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دراسة حىل هشروع قانىى محاية املستهلك لسنة  2002وقانىى محاية
املستهلك رقن  1لسنة -)*(-2010

م .إمياى حمود طاهر عبداهلل
هدرس القانىى املدني

كلية احلقىق /جاهعة املىصل
إ اهلدف األٚ ٍٚاالمس َٔ ٢اصداز ٚتػسٜع ايكٛاْني ٖ ٞتٓع ِٝاجملتُع ٚتٛفري
احلُا ١ٜيًُٛاطٓني ٚيطاملا ناْت ايدٚ ٍٚاهل٦ٝات تطع ٢يتشكٝل تًو ايػاٖ َٔٚ ١ٜرٙ
ايكٛاْني قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو سٝح تطع ٢ايدٚي َٔ ١خالهلا داٖد ٠تٛفري احلُا ١ٜيًف٦ات
األنجس ضعفاً يف اجملتُع فكاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو قاَْ ٕٛصُِ يضُإ سكٛم املطتًٗو
َٓٚع اعُاٍ ايػؼ ٚاملُازضات ايػري عادي ١فايفسد حيتاز اىل االطُٓ٦إ َٔ ْاس ١ٝايطًع
ٚاخلدَات اييت حيصٌ عًٗٝا ٚقد ساٚيت اغًب ايد ٍٚتٛفري احلُا َٔ ١ٜخالٍ اصداز قٛاْني
تتعًل حبُا ١ٜاملطتًٗو بٌ إ ايد ٍٚضعت اىل ذيو َٔ خالٍ ٚضع قٛاْني َػرتن ١نُا فعٌ
املػسع األٚزب ٞعٓدَا اصدز ايتٛد٘ األٚزب ٞحلُا ١ٜاملطتًٗو يف ايد ٍٚاالٚزبٚ ١ٝقد ساٍٚ
املػسع ايعساق ٞتٛفري احلُا ١ٜيًُطتًٗو بإصداز عد ٠قٛاْني يهٓٗا ناْت َبعجس ٠اىل إ
صدز قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو يف ضٓ 0202 ١بعد إ نإ املػسع قد ٚضع َػسٚع يكإْٛ
محا ١ٜاملطتًٗو يف عاّ  ,0220يف ٖرا املٛضٛع ايكصري ضٓشا ٍٚتطًٝط ايض ٤ٛعً٢
قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو ايعساقَٚ ٞػسٚع قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو .
اٚالًَ 9ػسٚع قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو يطٓ-9 0220 ١
تبٓت جلٓ ١ايػؤ ٕٚايتذازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايتخطٝط يف اجملًظ ايٛطين (دلًظ
ايٓٛاب) َػسٚعاً يكاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو سٝح تضُٔ اثٓتإ ٚعػسَ ٕٚاد ٠تٓاٚيت ْكاط
َتعدد. ٠
 -0ايتعسٜف باملصطًشات املتعًك ١مبٛضٛع االضتٗالى ٚاإلْتاز ( ٖٞٚاملطتًٗو ,اجملٗص,
ايطًع ,١اخلدَٚ )١قد سدد املػسٚع َفٗ ّٛاملطتًٗو باْ٘ نٌ غخص طبٝع ٞاَ ٚعٟٓٛ
ٜػرت ٟاٜ ٚس ّٚغسا ٤ضًع ١ا ٚاالْتفاع َٓٗا نُا سدد َفٗ ّٛاجملٗص باْ٘ َٓتر اَٛ ٚشع
(*) مقال مراجعة الموضوع.
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اَٛ ٚزد ا ٚبا٥ع يًطًع ١اَ ٚكدّ يًخدَ )0( ّ ١فكس َٔ 6,7 ٠املػسٚع ٚحتدٜد اجلٗات
اييت تك ّٛمبُٗ ١احلُا( ١ٜدلًظ محا ١ٜاملطتًٗو ,مجع ١ٝمحا ١ٜاملطتًٗو ,دلًظ
احملافعٚ )١تٓع ِٝعٌُ دلًظ محا ١ٜاملطتًٗو بتشدٜد َٗاّ اجملًظ املٛاد( )5ٚ4,3
َٔ َػسٚع ايكاْ. ٕٛ
 -0تأضٝظ دلايظ حلُا ١ٜاملطتًٗو يف احملافعات ٚتٓع ِٝعًُٗا ٚاملٗاّ اييت تك ّٛبٗا
(َ َٔ )8,7,6,7ػسٚع ايكاْ ٕٛسٝح سددت االطاز ايعاّ يتأضٝظ مجعٝات محا١ٜ
املطتًٗو ْعسا يهْٗٛا اجلٗ ١ايسٝ٥ط ١ٝاييت تكٛد سسن ١محا ١ٜاملطتًٗو يف احملافعات
َع اتاس ١ايفسص ١إلْػا ٤مجعٝات َتخصصٚ ١حتدٜد ايعالقات اإلدازٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛبني
اجلُعٝات ٚاجملايظ ٚحتدٜد صالس ١ٝاجلُعٝات ْٚطام عًُٗا يف املٛاد
(.)03,04,00,00,02
 -4بٝإ احلكٛم األضاض ١ٝيًُطتًٗو عً ٢ايصعٝد ايكاْ ْٞٛاملاد 05 ٠بفكساتٗا ايجُأَْ ١ٝ
َػسٚع قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو نريو حتدٜد ايتصاَات اجملٗص ايهف ١ًٝيًُشافع ١عً٢
سكٛم املطتًٗو املاد 07 ٠بفكساتٗا ايجُاْٚ ١ٝاملاد 06 ٠بفكساتٗا اخلُط ١سٝح
أٚضشت املاد 07 ٠ايتصاّ ايبا٥ع احملرتف َٔ عٛٝب ايطًع ٚرلاطسٖا.
 -3قضَ ٢ػسٚع ايكاْ َ٘ٓ )07( ّ َٔ ٕٛبإ نٌ اتفام بني املطتًٗو ٚاجملٗص خيايف
اسهاّ املادتني ٜ 07,06ه ٕٛباطالً اذا أد ٣اىل اضساز بايصش ١ايعاَٚ ١ايبَٚ ١٦ٝصًش١
اجملتُع نُا ٚٚضع عكٛبات ذلدد ٠تضاف اىل أ ٟعكٛب ١أخسٚ ٣ازد ٠يف قٛاْني أخس٣
ٚضُإ ايصاَ ١ٝتطبٝل املٛاد ايٛازد ٠يف ٖرا ايكاْ ٕٛنُا ٚٚضع ْصٛصاً عكاب١ٝ
يضُإ ضالَ ١اإلعالٕ عٔ ايبضا٥ع ٚاخلدَات جتعًٗا تٓطبل َع َٛاصفاتٗا احلكٝك١ٝ
د ٕٚغؼ يف املادتني (ٚ )02,08أعط ٢يسٝ٥ظ دلًظ محا ١ٜاملطتًٗو صالس ١ٝاصداز
ايتعًُٝات ايالشَ ١يتٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكاْ َٔ )00(ّ ٕٛاملػسٚع ٚيف ّ ( )00قضت
بإ َػسٚع ايكاْٜ ٕٛهٚ ٕٛادب ايتٓفٝر َٔ تازٜخ ْػس ٙيف اجلسٜد ٠ايسمس.١ٝ
ثاْٝاً  9قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو زقِ ( )0يطٓ0202 ١
صدز قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو ايعساق ٞزقِ  0يطٓٚ 0202 ١تضُٔ (َ )07اد٠
تٓاٚيت ْكاط َتعدد ٠ميهٔ حتدٜدٖا مبا ٜأت9 ٞ
 -0ايتعسٜف باملصطًشات ايداخً ١يف دلاٍ االضتٗالى ٚاإلْتاز ( ٖٞٚاملطتًٗو ،اجملٗص،
ايطًع ،١اخلدَ ،)١أَا اجلٗات اييت تك ّٛمبُٗ ١احلُا ١ٜفٗ( ٞدلًظ محا ١ٜاملطتًٗو،
دلًظ احملافع ،١مجع ١ٝمحا ١ٜاملطتًٗو)ٚ .حتدٜد أٖداف ايكاْ .ٕٛنريو حتدٜد
اجلٗات اييت ٜضُٗا دلًظ محا ١ٜاملطتًٗو ٚتٓع ِٝعٌُ اجملًظ ثِ تٛضٝح ٚحتدٜد
َٗاّ اجملًظ .املٛاد (  َٔ )5 ،3 ،4 ،0 ،0ايكاْ. ٕٛ
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 -0بٝإ احلكٛم األضاض ١ٝيًُطتًٗو ٚاملتعازف عًٗٝا عً ٢ايصعٝد ايكاْ ْٞٛايٛطين َع
حتدٜد ايتصاَات اجملٗص ايهف ١ًٝباحملافع ١عً ٢سكٛم املطتًٗو املٛاد (.)7 ،6 ،7
ٚبٝإ احملعٛزات عً ٢اجملٗص ٚاملعًٔ نُُازضات ايػؼ ٚايتديٝظ ٚايتضً ٌٝاملاد٠
( َٔ )8ايكإْٛ
ٚ -4ضع عكٛبات ذلدد ٠تضاف إىل أ ١ٜعكٛبات ٚازد ٠يف ايكٛاْني األخسٚ ٣ضُإ إيصاَ١ٝ
تطبٝل َٛاد ٖرا ايكاْٚٚ ٕٛضع ايٓص ايعكاب ٞيضُإ ضالَ ١اإلعالٕ عٔ ايطًع
ٚاخلدَات مبا ٜٓطبل َٛٚاصفاتٗا احلكٝك ١ٝدَ ٕٚبايػ ١أ ٚغؼ .املادَٔ )02( ٠
ايكاْ.ٕٛ
 -3أسهاّ عاَ ١تتعًل مبعاٜري اجلٛدٚ ٠اعُاٍ زٝ٥ظ اجملًظ ٚتطبٝل قاْ ٕٛاجلٗاش
املسنص ٟيًتكٝٝظ ٚايطٝطس ٠ايٓٛع ١ٝيف نٌ َامل ٜسد بػأْ٘ ْص املٛاد (،04 ،00 ،00
ٚ ،)05 ،03املٛاد ( )06 ،07فَٗ ٞتعًك ١بعدّ ايعٌُ باْ ٟص ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا
ايكاَْ ٕٛع إعطا ٤احلل يسٝ٥ظ ايٛشزا ٤اصداز تعًُٝات تطٌٗ تٓفٝر ٖرا ايكاْ ،ٕٛأَا
املاد )07( ٠فَٗ ٛتعًل بٛدٛب تٓفٝر ايكاْ َٔ ٕٛتازٜخ ْػس ٙيف اجلسٜد ٠ايسمس.١ٝ
ثايجاً 9املكازْٚ ١ايتعًٝل-9
إ قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو ٚإ ناْت خط ٠ٛدٝد ٠حن ٛحتكٝل ضُإ محا١ٜ
املطتًٗو اال اْ٘ مل ٜأت بػ ٤ٞددٜد ميٝص ٙيتشكٝل ايػسض املسدٚ َ٘ٓ ٛمل ٜعط احلًٍٛ
ايهاًَ ١يًُطتًٗو ايعساق ٞعً ٢ايسغِ َٔ إ ايكاْ ٕٛصدز بعد املػسٚع بجُإ ضٓٛات بٌ إٕ
َػسٚع قاْ ٕٛسكٛم ٚمحا ١ٜاملطتًٗو ايرٚ ٟضع ضٓ 0220 ١نإ انجس دق َٔ ١قإْٛ
محا ١ٜاملطتًٗو ْفط٘ سٝح تضُٔ (َ )00اد ٠تٓاٚيت َا ضبل ٚيهٔ بصٝػ ١رلتًف ١تٓعِ
فَ ٘ٝطؤٚي ١ٝاجملٗص إذ أعطَ ٢ػسٚع ايكاَْ ٕٛفَٗٛا ٚاضعاً يًُٓتر فتضُٔ أسهاَاً
ٚقٛاعد َُٗ ١دداً ْٚس ٣أْ٘ دعٌ َٔ َطؤٚي ١ٝاملٓتذني أ ٚايبا٥عني َطؤٚي ١ٝخاص ١ألٕ
املٓتر ًٜتصّ بضُإ ضالَ ١املطتًٗهني ضٛا ٤ناْٛا َتعاقد ٜٔأّ غري َتعاقدٚ ٜٔدعٌ
أسهاَٗا َتعًك ١بايٓعاّ ايعاّ ،نُا إٔ َػسٚع ايكاْٜ ٕٛضع احلً ٍٛيهجري َٔ املػانٌ
ايكاْ ١ْٝٛاملٛدٛد ٠يف دلاٍ اإلْتاز ألْ٘ ٜبني اجلٛاْب املتعدد ٠ملطؤٚي ١ٝاجملٗص،ٜٔ
فكٛاْني محا ١ٜاملطتًٗو ٖ ٞايضُاْ ١حلُا ١ٜاملطتًٗهني يريو ْٛص ٞبإ ٜك ّٛاملػسع
بتعد ٌٜبعض فكسات ايكاْٚ ٕٛتٛضٝع دلاٍ املطؤٚي ١ٝبايٓطب ١ملٓتذٚ ٞدلٗص ٟايطًع
ٚاخلدَاتٚ ،باالضتفاد َٔ ٠قٛاْني ايد ٍٚايعسب ١ٝنايكاْ ٕٛايكطسٚ ٟايكاْ ٕٛاجلصا٥سْٚ ٟعسا
يًطبٝع ١اخلاص ١يكٛاْني محا ١ٜاملطتًٗو نْٗٛا ضسٜع ١ايتطٛز خصٛصا يف شَٔ ايعٛمل١
ٚايتطٛز ايتكين ٚايتهًٓٛدٚ ٞااليهرت ْٞٚايػري َطبٛم ٚايرٜ ٟػٗد ٙايعامل ْٚالسغ اثاز ٙيف
ٚاقعٓا بػهٌ ًَشٛظ سٝح إ اخلدَات ٚاملٓتذات بدأت تعسض عرب ٚضا ٌ٥ايتطٛز
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االدتُاع ٞدٚ ٕٚدٛد ٖ٦ٝات ا ٚدٗات متازع دٚز ايسقاب ١ضٛا ٤ناْت ٖر ٙاجلٗات اٚ
اهل٦ٝات زمس ١ٝا ٚغري زمس ١ٝتتابع طسٜك ١عسض ايطًع ٚاخلدَات ،ضٛا ٤نإ يف دلاٍ
ايػرا ٤ا ٚايدٚا ٤ا ٚاملالبظ ا ٚايطٝازات ا ٚغريٖا.

املصـادر
.
 -0قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو ايعساق ٞزقِ ( )0يطٓ0202 ١
َ -0ػسٚع قاْ ٕٛسكٛم ٚمحا ١ٜاملطتًٗو يطٓ.0220 ١
 -4د .يٝح ضًُإ ايسبٝع ،ٞمحا ١ٜاملطتًٗو ايعساق ،ٞمت ايكا ٙ٤يف املًتك ٢ايجايح يألَاْ١
ايعاَ ١يالحتاد ايعسب ٞيًُطتًٗو ،عُإ  -األزدٕ.0220 ،
 -3أب ٞضعٝد ايد ٜٙٛدَ ،ٞطؤٚي ١ٝاملٓعُات اإلْتاد ،١ٝيف تٛفري َبدأ محا١ٜ
املطتخدّ ،دلً ١محا ١ٜاملطتًٗو ،ايصادز ٠عٔ َسنص حبٛخ ايطٛم ٚمحا١ٜ
املطتًٗو ،داَع ١بػداد ،ايعدد ايجاْ.0220 ،ٞ
 -5أب ٞضعٝد ايد ٜٙٛد ،ٞايتهاٌَ بني َفٗ َٞٛاملطؤٚي ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝايطالَ ١املٗٓ١ٝ
يف ٚدْٗ ١عس املٓعُات ،دلً ١سضسَٛت يًدزاضات اإلدازٚ ١ٜاالقتصاد ،١ٜايعدد (،)00
.0220
 -7ذلُد عبد ايكادز إبساٖٚ ِٝزساب صبش ٞزَضإ ،صٓاع ١ايعصا٥س ٚمحا ١ٜاملطتًٗو،
دلً ١محا ١ٜاملطتًٗو ايصادز ٠يف َسنص حبٛخ ايطٛم ٚمحا ١ٜاملطتًٗو ،داَع ١بػداد،
ايعدد.0
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