ظاهرة االستهالك   ي ح  تحظير  اهمأية واليحة فيي المدتم يا  الم ا يرة، إاّل  ع 

   يييل التويييور ال لميييي والتقنيييي الييينا إليييهدت  المدتم يييا  الم ا يييرة الييينا  دى إلييير  أيييادة 
اإلنتاج ال ناىي ووفرة السلو وال لائو واتساع حديم الاليدما  المقدمية  و ياح    لمأا 

السيتهالك، وتحولي  ميع إإلي اع الليرورأا  نلك تغأأر في مأول اإلنسياع الم ا ير نحيو ا
القيرع ال إليرأع،   داأيةومنين  اللمالأا  مع السلييو والاليدما   لأتحول إلر التنان ما ُأ رف 

 ييييد  االهتمييييام والت لأيييير الدييييدا  لييييرورة ولييييو القواىييييد القانونأيييية التييييي تيييي مع الحماأيييية 
ي السيييلو للمسيييتهللأع فيييي موادهييية الممارسيييا  غأييير المإليييروىة التيييي ت يييدر ىيييع منتدييي

لييمع نلييك الممارسييا  التييي تنوييوا ىليير الغييو  و التلييلأل  و ، وأ(1)ومقييدمي الالييدما 
 الت سف 
المتحييدة ا مرألأييية ي وهييي ميييع  وائييل اليييدول التيييي  وليي  اهتمامييياف والييحاف  الوالأيييا ف ييي 

 Fedral Trade Commission "لحقييو  المسيتهلك ي  يدر لانييوع التدييارة االتحييادا 

Act, 1914" ولييد لييرر هيينا القييانوع م يياد  ىييّدة، مييع  همهييا منييو الممارسييا  التدارأيية ،
غأييير المن ييي ة  و ال ادلييية، التيييي ىرفهيييا  انهيييا الممارسيييا  التيييي أنإليييا ىنهيييا ليييرر  لأييي  
 المسييتهلك لييأس  وسيي   تديياو ع  إلييلل م قييول  وليينلك منييو الممارسييا  التدارأيية الالادىيية 

 و ا ف ييال التييي تهييدف إليير الييداع المسييتهلك   و الملييللة، التييي ىرفهييا  انهييا الممارسييا 

                                                 
وتطلق قوانين حماية المستهلك العربية على هؤالء تسميات مختلفةة  منهةا المهنةو او المحتةر  او المةور  او  (1)

 المجهز إلى غير ذلك من مسميات. 
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المت اأييد  حقييو  المسييتهلك، فقييد  االهتمييامو ثيير   (2)ال ييادا، وتيي ثر ىليير لراراتيي  واالتأاراتيي 
ومييييا تالهييييا لييييوانأع لحماأيييية المسييييتهلك  2222  ييييدر  غال أيييية الييييدول ال ر أيييية منيييين ىييييام 

  (3)تلمن  ىلر القواىد التي تل ل حماأة المستهلك
 لمستهلك على صعيد الدساتير الوطنية:تنظيم حقوق ا

 حقو  المستهلك ىلر ال  أد الدستورا  ثير الرسيالة التيي ودههيا اليرئأس  االهتمام د  
، والتييي حييدد فأهييا 11/3/1692ا مرألييي )دييوع لأنأييدا( إليير اللييونغرس ا مرألييي فييي 

وليييد   (4) و ييي ها ميييع الحقيييو  ا ساسيييأة للمسيييتهلك ميييع الناحأييية الدسيييتورأة حقيييو  ر  ييية 
حييا   هيينع الرسييالة اهتماميياف والييحاف لييدى الدهييا  الم نأيية لحقييو  المسييتهلك سييوان  لييانوا 
 فيييراداف  م هأئيييا   م م سسيييا   ولييينلك  سيييهم  هييينع الرسيييالة ي لميييا أييينه  الييي  ذ ي فيييي 
توييور لييانوع حماأيية المسييتهلك إليير حييد   أييد متيياثراف  يينلك  نمييو وتوييور الثييروا  والتدييارة 

رها ييييا  ال ولميييية   ولييييد إلييييهد  السيييينوا  ا الأييييرة ت أنيييياف والييييحاف لحماأيييية المسييييتهلك (1)وا 
الوونأييية  و ييي ها ميييع الحقيييو  ا ساسيييأة التيييي  الدسييياتأرو يييأانة حقولييي  ميييع ل يييل   يييذ 

 أن غي ل الة احترامها  
  همأة مولوع ال حث  المسائل اآلتأة: تتدّلر أهمية موضوع البحث:

د والإلي و ، إن ال أوديد إنسياع ىلير ا رذ  همأة ظاهرة االستهالك في حأياة ا فيرا  والف:
إاّل وأنو ي  ىلأي  و يف المسيتهلك  وليد اهتمي  ال ليوم المالتل ية  هينع الظياهرة، ل ليوم 

 االلت اد واإلح ان واإلدارة والقانوع وغأر نلك 

                                                 
 .P. 579 David Baumer. J.C. Paindxter, Legal Envortment, New York, 2004-.580 ُينظر: (2)

 Keneth. W. Clarson. Roger Miler Garlord Jentz. Frank Croos. Business Law, Thomson, 
Ninth edition, 2004, P. 863-864. 

لسةةةنة  6  واثر نةةةو رقةةة  2007لسةةةنة  76ومةةن اثمةلةةةة علةةةى ذلةةةك قةةانون حمايةةةة المسةةةتهلك الم ةةةر  رقةة   (3)
فةةةو  (09-03)  والجزائةةةر  رقةةة  2010لسةةةنة  1والعراقةةةو رقةةة     2005لسةةةنة  756  واللبنةةةانو رقةةة  2016

 .2002لسنة  2  والسور  رق  2012لسنة  36  والكويتو رق  25/2/2006
 .Margus Kingisepp. The Constitutional Apporch to Basic Consumer rightُينظر:  (2)
 .20/2/2012خ الزيارة تاري Jurdicinternationalمقالة متاحة على الموقع اإللكترونو:  .
 ..Ibidُينظر:  (5)
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ا همأيية الل أييرة لحقييو  المسييتهلك والتييي دىيي  المإلييّرع الييووني فييي غال أيية الييدول،  ثانأيياف:
 ال ر أة، إلر إ دار لوانأع الا ة  حماأة حقو  المستهلك و لمنها الدول 

 إشكالية البحث:

تقوم إإللالأة ال حث ىلر اإلدا ة ىلر التسا ال  المت لقة  ميدى ليرورة تنظيأم حقيو  
المسييتهلك فييي الدسييتور الييووني للدولييةذ وهييل  ع هيينع الحقييو   حاديية إليير اليين  ىلأهييا 

قيانوع اليووني هينع الحقيو ذ وهيل أن غيي إسي ا  في دستور الدولية   يد  ع نظيم ال وتنظأمها
لدر مع السمو  و ال لو للحقو  المينلورة  تنظأمهيا دسيتورأاف ونليك  وليو  حليام وليوا و 
أتقأيييد  هيييا المإليييّرع اليييووني ىنيييد إ يييدارع للقيييانوع الييينا أييينظم حقيييو  المسيييتهلك وهييينا ميييا 

 سنحاول اإلدا ة ىن  في هنا ال حث  
 تقسيم موضوع البحث:

ل حيث فيي التنظيأم الدسيتورا لحقيو  المسيتهلك  ع نحيدد  والف م هيوم المسيتهلك أتول  ا
ونلييك  ق ييد تمأأيي ع ىييع غأييرع مييع ا إلييالا   وسييأتم نلييك  ييالردوع إليير القييوانأع الوونأيية 

 حليييام حماأييية المسيييتهلك  ثيييم  أييياع ماهأييية حقيييو  المسيييتهلك وتقسيييأماتها  ثيييم  نظمييي التيييي 
هيينع الحقييو  ومسييّوغا  نلييك  وليينلك مولييف اإلإلييارة إليير مولييف الدسيياتأر التييي نظميي  

الدساتأر التي امتن ي  ىيع تنظيأم الحقيو  المينلورة ومسيّوغا  نليك  وفيي ليون ميا تقيدم، 
المبحة   : الت رأيف  المسيتهلك المبحة  اثو  سأقسم ال حث ىلر ثالثة م احث و الإللل اآلتي:

 مع حقو  المستهلك : مولف الدساتأر الوونأة المبح  الةال  : حقو  المستهلك الةانو
 المبحث األول

 التعريف بالمستهلك

حر   غال أة القوانأع والمواثأ  والتودأها  ا ور أة ىلر الت رأيف  المسيتهلك ونليك 
 عَّ هيينا الت رأييف أمثييل المييدالل ا سيياس فييي فهييم وتو أيي  ا حلييام المقييررة  إليياع حماأيية 

وليينلك  ق ييد تحدأييد مرليي ع القييانوني،  ، سييوان  لانيي  لانونيياف  م مأثاليياف  م تودأهيياف المسييتهلك
وتمأأييي ع ىيييع غأيييرع ميييع ا إليييالا  الييينأع أمليييع  ع أثيييار التسيييا ل  و الإليييك  إلييياع تيييوافر 
و ييف المسييتهلك فييأهم، فلييالف ىييع تحدأييد حقييو  والت امييا  هيينا الإلييال   ونظييراف للثييرة 

ف الت رأ ييا  التييي لييّدم   إليياع تحدأييد المق ييود  المسييتهلك، فيي عَّ ال حييث فييي هيينا الت رأيي
سييألوع  والف ىليير وفيي  مييا لررتيي  القييوانأع ال ر أيية لحماأيية المسييتهلك  وهيينا مييا سيين أن  فييي 
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)الموليييي  ا ول(  ثييييم ن ييييأع مييييا نلرتيييي   ران ال قيييي  مييييع ت ييييارأف ىييييّدة لتحدأييييد المق ييييود 
  المستهلك، وهو ما سن أن  في )المول  الثاني(  

 نين العربيةالتعريف بالمستهلك وفقاً لما قررته القوا: المطلب األول

ونلييك  ق ييد  (9)لييوانأع حماأيية المسييتهلك ال ر أيية ىليير إأييراد ت رأييف للمسييتهلك حر يي 
تحدأد نوا  هنع القوانأع، وتمأأ ع ىع الورف اآلالر في ىقيد االسيتهالك وهيو المهنيي  و 

وفيي الميادة  2229لسينة  96إن ىّرف لانوع حماأة المسيتهلك الم يرا رليم  )المحترف( 
" لل إلال  تقدم إلأ  إحدى المنتديا  إلإلي اع حاداتي  الإلال يأة  و   اني ( المستهلك 1)

ال ائلأة  و أدرا الت امل  و الت الد م    هينا الال يو  "  وميا تديدر مالحظتي   ع هينا 
القييييانوع ىييييّرف  المسييييتهلك  انيييي  )لييييل إلييييال ( ول ييييظ الإلييييال  أن ييييرف إليييير الإلييييال  

الين  المينلور والتيي  إليار  إلير  الو أ ي  و الم نوا  إاّل  عَّ  يالي ال  يارا  اليواردة فيي
إإل اع الحادا  الإلال أة  و ال ائلأة ت ويي االنو ياع  ياع و يف المسيتهلك فيي القيانوع 
 الم را  لا ر ىلر الإلال  الو أ ي فحس  النا تلوع ل  حادا  أحاول إإل اىها 

 مييا الإلييال  الم نييوا، لالإلييرلة  و الم سسيية  و النقا يية وغأيير نلييك، فييال أت ييور  ع 
حادييا  إلال ييأة أ مييل ىليير إإليي اىها  نيي  فييي والييو ا ميير مييا هييو إاّل افتييراذ تلييوع ليي  

 وددع القانوع، ومنح  الإلال أة القانونأية لليي أليوع ليادراف ىلير التسيا  الحقيو  وتحميل 
االلت اما   وهلنا نالل  إلر  ع م هوم المستهلك في القانوع الم را أ يدو لا يراف ىلير 

 وا  و االىت ارا  الإلال  الو أ ي مع دوع الإلال  الم ن

                                                 
االستهالك لغًة: من اْستْهَلَك بمعنةى اهلكةُ:: انفقةُ: وانفة ُي. ُينظةر: لةويف معلةو   المنجة  فةو اللغةة  انت ةارات  (7)

. وفةةو علةة  االقت ةةا  فقةة  عةةرك  المسةةتهلك ب نةة:   ا  فةةر  261هةةة    1321ذو  القربةةى  بةةال مكةةان طبةةع  
كيًا بتخ ةةي  جةةزء مةةن  خلةة: القتنةةاء السةةلع او الخةة مات إل ةةبا" حاجاتةة: ال خ ةةية  . يمةةارف ن ةةاطًا اسةةتهال 

ُينظةةر: الةة كتور سةةال  محمةة  عبةةو   الةة كتورة منةةى الموسةةو   مةة خ  إلةةى حمايةةة المسةةتهلك   ار الةة كتور للعلةةو   
 LEXIQUE DES TERMES JURIDQUES. كمةةا عةةرك  معجةة  مفةةر ات اللغةةة القانونيةةة 2006  بغةة ا   1ط

 خ  يبر  عق ًا مع محتر  يعطي: حق الملكيةة او حةق االنتفةا" بمةا  او ب ن:   (Consomateur)المستهلك 
 . 157    2010  1خ مة بغية االستعما  ال خ و او العائلو  ها يت انطوان  بيروت  ط
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 4/2/2221ال يادر  تيارأ   916ولنلك ىيّرف ليانوع حماأية المسيتهلك الل نياني رليم 
( المسيييتهلك  انييي  " الإليييال  الو أ يييي  و الم نيييوا الييينا أإليييترا الدمييية  و 2فيييي الميييادة )

 سل ة  و أستادرها  و أست أد منها ونلك  غراذ غأر مرت وة  نإلاو  المهني  
 نيي  لييم أق يير و ييف المسييتهلك ىليير الإلييال  الو أ ييي  وألحييظ ىليير هيينا الت رأييف

نما  إلار  راحةف إلر التسا  و ف المسيتهلك ميع ل يل الإليال  الم نيوافحسي    (6)، وا 
لما  ن  لّأد هنا الو ف  لرورة  ع أليوع الإليران  و االسيتئدار  و االسيت مال  و اإلفيادة 

ت ييل  نإليياو  المهنييي، مييع السييل ة  و الالدميية التييي ت الييد ىلأهييا المسييتهلك  غييراذ ال ت
 نإلييياو  المهنييي، وت  يياف ليينلك فميييع أإلييترا سييأارة السيييت ماالت   لهييا ا  غييراذ ال  ييلة 

الإلال أة ُأ دُّ مستهللاف، وأنو   ىلأ  و ف المسيتهلك،  ميا ميع أإليترا سيأارة ميا  ق يد 
نقييل ال لييائو للغأيير مقا ييل  ديير  و التييادر اليينا أإلييترا سييأارة  ق ييد نقييل  لييائ   التييي 

 هيييا، فيييال ألتسييي  و يييف المسيييتهلك  عَّ الإليييران لييياع دااليييالف  و مرت وييياف  نإلييياو  أت اميييل 
 24المهنييي  لمييا ىييّرف  لييانوع حماأيية المسييتهلك فييي دوليية اإلمييارا  ال ر أيية المتحييدة رلييم 

المسييتهلك  انيي  " لييل مييع أح ييل ىليير سييل ة  و الدميية  مقا ييل  و مييع دوع  2224لسيينة 
 "   اآلالرأع و حادامقا ل إإل اىاف لحادات  الالا ة 

                                                 
اتجةاهين يةر  اُةير الخال  فو الت ريع والفق: حو  مة   اكتسةاا اث ةخا  المعنويةة ل ةفة المسةتهلك بةين  (6)

اولهما بع   جواز ذلك وفقًا للمفهو  الضيق للمستهلك الذ  يقت ر على كة  مةن يح ة  علةى السةلعة او الخ مةة 
 5/2/1663ال ةا ر بتةةاريخ  13إل ةبا" حاجاتة: ال خ ةية او العائليةة. وهةةذا مةا اخةذ بة: التوجيةة: اثوربةو رقة  

ر لفةظ او و ة  المسةتهلك علةى ال ةخ  الطبيعةو المتعلق بحماية المسةتهلك مةن ال ةروط التعسةفية والةذ  ق ة
فحسةا. وهةةذا االتجةاي يبةة و سةليمًا ثن ال يت ةةور ان يكةةون لل ةخ  المعنةةو  حيةاة وحاجةةات خا ةة يعمةة  علةةى 

اما االتجةاي الةةانو فةذها إلةى إسةبا  و ة  المسةتهلك علةى  هو الحا  بالنسبة لل خ  الطبيعو.إ باعها  كما 
: القةةانون اللبنةةانو الةةذ  سةةبقت اإل ةةارة إليةة:. والع يةة  مةةن القةةوانين العربيةةة ال ةةخ  المعنةةو   وهةةذا مةةا اخةةذ بةة

ن كان يقر بع   وجو  حاجات خا ةة لل ةخ  المعنةو  ينبغةو إ ةباعها ة إالك  كالقانون العراقو.  وهذا االتجاي ة وا 
قة   بينة: وبةين مةن ان: ق   بذلك حمايت: بو ف: طرفًا ضعيفًا فو بعة  الت ةرفات التةو يختة ه فيهةا التةوازن الع

يتعاقةةة  معةةة: الةةةذ  قةةة  يسةةةت ةر بتقةةة ي  البضةةةاعة او الخ مةةةة او يحتكةةةر ذلةةةك او يتمتةةةع بخبةةةرة واسةةةعة فةةةو مجةةةا  
تخ  :. ُينظةر: اسةتاذنا الة كتور عة نان احمة  ولةو العةزاو    ةرا قةانون المعةامالت التجاريةة اإلمةاراتو  الجةزء 

. 36    2006  1: من ةورات الحلبةو الحقوقيةة  بيةروت  طاثو  فو النظرية العامة والمبةا   العامةة  توزيةع
وكذلك ال كتور فاروق إبراهي  جاس   ال كتورة ام  كاظ  سةعو   الةوجيز فةو  ةرا احكةا  قةانون حمايةة المسةتهلك 

 .27-22    2017  1  مكتبة السنهور   بغ ا   ط2010لسنة  1رق  
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ولد انتقد ال  ذ مع ال قي  هينا الت رأيف  ني  أسي   و يف المسيتهلك لينلك ىلير ميع 
أح يييل ىلييير السيييل ة  و الالدمييية ميييع دوع مقا يييل، وميييع ثيييم ف نييي  أنو ييي   إليييان  و يييف 
المسييتهلك، وهيينا  ميير أ يي   ل وليي ، فمييا هييي المسييّوغا   و الحلميية مييع إسيي ا  و ييف 

 يل ىلير السيل ة  و الالدمية  مقا يلذ و ا حي  المستهلك ىلير هينا الإليال ، وهيو ليم أح
  (8)ل  ِل ل المهني )الم ود(  وهو لم أتل   ىن  ىولاف ىع مقا ل سل ة  و الدمة

، فقيد ىيّرف فيي الميادة ا ولير 2212لسينة  1المسيتهلك ال راليي رليم  حماأية ما ليانوع 
ميية  ق ييد منيي  المسييتهلك  انيي  " الإلييال  الو أ ييي  و الم نييوا اليينا أتيي ود  سييل ة  و الد

إنيي  أتسييم   ييدم الدليية  اإلفييادة منهييا "  والوالييو  ع هيينا الت رأييف منتقييد مييع ودييوع ىييدة منهييا:
نلك  عَّ ل ظ ) ق د اإلفيادة منهيا( اليوارد فيي الين  سيأ دا إلير اتسياع م هيوم المسيتهلك 
لأإليييمل  ا إليييال  أتييي ود  و أتلقييير  و أت اليييد ىلييير سيييل ة  و الدمييية  ق يييد اإلفيييادة منهيييا 

 ييد  يينلك إإليي اع حاداتيي  الإلال ييأة  و ال ائلأيية  و المهنأيية، ومييع ثييمَّ ف نيي  سييوان  ليياع أق
  (6)سأ دا إلر الاللو  أع م هوم المستهلك وم هوم المهني

 تعريف المستهلك في ضوء آراء الفقه: المطلب الثاني

ال قيي  إليير اتديياهأع فييي تحدأييد م هييوم المسييتهلك نهيي   ولهمييا إليير التوسييو   رانتو ىيي  
المسيتهلك،  أنميا نهي  الثياني إلير التليأأ  فيي م نير المسيتهلك  ون يأع  في تحدأد م نر
 لال االتداهأع:

 اواًل: التوسع فو المعنى المق و  بالمستهلك
لييل للمسييتهلك  إن ىّرفيي  اليي  ذ  انيي  "حيياول   ييحا  هيينا االتديياع ت نييي م هييوم واسييو 

الإلال ييييييأة الالدميييييية  غرالييييي  ميييييع أ ييييييرم ت يييييرفاف لانونأيييييياف  ق يييييد اسييييييت مال السيييييل ة  و 
  وُأ ييا  ىليير هيينا الت رأييف  يياع توسيي   فييي  م هييوم المسييتهلك سييأ دا إليير (12)"والمهنأيية

الاللييو  أنيي  و ييأع المهنييي  و المحتييرف  وهييو ا ميير اليينا دهييد  لييوانأع حماأيية المسييتهلك 
إليير التمأأيي   أنهمييا  وليينلك  إلييار الييي  ذ إليير  ع المسييتهلك أمثييل )لييل إلييال  أت اليييد 

                                                 
 .361-360ي    ال كتور ع نان احم  ولو العزاو   م  ر سبق ذكر  (2)
 .20ال كتور فاروق إبراهي  جاس   ال كتورة ام  كاظ  سعو   م  ر سبق ذكري     (6)
ُينظةةر: الةة كتور حسةةن عبةة  الباسةةط جميعةةو  الحمايةةة الخا ةةة لرضةةاء المسةةتهلك فةةو عقةةو  االسةةتهالك   ار  (10)

 .10    1667النهضة العربية  القاهرة  
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لييل مييع أ ييادر ،  و  نيي  "(11) نيير اسييت مال السييل ة  و الالدميية " هيييدف االسييتهالك،  ا  م
 ع هيينا االتديياع أحيياول  ع  دلأيياف وأ ييدو   (12)إليير الح ييول ىليير سييل ة  و الدميية أحتادهييا"

أس   و ف المستهلك  إلاع لل إلال  أقتني  و أ تياع،  و أت اليد ىلير سيل ة  و الدمية 
الالا ييية  و ال ائلأييية  و م أنييية  غيييذ النظييير ىّميييا إنا الغيييرذ ميييع نليييك إإلييي اع حاداتييي  

 المهنأة 
       التضييق فو مفهو  المستهلك ةانيًا:

مقا ييل االتديياع ا ول اليينا أقييوم ىليير التوسييو فييي م هييوم المسييتهلك، نهيي  اتديياع  اليير 
 إليييير  ع "Jacqes Ghestin"إليييير التلييييأأ  فييييي هيييينا الت رأييييف، إن  إلييييار ا سييييتان 

أ ي   ورفياف فيي ة غأير المهنأية " هو الإليال  الينا ميع  ديل حاداتي  الإلال يأالمستهلك
الإليال  الينا أت اليد ميع   "  ولنلك ُىّرف المسيتهلك  اني(13) و الدما ىقد تورأد  موال "
الدامها فيييي غأييير مديييال نإلييياو  ميييا أل مييي  ميييع سيييلو واليييدما  السيييت ىلييير ديييل الح يييول 

  (14)"المهني
أقيوم ىلير وفي م رذ المقارنة  أع االتداهأع المتقيدمأع، أ يدو لنيا  ياعَّ االتدياع الينا 

م هييوم المسييتهلك هييو ا دييدر  التاأأييد للونيي  أق يير و ييف المسييتهلك  تحدأييدالتلييأأ  فييي 
ىلييير لييييل مييييع أت الييييد ىليييير سييييل ة  و الدميييية إلإليييي اع حاداتيييي  الإلال ييييأة  و ال ائلأيييية  و 
حادا  الغأر مع دوع  ع أست ملها في نإلاو  المهني  فليالف ىيع  ع هينا االتدياع أت ي  

إليّرع ىنيدما   يدر ليانوع حماأية المسيتهلك، وهيي ولاأتي  ميع مو الحلمة التيي ل يدها الم
 الت رفا   و ا ف ال ال ادرة مع المهني، والتي لد تتلمع غإلاف  و الداىاف  و ت س اف 

                                                 
ن  حمايةة المسةتهلك اةنةاء تكةوين العقة   الة ار الجامعيةة للطباعةة والن ةر  ُينظر: ال كتور محمة  السةي  عمةرا (11)

 .21    2003بيروت  
فةةو عةةر  هةةذا الةةرا  ُينظةةر: الةة كتورة فةةاتن حسةةين حةةو   الةةوجيز فةةو قةةانون حمايةةة المسةةتهلك  من ةةورات  (12)

 .31    2012  1الحلبو الحقوقية  بيروت  ط
 ُينظر: (13)

 Jacques Ghestin, Trait de droit civil, TI, la Formation du contrat, No. 77. 
 . 32ال كتورة فاتن حسين حو   م  ر سبق ذكري     (12)
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القيييوانأع المقارنييية  هييينا االتدييياع وميييع نليييك ميييا ليييررع ليييانوع حماأييية    يييذوليييد  الييين  
اليينا نيي  فييي   The Consumer Protection 1666المسييتهلك اإلندلأيي ا  ل ييام 

ىلييييير  ع المسيييييتهلك هيييييو " الإليييييال  الييييينا أرغييييي   ييييياع أتييييي ود  السيييييلو  (20-8)القسيييييم 
السيييييت مالها فيييييي  غرالييييي  الالا ييييية  و السيييييتهاللها "  ولييييينلك  الييييين   ييييي  لدنييييية ليييييانوع 

، إن ىّرفتييي   انييي  " الإليييال  الو أ يييي  و الم نيييوا ميييع 1663االسيييتهالك ال رنسيييي ل يييام 
 غرال  الالا ية المال  و الالدمة الست مالها في   إلالا  القانوع الالا  النا أستهلك

 "    و  ق د استهاللها
 المبحث الثاني

 حقــوق المستهلك

 وليي  غال أيية لييوانأع حماأيية المسييتهلك، سييوان  لانيي  ال ر أيية  م ا دن أيية ىناأيية فائقيية 
التيييي أتمتيييو  هيييا المسيييتهلك  لميييا  إليييار    يييذ الدسييياتأر الوونأييية  الحقييو ل أييياع ميييا هيييي 

  ذ هنع الحقو   ول لَّ  هيم ميا أمأي  تنظيأم حقيو  المسيتهلك  قيانوع وونيي ىيع للدول ل
ما أقررع دستور الدولة ي إنا لاع أتلمع إإلارة إلر الحقيو  المينلورة ي هيو ويا و الت  يأل 
في  أاع هنع الحقو  ولأ أة ممارسيتها، وميا هيو ا ثير المترتي  ىلير مالال تهيا، إلير غأير 

هيييا ليييانوع حماأييية المسيييتهلك  ونليييك  ق يييد تيييامأع الحماأييية نليييك ميييع  حليييام ت  يييألأة أقرر 
ال ّ الييية لحقيييو  المسيييتهلك  وأتدلييير نليييك  ال يييدد الل أييير ميييع الميييواد التيييي أتليييمنها ليييانوع 
حماأة المسيتهلك والت ا يأل اليواردة فأي   إلياع تليك الحقيو    أنميا أتسيم التنظيأم الدسيتورا 

ع ن يو  ىاميية ال تتدياو  مييادة لحقيو   المسيتهلك  وييا و اإلأديا  وااللتلييا ، وتليمأ
 و ميييادتأع فيييي  حسيييع ا حيييوال ونليييك  عَّ الدسييييتور أتليييمع ميييا أمليييع  ع أولييي  ىلأيييي  
 القواىد اإلرإلادأة التي أن غيي ىلير المإليّرع اليووني االلتي ام  هيا فيي إ يدارع لهينا القيانوع 

لوونأيية ومييع المالحييظ  نيي  ال أودييد ات ييا  سييوان ىليير  يي أد الدسيياتأر والقييوانأع ا  و ناك 
ما لحقو  المستهلك، إن لد تقيرر   يذ الدسياتأر  و القيوانأع حقولياف  تحدأدو ران افق  حول 

ال تقررهيا دسياتأر  و لييوانأع ُ اليرى  ون ييأع   أديا  إلييدأد ميا هييي  هيم الحقييو  التيي لررتهييا 
القييوانأع الوونأيية للمسييتهلك ونلييك فييي )موليي   ول(  ثييم ن ييأع   ييد نلييك  هييم الحقييو  التييي 

   ذ الدساتأر الوونأة للإلال  المنلور في )مول  ثاٍع(  لررتها 
 حقوق المستهلك وفقاً لما قررته بعض القوانين الوطنية: المطلب األول
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مع ليوانأع حماأية المسيتهلك ىلير اإلإليارة إلير الحقيو  التيي أتمتيو  هيا  اللثأرحر   
أع م أنية تسيتوى    ولد ىمد ال ق  إلر ولو تقسأم لهينع الحقيو  وفقياف ل نياو (11)المستهلك
الوونأيية مييع  حلييام  إليياع هيينع الحقييو   ون ييأع   أدييا  إلييدأد  هييم حقييو   القييوانأعمييا لررتيي  

 المستهلك والتي تتمثل  ما أاتي: 

                                                 
( ب نةة: 3فةةو المةةا ة ) 2005لسةةنة  21فعلةةى سةةبي  المةةةا : قةةرر قةةانون حمايةةة المسةةتهلك الفلسةةطينو رقةة   (15)

 يتمتع المستهلك بالحقوق اآلتية:
 عمال: للسلعة او الخ مة من حي  الجو ة والنوعية.الحفاظ على  حت: وسالمت: عن  است -1
 الح و  على المعاملة العا لة من  ون تمييز من قب  مزو  المنتج او الم نع. -2
 ت كي  جمعيات لحماية المستهلك واالنتساا إليها. -3
 العيش فو بيئة نظيفة وسليمة وح ول: على سلعة وخ مة مطابقة للتعليمات الفنية اإللزامية. -2
الحةةر للسةةلع والخة مات مةةن بةةين بة ائ  سةةلعية او خ ماتيةةة  وكةذلك لةة: الحةةق فةو الح ةةو  علةةى  االختيةار -5

وبق ةة  ضةةمان فاعليةةة ال ةةفقات العا لةةة  مةةة  ضةةمان الجةةو ة والسةةعر المعقةةو   ورفةة  ال ةةفقات اإلجباريةةة  
( التةةو منعةةت 22الحقةةوق المتق مةةة  فقةة  قةةرر القةةانون المةةذكور الع يةة  مةةن اثحكةةا  ومةةن ذلةةك مةةا قررتةة: المةةا ة )

 المهنو )المزو ( من القيا  بالممارسات واثفعا  اآلتية  إذ ن ت على ان::
 تسلي  او استعما  او محاولة استعما  عالمات الجو ة بق   الغش. -1  
 اإل عاء او اإليها  ب نَّ السلعة تتمتع ب ها ة الجو ة . -2
 سبا م رو". االمتنا" عن بيع اية سلعة او تق ي  خ مة للمستهلك من  ون -3
ا ةةتراط البيةةع ب ةةراء كميةةة مفروضةةة او ب ةةراء سةةلع او خةة مات ُاخةةر  فةةو الوقةةت نفسةة: إالك إذا اعطةةى  -2

 للمستهلك الحق فو  رائها بسعر مختل .
 ا تراط  راء خ مة بإس اء خ مة ُاخر  او ب راء سلعة. -5
 سبا م رو". إخفاء اية ما ة او سلعة مخزونة ل   المزو  عن ا   خ  يو ه  راءها من  ون  -7
 بيع سلعة او تق ي  خ مة بسعر او بربح يزي  عن السعر المعلن عن:.  -6
 استيرا  او ت او  السلع المجهولة الم  ر او المخالفة للتعليمات الفنية اإللزامية  او الممنوعة قانونًا. -2
إالك إذا كانةت  استيرا  او إ خا  سلع انقضى على تاريخ إنتاجها او تعبئتها اكةر مةن ةلة  مة ة ال ةالحية  -6

وبعة  بيةان حقةوق المسةتهلك فةو قةانون حمايةة المسةتهلك .  ا  على ان يحظةر تة اولها باثسةواقالسلعة مبت " به
وبعةة  ضةةمانات فاعليتهةةا  فإننةةا سةةنكتفو بهةةذا القةةانون كةة نموذ  لمةةا قررتةة:  2005لسةةنة  21الفلسةةطينو رقةة  

ا  كافةة ن ةو  القةوانين العربيةة التةو قةررت الحقةوق قوانين حمايةة المسةتهلك العربيةة مةن حقةوق. إذ يتعةذر إيةر 
( مةةن قةةانون حمايةةة 2المةةذكورة وذلةةك ثنَّ المقةةا  ال يتسةةع لةةذكرها فةةو هةةذا البحةة . ومةةن ذلةةك مةةا قررتةة: المةةا ة )

 .     2010لسنة  1( من قانون حماية المستهلك العراقو رق  7  والما ة  )2002لسنة  2المستهلك القطر  رق  
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الحةةةق فةةةو الح ةةةو  علةةةى سةةةلعة او منتةةةو  او خ مةةةة تتةةةوافر فيهةةةا الموا ةةةفات  اواًل:
 :المعتم ة

و همهيا، إن إعَّ إرادة المسيتهلك ي  ُأ دُّ هينا الحي   ولير الحقيو  ا ساسيأة للمسيتهلك،  يل
وهو ىندما أق يد الت اليد ىلير سيل ة  و منتيوج  و الدمية ميا إلإلي اع حاداتي  ي ف ني  أليوع 
لد  الن   أع االىت ار مدى لدرة هنا المنتوج  و السل ة  و الالدمة في إإل اع حاداتي  وفقياف 

اىيييث اليييدافو ىلييير لرغ اتييي  ولناىاتييي ، ونليييك  ييياع تتيييوافر فأييي  موا ييي ا  محيييددة تمثيييل ال 
ت الدع  ف نا ليم تليع هينع السيل ة  و الالدمية مسيتوفأة للموا ي ا  الم تميدة  ا سي   ميا، 
ف ي هنع الحالة أت نر ىلأ  إإل اع حادات   وفي هنع الحالة سأليور إلىيادة السيل ة إلير 
نا لييم ألييع ليينلك سألييور إليير إلييران  المهنييي  و المحتييرف إنا ليياع لانونيي  أسييم   يينلك، وا 

أ تقييد  انهييا تتييوافر فأهييا الموا يي ا  المحييددة، وهيينا مييع إلييان   ع أحمييل المسييتهلك ُ الييرى 
نا لياع الحي  فيي الح يول ىلير سيل ة  و   ى انف ون قا  ودهداف في ال حيث ىيع ال يدأل  وا 
الدمة تتوافر فأها الموا  ا  المحددة أمثل حقياف للمسيتهلك، إاّل  ني  ميع دهية ُ اليرى أمثيل 

ي  و المحتيرف  و الميورد  و المدهي  تيامأع الوفيان  ي  ميع اليالل الت اماف أن غي ىلير المهني
تدهأيي   و ت وأييد المسييتهلك  تلييك السييل ة  و الالدميية التييي أ حييث ىنهييا  ولييد  إلييار لييانوع 

( إليير هيينا الحيي  2حماأيية المسييتهلك الم ييرا إليير هيينا الحيي  فييي ال قييرة )ج( مييع المييادة )
إليروو الديودة الموا قية    تتيوافر فأهيامقرراف للمسيتهلك ) يالح  فيي االالتأيار الحير لمنتديا

 "   للموا  ا 
الحةةق فةةةو اإلعةةال  والح ةةةو  علةةى المعلومةةات والبيانةةةات المتعلقةةة بالسةةةلعة او  ةانيةةًا:

 المنتو  او الخ مة
ليييرر  ليييوانأع حماأييية المسيييتهلك لهييينا ا الأييير  يييالح  فيييي الح يييول ىلييير الم لوميييا  

مييية التيييي أ غيييي الت اليييد  إليييانها ونليييك لليييي وال أانيييا  المت لقييية  السيييل ة  و المنتيييوج  و الالد
أ در الرلا ىني  ىيع إرادة واىأية سيلأمة تحيأو  ليل ميا أت لي   السيل ة  و الالدمية سيوان 

    (19)مع حأث و أ تها ووظأ تها وملوناتها ولأ أة است مالها إلر غأر نلك مع  أانا 

                                                 
موا فات القياسية ب  ها عبارة عن المعايير الجوهرية المسةتعملة لقيةاف جةو ة منتةو  او خ مةة مةن تعر  ال (17)

هيةة ة مخت ةةة. او هةةو عةةر  مةةوجز لمجموعةةة مةةن المتطلبةةات التةةو ينبغةةو ان تتةةوافر فةةو منتةةو  مةةا والت كةة  مةةن 
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ك مييا لررتيي  وليد لييرر  ليوانأع حماأيية المسيتهلك ال ر أيية هينا الحيي  للمسيتهلك، ومييع نلي
ال قييرة ) ( مييع المييادة الثانأيية مييع لييانوع حماأيية المسييتهلك الم ييرا التييي ن يي  ىليير  ع 
للمستهلك " الح  في الح يول ىلير الم لوميا  وال أانيا  ال يحأحة ىيع المنتديا  التيي 
أإليييترأها  و أسيييت ملها  و تقيييدم إلأييي  " ولييينلك  إليييار ليييانوع حماأييية المسيييتهلك ال راليييي إلييير 

ك  يييالح  فيييي الح يييول ىلييير الم لوميييا  اللاملييية ىيييع موا ييي ا  السيييلو اإلليييرار للمسيييتهل
 والت رف ىلر الور  السلأمة الست مالها  و للأ أة تلقي الالدمة 

اإلىالم، فهو أتلمع إحاوة ىلم المستهلك  الحالة  و الوليو القيانوني  نوا  ما ىع 
ىيييييالم للمسيييييتهلك  الم لوميييييا  الالا ييييية  ييييي المهني  و للسيييييل ة  و الالدمييييية محيييييل ال قيييييد  وا 

المحتيييرف  و المييي ود لاسيييم  التديييارا وتيييارأ  ومحيييل تسيييدأل  وىنوانييي  و رأيييدع ال يييادا  و 
اإلللترونييي، و أيية م لومييا  ُ الييرى تمّلييع مييع الت رأييف  يي   فلييالف ىييع إىييالم المسييتهلك 
 إلروو ال قد، لورأقة الوفان  الثمع فأما إنا لان  نقيداف  م ىلير إليلل  لسياو وسي ر ال أيو 

دار القسيو ومييدة اسيتحقال  وال ائيدة الم رولية ىييع ليل لسيو  ولينلك إىييالم  ا لسياو ومقي
المسيييييتهلك  ال أانيييييا   و الم لوميييييا  المت لقييييية  اسيييييت مال السيييييل ة  و الالدمييييية ومحيييييانأر 

لر غأر نلك مع  أانا   و م لوما    (16)االست مال، وا 
  (18) وأن غي  ع أتوافر في اإلىالم ثالثة إلروو تتمثل  الولوح والل اأة وال د

 الحق فو االختيار ةالةًا:
أييتلال  ملييموع هيينا الحيي   يياإللرار للمسييتهلك  قييدر ل أيير مييع حرأيية االالتأييار  ييأع 

المتييوافرة فييي السييو   ومييع ثييمَّ أن غييي  ع ألييوع المسييتهلك متحييرراف مييع  الالييدما السييلو  و 
الليييغوو غأييير المإليييروىة التيييي تحثييي  ىلييير الت اليييد، وميييع نليييك الليييغوو التيييي تولييييدها 

                                                                                                                       

الجةو ة ة مبةا   وتطبيقةات   ار توافرها في:. ُينظر: ال كتور  باا مجية  النجةار  الة كتورة مهةا كامة  جةوا   إ ارة 
 وما بع ها. 21    2012  1ال كتور للعلو  االقت ا ية واإل ارية  بغ ا   ط

بق   ا  م ة ر سةي  جاسة   الة كتورة امة  كةاظ  سةعو فو تف ي  نطاق اإلعةال  ُينظةر: الة كتور فةاروق إبةراه (16)
  بةةاإلعال  قبةة  التعاقةة    ار النهضةةة العربيةةة  وُينظةةر بوجةة: عتةةا  فةةو اإلعةةال : الةة كتور خالةة  جمةةا  احمةة   االلتةةزا

  الة كتور سةعي  1660  القةاهرة    االلتزا  بالتب ير   ار النهضةة ون ذكر تاريخ الن ر  ال كتورة سهير منت ر
 .  2000  باإلف اا فو العقو    ار النهضة سع  عب  السال   االلتزا 

 No. 61Ghestien, Op.Cit ,.فو تف ي  هذي ال روط ُينظر:  (12)
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نيييا  المليييللة  و دهيييل المسيييتهلك  و اسيييتغالل حادتييي   وليييد  ليييد  ليييوانأع حماأييية اإلىال
المسيتهلك ىليير هيينا الحي ، إن  إلييار لييانوع حماأية المسييتهلك الم ييرا فيي ال قييرة )ج( مييع 

( إليير تمتييو المسييتهلك "  ييالح  فييي االالتأييار الحيير لمنتدييا  تتييوافر فأهييا إلييروو 2المييادة )
 الدودة الموا قة للموا  ا  " 

 الحق فو إرجا" السلعة او المنتو  او استب ال: او إ الح: عًا:راب
لييرر    ييذ لييوانأع حماأيية المسييتهلك لهيينا ا الأيير  ييالح  فييي الردييوع  و ال ييدول ىييع 

( مع لانوع حماأة المسيتهلك الل نياني 11الثمع، ومع نلك ما لررت  المادة ) واستردادال قد 
للمسييتهلك اليينا أت الييد وفقيياف  حلييام  التييي ن يي  ىليير  ع " الالفيياف  ا نيي   اليير، أدييو 

هنا ال  ل، ال دول ىيع ليرارع  إليران سيل ة  و اسيتئدارها  و االسيت ادة ميع الالدمية  ونليك 
الييالل مهليية ىإلييرة  أييام تسييرا اىت يياراف إمييا مييع تييارأ  الت الييد فأمييا أت ليي   الالييدما   م مييع 

دم نلرهيا، في عَّ للمسيتهلك وفليالف ىيع الحقيو  المتقي " التسلأم فأما أت ل   السيل ة    تارأ 
حقولاف ُ الرى تتمثل  حق  في إنإلان الدم أا   و الم سسا  التي ت نر  حقول  والمإليارلة 
فأها  ولنلك الح ول ىلر ت يوأذ ىيادل ديران ميا ألحي   ي  ميع  ليرار ديران اسيت مال 

 السلو والالدما  المقدمة مع ل ل المهني  ولنلك حق  في التقالي     
 حقوق المستهلك وفقاً لما قررته بعض الدساتير الوطنية :المطلب الثاني

سيي ق  اإلإلييارة  نيي   ييالنظر لو أ يية ال ييأاغة القانونأيية للدسيياتأر، والتييي تتسييم  اإلأدييا  
وااللتلا ، فقد  إلار    ذ الدساتأر ي التيي نظمي  حقيو  المسيتهلك ليمع  حلامهيا ي 

ع، ونلت ييي  اإلإلييارة إليير هيينع إليير   ييذ الحقييو  التييي أتمتييو  هييا المسييتهلك  و المسييتهللأ
  والدسيتور ال رتغيالي (16)1668الحقو  لما ورد فيي الدسيتور اإلسي اني ال يادر فيي ىيام 

  ون يييأع (21)1666  والدسيييتور ال ولنيييدا ال يييادر فيييي ىيييام (22)1669ال يييادر فيييي ىيييام 
 الن و  التي ورد  في هنع الدساتأر  إلاع المستهلك 

 

                                                 
 .2011وكان آخر تع ي  ل: فو عا   (16)
 .2007وكان آخر تع ي  ل: فو عا   (20)
 .2006وكان آخر تع ي  ل: فو عا   (21)
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 1662ال ستور اإلسبانو لعا   اواًل:
 ( مع هنا الدستور ىلر  ع:11ن   المادة )

تلمع السلوا  ال امة حماأة المسيتهللأع ومسيت ملي الاليدما  وتيوفر لهيم ىيع  -1"
 ورأ  القوانأع ال دالة وا مع وال حة والحقو  االلت ادأة المإلروىة 

تإلدو السلوا  ال امية اإلىيالم وتنيوأر المسيتهللأع ومسيت ملي الاليدما   لميا ت ميل  -2
السييلوا  ىليير تإلييدأو هأئيياتهم واالسييتماع لهييا فييي القليياأا التييي أملييع  ع هيينع 

  (22)تال هم وفقاف لما أن  ىلأ  القانوع "
 1667ال ستور البرتغالو لعا   ةانيًا:

 ( مع هنا الدستور وتح  ىنواع حقو  المستهللأع ىلر ما أاتي: 92ن   المادة )
ل ىليير الم لومييا   وفييي حماأيية للمسييتهللأع الحيي  فييي دييودة ال لييائو وفييي الح ييو  -1"

  حتهم و مانهم وم الحهم االلت ادأة  وفي الت وأذ ىع ا لرار 
أيييينظم القييييانوع الدىاأيييية وتحظيييير دمأييييو  نييييواع الدىاأيييية الال أيييية  و غأيييير الم اإلييييرة  و  -2

 االحتأالأة 
لدم أيييا  المسيييتهللأع وت اونأييياتهم الحييي  فيييي الح يييول ىلييير دىيييم ميييع الدولييية فيييي  -3

الحييدود التييي أليي ها القييانوع  و ع ُأسييت مو إلييأهم فأمييا أت ليي   مسييائل حماأيية المسييتهلك 
والحيي  فييي تمت هييا  ال يي ة القانونأيية فييي الييدفاع ىييع  ىلييائها  و  ا مييع م ييالحها 

  (23)المإلترلة  و ال امة "
 1666البولن   لعا   ال ستور ةالةًا:

( ميييييع هييييينا الدسيييييتور ىلييييير  ع: ىلييييير السيييييلوا  ال امييييية حماأييييية 69الميييييادة ) ن ييييي 
المسييييييتهللأع وال مييييييالن والميييييي درأع والمسييييييتادرأع لييييييد ا نإلييييييوة التييييييي تهييييييدد ال يييييي ة 
والال و يييأة والسيييالمة و أييية ممارسيييا  غأييير إليييرأ ة ليييد تميييارس فيييي نليييك المديييال  وأيييتم 

  (24)لقانوع"تحدأد نوا  هنع الحماأة مع ل يل ا

                                                 
 https/www Constituteproject. orgن و  ال ستور متاحة على الموقع اإللكترونو:  (22)
  tituteproject. orghttps/ www. Consن و  ال ستور متاحة على الموقع اإللكترونو: (23)
 .13/5/2012ن و  ال ستور على الموقع المتق   ذكري. تاريخ الزيارة  (22)
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وأ ييدو مييع مدمييل الن ييو   ع   يير  حقييو  المسييتهلك التييي تلييمنتها هيينع الدسيياتأر 
 اإلىالم والح ول ىلر سل ة  و الدمة مالئمة لنو  المستهلك، والالأة ميع   الح تتمثل 

ال أيو  والملييار و لييمع نلييك الملييار ال ييحأة  فلييالف ىييع حيي  المسييتهلك  االنلييمام 
ع، واإللييرار لهيينع الدم أييا   حيي  الال ييومة فييي الييدىاوى إليير دم أييا  حماأيية المسييتهللأ

التي تقأمها ىلر الغأر فيي حيال انتهياك ن يو  ليانوع حماأية المسيتهلك  ولينلك اليدفاع 
ىع مدموع م يال  المسيتهللأع  فليالف ىيع اإلليرار للمسيتهلك  الموال ية  يالت وأذ ىيع 

الممارسيييا  غأيييير ا ليييرار التيييي لحقييي   ييي  ديييران اسييييت مال سيييل ة  و الدمييية ميييا  ومنيييو 
 الإلرأ ة  و الملللة التي ت در ىع المهنأأع، مع م ودا السلو والالدما    

 المبحث الثالث
 موقف الدساتير الوطنية من حقوق المستهلك

االتلف مولف الدساتأر الوونأة مع اإلإلارة إلر ا حلام التي تت لي   حقيو  المسيتهلك 
 ق  اإلإلييارة فأمييا تقييدم ي إليير   ييذ لييمع الدسييتور  إن  إلييار    ييذ الدسيياتأر ي ولمييا سيي

الحقو  التيي أتمتيو  هيا المسيتهلك  ومقا يل نليك  ىرلي  دسياتأر ُ اليرى ىيع اإلإليارة إلير 
 هنع الحقو   ون أع لال االتداهأع في مول أع و الإللل اآلتي: 

 الدساتير التي أقرت بحقوق المستهلك كحقوق أساسية: المطلب األول

ا ور أيية، لالدسييتور اإلسيي اني وال رتغييالي وال ولنييدا  سيي ق  اإلإلييارة  ع   ييذ الدسيياتأر
ىمد  إلر اإلإليارة إلير   يذ الحقيو  التيي أتمتيو  هيا المسيتهلك  ولينلك اإلليرار  ي  ذ 
ا حلام ال امية نا  ال ي غة اإلرإليادأة  و التودأهأية التيي أن غيي ىلير المإليّرع ت نأهيا فيي 

 اليييداعلممارسيييا  التيييي تهيييدف إلييير القيييوانأع المت لقييية  حماأييية المسيييتهلك، وميييع نليييك منيييو ا
المسيييتهلك  و تليييلأل   ولييينلك حظييير الإليييروو الت سييي أة التيييي درج الييي  ذ ميييع مدهييي ا 
 ال لائو وم ودا الالدما  ي  ا المهنأأع   و المحترفأع ي إدرادها في ىقود االستهالك 

وأثأييير تنظيييأم ا حليييام المت لقييية  حماأييية المسيييتهلك ليييمع ن يييو  الدسيييتور تسيييا ال  
ع نليك، هيل  ع االىتيراف  حقيو  المسيتهلك ا ساسيأة ليمع ن يو  الدسيتور م أنة ومي

سألمع ل  حماأة  قدر  ىلير ميع الحماأية المقيررة  مقتلير القيانوع اليوونيذ ثيم ميا هيي 
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الغاأيييية مييييع تنظييييأم حقييييو  المسييييتهلك فييييي الدسييييتور والمييييا  ع القييييوانأع الوونأيييية، وليييينلك 
 ماأة ال ّ الة لحقو  المستهلكذ ا نظمة لد تل ل   ولو القواىد التي ت مع الح

  ع نتلمس اإلدا ة ىلر هنع التسا ال  مع الالل اآلتي:  سنحاول
فأمييا أت ليي   التسييا ل ا ول فمييع المقييرر  ع الدسييتور أمثييل  ىليير وثأقيية لانونأيية فييي   والف:

الدوليية ومنيي  تسييتمد القييوانأع فييي الدوليية إلييرىأتها ولوتهييا المل ميية إنا لانيي  متوافقيية مييو 
   ومع ثمَّ ف عَّ إلرار حقو  المستهلك في الدستور في عَّ نليك سألي ي ىلأهيا ليدراف  حلام

مع السمو  و ال لو  و ي ها ميع الحقيو  ا ساسيأة لميواوني الدولية   لليع نليك ي  ر أنيا 
المتوالييو ي سييوف لييع أليي ي ىلأهييا لييدر مييع الحماأيية  ىليير مييع  ييالي الحقييو  المقييررة 

هيينع الحقييو  دمأ يياف لييد تل ييل المإلييّرع الييووني  حماأتهييا  لألفييراد فييي الدسييتور، نلييك  عَّ 
امتثاالف للن و  الدستورأة  وهنع الحماأية هيي ميع حأيث الم يد  حماأية واحيدة ال تمأي  

  أع ح  و الر وال تقرر لح  ما حماأة  قدر  ىلر وآلالر  قدر  لل 
المت لقيية  حماأيية  مييا فأمييا أت ليي   التسييا ل الثيياني فمييع المالحييظ  ع تنظييأم ا حلييام  ثانأيياف:

المسييييتهلك فييييي القييييانوع الييييووني هييييو  ميييير لييييرورا إ ان التلييييا  وىمومأيييية  ييييأاغة 
ن ييييو  الدسييييتور  إن تتل ييييل القييييوانأع الوونأيييية  و القييييانوع الييييووني  يييي لرار ا حلييييام 
الت  ألأة المت لقة  حماأة المستهلك و يأانة حقولي  ميع دمأيو دوان هيا سيوان ميا ت لي  

  وميو هينا ال يار  فيي و أ ية تنظيأم (21)ة  و  حليام ىقا أية احليام موليوىأة  و إدرائأي

                                                 
ففو الواليات المتح ة اثمريكية مةاًل تضمن قوانين المقاطعةات )الواليةات( وكةذلك القةانون االتحةا   علةى حة   (25)

انة:  ا فةو هةذا البحة  المتواضةع  إالك سواء حماية فعكالة لحقوق المستهلك. ويتجلى ذلةك بمظةاهر عة ة يتعةذر ذكرهة
وجةةو  مجموعةةة مةةن القةةوانين التةةو تحظةةر الممارسةةات غيةةر الم روعةةةة التةةةو  اواًل: يمكةةن إجمالهةةا بمظهةةرين همةةا:

  ة الةذ  سةبقت اإل ةارة إلةى المبةا   1612ا  قانون التجارة االتحا   تلحةق ضررًا بالمستهلك. وي تو فو مق مته
والةذ   "uniform consumer credit"   بح  ة  وكذلك  قانون ضمانات المسةتهلكمنها فو مق مة الالتو تض

وجةو   ةانيةًا:يةة تطبةق بحةق المخةالفين ثحكامة:. تبنت احكام: الع ي  من الواليات. ويتضمن جزاءات م نيةة وجنائ
 Food and durgوكةةاالت او هيئةةات او منظمةةات تتكفةة  بتطبيةةق القةةانون االتحةةا   كهيةة ة الغةةذاء والةة واء 

وغيرها. وكذلك وجو  جمعيات متخ  ة بحماية المستهلكين تتولى ال فا" عن م الح هؤالء. وية ع  ذلةك وجةو  
 قضاء حري  على توفير اق ى  رجات الحماية للمستهلك. للتف ي  ُينظر:

Robert. W. Emerson, Business Law, BARRONS, New York, Fifth edition, 2009, 
P. 253-255.   
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حماأة المستهلك وحقول   أع ن و  الدسيتور والقيانوع اليووني، إاّل  ع هناليك تال مياف 
 أنهميييا أتمثيييل  ييياع ميييا أقيييررع القيييانوع اليييووني ميييع  حليييام لحماأييية المسيييتهلك أمثيييل  والف 

مو تلك ا حلام  حأث أد ل لل منهميا  امتثاالف  حلام الدستور، وثانأاف توافقاف وانسداماف 
ملميييالف ل.الييير  وميييع المالحيييظ  ع ى يييرنا الحيييالي أإليييهد ت ييياىداف فيييي االهتميييام  هييينع 

، ممييا ألقييي ىليير واليي ي الدسييتور واد يياف  يياإللرار  ييالحقو  الميينلورة لييمع (29)الحقييو 
 ن و  الدستور 

ميا هيو إاّل ان لياس  ونإلأر  الأراف  ع ت اىد االهتمام  تنظأم حقيو  المسيتهلك دسيتورأاف 
اليينا تلقيياع هيينع الحقييو  ىليير ال يي أد الييووني مييع الييالل اإللييرار  دم أييا   و  لالهتمييام

منظمييا  حماأيية المسييتهلك  ييدور ل أيير فييي حماأيية المسييتهلك   مييا ىليير ال يي أد الييدولي 
  التييي (26)1666فأتمثييل   ييدور م يياد  ا مييم المتحييدة التودأهأيية   ييأغتها الم دليية ىييام 

د مييع الم يياد  التودأهأيية المودهيية إليير الييدول والحلومييا ، ومييع نلييك ال مييل لييرر  ال دأيي
ىليير ولييو  و موا ييلة إت يياع سأاسيية لتييوفأر حماأيية فاىليية للمسييتهلك، وهيينا مييا ورد فييي 

 المادة ثانأاف مع هنع الم اد   
 دساتير أعرضت عن تنظيم حقوق المستهلك: المطلب الثاني

نأييية ال تتلييمع  حلاميياف  ييرأحة  إليياع حماأييية مييع المالحييظ  ع غال أيية الدسيياتأر الوو
المستهلك وما أتمتو    مع حقو ، فما هي مسّوغا  نليكذ  ر أنيا المتواليو  ع مسيّوغا  
 ىراذ الدساتأر الوونأة ىع تنظأم ا حلام المت لقة  حماأة المسيتهلك وحقولي  أمليع  ع 

 أتمثل  ما أاتي:
 حلييييام المت لقيييية  حقييييو  أيييينه  اليييي  ذ  ع الإلييييأة   ييييذ الييييدول مييييع نليييير ا  والف:

المسييتهلك فييي دسيياتأرها الوونأيية هييو  سيي   االىتقيياد  يياع نلييك أتلييمع وىييداف مييع الدوليية 
لمواونأهيييا  مسيييتوى م أإليييي م يييأع وحأييياة الئقييية لرأمييية  إاّل  نييي   يييالنظر لتغأأييير الظيييروف 
السأاسأة وااللت ادأة واالدتماىأة في المدتم ا  الم ا رة، لينا سيألوع هناليك ليدر ميع 

 ييييي و ة  المحافظييييية ىلييييير نليييييك الوىيييييد الييييينا لو تييييي  الدولييييية ىلييييير ن سيييييها وليييييمنت  ال
                                                 

ان حقةوق المسةتهلك تمةة  فةو المجتمعةات المعا ةرة نوعةًا ج ية ًا مةن  Margus Kingseppيةر  اثسةتاذ  (27)
 حقوق اإلنسان فو ظ  ما اسماي   ب ولة الرفاهية  . ُينظر: مقالت: السابقة اإل ارة إليها فيما تق  .

 .1625وق    ر اإلعالن اثو  لهذي المبا   عا   (26)
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ع لاني  ت ييدُّ  فرادهيا  مسييتوى (28)دسيتورها   إاّل  ع هينا اليير ا ال أ يدو دلأقيياف  عَّ الدولية ي وا 
م أإلي م أع أن غي  ع تس ر لتحقأق  ي، إاّل  ع نليك أ يدو مت ينراف  سي   ىواميل وظيروف 

 ر الدوليية ي ى يير لييوانأع حماأيية المسييتهلك وغأرهييا ي إليير لييماع لثأييرة، وليينا أن غييي  ع تسيي
 م املة ىادلة ال تمأ   أع المستهللأع  

إعَّ الدسيياتأر التييي  ىرليي  ىييع تنظييأم حقييو  المسييتهلك لييمع ن و ييها، لييد  ثانأاف:
تمسل  ي لما أ دو ي  ياع هينع الحقيو  أمليع  ع تيدالل فيي نويا  حقيو  ُ اليرى، ليالحقو  

فييي ال ييحة والحيي  فييي سييالمة الدسييد وغأيير نلييك، ومييع ثييمَّ فييال أودييد  االلت ييادأة والحيي 
مسيييّو  لتقرأييير هييينع الحقيييو  ليييمع الدسيييتور والميييا  نييي  أليييوع  اإلملييياع إدالالهيييا ليييمع 

   الحقو  المتقدم نلرها 
وهنا الر ا أملع الرد ىلأي   ياع المدتم يا  الم ا يرة فيي الوالأيا  المتحيدة ا مرألأية 

التقلأدأية   يالحقو لدول اُ الرى لم ت د تلترث ي ولما أدلُّ الوالو ي والدول ا ور أة، و  ذ ا
لحرأيييية ال قأييييدة واليييير ا وغأرهييييا لييييدر اهتماميييي   ييييالحقو  نا  ال ييييلة  م أإلييييتها وحأاتهييييا 
الأومأة، والتي تمثل حقيو  المسيتهلك  نموندياف لهيا، السيّأما فيي ظيل الليغوو االلت يادأة 

هنع المدتم ا ، مميا ألي ي  همأية واليحة ىلير  التي أت رذ لها اللثأر مع ا فراد في
 حقو  المستهلك  

 الخاِتمـة

ال مييران فييي  ع مولييوع حماأيية المسييتهلك ومييا أتمتييو  يي  مييع حقييو  ومييا هييي وسييائل 
حماأتها    ح  تلقر اهتماماف واس اف ميع ال دأيد ميع الدهيا  سيوان دااليل الدولية  و ىلير 

لحدأثيية تلييم  حلاميياف  حماأيية المسييتهلك    وهيينا مييا د ييل   ييذ الدسيياتأر االييدوليال يي أد 
 مييا ىليير  يي أد التإلييرأو الييووني، فقييد إلييهد  مولييو ا ل أيية الثالثيية ي  ا ال قييد ا ول مييع 
القييرع الحييادا وال إلييرأع ي  ييدور ال دأييد مييع لييوانأع حماأيية المسييتهلك فييي م ظييم الييدول 

، ولاني  الإليغل ال ر أة، فلالف ىيع اليدول اُ اليرى،  يل إعَّ موليوع حماأية المسيتهلك أ يدو
الإلاغل للمإلّرع ال رنسي النا د   ىلر إ دار ال دأد مع القيوانأع التيي نظمي  الدواني  

 المالتل ة لحماأة المستهلك في مالتلف ال قود والت رفا  
                                                 

 epp,Op,Cit.  Margus Kingsُينظر:  (22)
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هنا ال حث المولوع تسا ال  ىيّدة حاولنيا  ع نيتلمس إدا ية لهيا والل ينا  فييولد  ثرنا 
 إلر اآلتي:

تأر الوونأيييية للييييدول ال ر أيييية ن و يييياف  ييييرأحة تلييييمع ودييييو  تلييييمأع الدسييييا :اوالً 
الحماأة للمستهلك والتمتو  الحقو  التي لررها الدستور والقانوع لي   إن إني  ميع الم ليد  ع 
التنظييييأم الدسييييتورا لحقييييو  المسييييتهلك سأليييي ي ىلأهييييا لييييدراف مييييع ا همأيييية لهيييينع الحقييييو  

 وأحّ نها مع االنحرافا  التي لد أقررها القانوع الووني  
إعَّ حماأة المستهلك لأس  رهناف  ولو ن يو  دسيتورأة  و تإليرأ ا  تقيرر لي  : ةانياً 

الدوان  المالتل ة لهنع الحماأة   ل هي رهيع  ظيروف ىيّدة،  همهيا وديود ليدر ميع الثقافية 
والم رفيية مييع ل ييل ا فييراد  هيينع الحقييو   فمييا فائييدة الن ييو  الدسييتورأة  و التإلييرأ أة فييي 

 هينع الحقيو  حتير ليدى الو قيا  نا  الت ليأم ال يالي، فليالف ىيع ظل غأا  الدهيل التيام 
الو قا  اُ الرى مع المدتمو التي تتمتو  ت لأم  لل، ناهأك ىع الو قا  التي تسيود فأهيا 
ا مأيية والدهييل، ف ليي ان ال اىلأيية لحماأيية المسييتهلك ي  تقييدأرنا المتوالييو ي تتوليي  ودييود 

ن فيي ال يالم ال ر يي وغأيرع ألإليف ىيع انتهاليا  وىي  هنع الحقيو ، سيّأما و ع الواليو سيوا
والييحة لحقييو  المسييتهلك، وهيينا مييا أملييع  ع تقييوم  يي  دهييا  ىدأييدة، ومنهييا الدم أييا  
والمنظميييا  المهتمييية  حقيييو  المسيييتهلك، فليييالف ىيييع الدولييية، و يييوالف إلييير القليييان والييينا 

 أن غي  ع ألولو  دور مهم في هنا الإلاع   
 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية :اوالً 
د  حسع ى د ال اسيو دمأ يي، الحماأية الالا ية للمسيتهلك فيي ىقيود االسيتهالك،  -1

  1669دار النهلة ال ر أة، القاهرة، 
د   يي اح مدأييد الندييار ي د  مهييا لامييل دييواد، إدارة الدييودة، دار الييدلتور لل لييوم  -2

   2212، 1االلت ادأة واإلدارأة،  غداد، و

  2226، 1 اوا، تو أو: منإلورا  الحل ي الحقولأة، ود  ىدناع  حمد ولي ال  -3

د  فييياتع حسيييأع حيييوى، اليييودأ  فيييي ليييانوع حماأييية المسيييتهلك، منإليييورا  الحل يييي  -4
  2212، 1الحقولأة، و
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د  فيييارو  إ يييراهأم داسيييم، د  ميييل لييياظم سييي ود، اليييودأ  فيييي إليييرح  حليييام ليييانوع  -1
  2211، 1، ملت ة السنهورا،  غداد، و2212لسنة  1حماأة المستهلك رلم 

ليييييوأس م ليييييوف، المنديييييد فيييييي اللغييييية، انتإليييييارا  نوا القر ييييير،  يييييال ملييييياع و يييييو،  -9
 هي 1381

د  محميييد السيييأد ىميييراع، حماأييية المسيييتهلك  ثنيييان تليييوأع ال قيييد، اليييدار الدام أييية  -6
  2223للو اىة والنإلر،  أرو ، 
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