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 خطة ومحتوياته البحث: 

 هلكهدف هذا البحث إلى بيان كيفية الحماية المدنية للمست

لى عاحث ث على ثالثة مباإللكتروني، ولتحقيق هذا الهدف اشتمل البح

 النحو التالي:

 : المبحث األول: التعاقد اإللكتروني، وتكون من أربعة مطالب

 له.المطلب األول: مفهوم التعاقد اإللكتروني ووجهات النظر حو

 المطلب الثاني: خصائص التعاقد اإللكتروني.

 المطلب الثالث: وقت إبرام العقد اإللكتروني ومكانه.

 مشكالت التفاوض في العقود اإللكترونية. المطلب الرابع:

ى لب علوتكون من أربعة مطا المستهلك اإللكتروني،المبحث الثاني: 

 النحو التالي:

 ماهية المستهلك اإللكتروني.المطلب األول: 

 نيكتروالمطلب الثاني: العدول عن التعاقد في عقد االستهالك اإلل

 ونيلكترل عن العقد اإلالمطلب الثالث: مسوغات منح المستهلك العدو

 آثار عدول المستهلك عن التعاقدالمطلب الرابع: 

وفيه ستة  وني،المبحث الثالث: اآلليات المدنية لحماية المستهلك اإللكتر

 مطالب على النحو التالي:

 المطلب األول: االلتزام بتطبيق حقوق المستهلك.

 أهمية تحديد النظام الواجب تطبيقه. المطلب الثاني:

 طلب الثالث: تحديد المحكمة المختصة.الم

 حق المستهلك في اإلعالم. المطلب الرابع: تفعيل

 سفيةالمطلب الخامس: تفعيل حق المستهلك في مكافحة الشروط التع

 وحمايـة البيانات الشخصية. 

 حماية رضاء المستهلك المتعاقد عن بُعد المطلب السادس:

 مقدمة
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القرن الماضي تشكالً  لنظام شهد العالم في الحقبة األخيرة من 

عالمي جديد يقوم على أساس أن من يمتلك مفاتيح االقتصاد 

والتكنولوجيا، فانه يمتلك أسباب القوة، ذلك أن تحالف االقتصاد 

والتقنية يلعب دوراً أساسياً في حّل أو خلق المشكالت التي تعاني منها 

رة الدولية ودورها الدول نامية كانت أو متقدمة. ومع تزايد أعمال التجا

في تعزيز اقتصاديات الدول برزت حاجة ملحة إلى أن تكون هنالك ثمة 

نظم قانونية تحكم تكّون العالقات التجارية، وتفض النزاعات الناشئة 

عنها فيما لو تعثرت مثل هذه العالقات. وفي هذا اإلطار، بدأت الدول 

وائمة مع المعايير بتطوير أنظمتها وتشريعاتها االقتصادية، كي تأتي مت

الدولية من جهة ومالئمة الحتياجاتها الداخلية من جهة أخرى، آخذة 

بعين االعتبار ثورة المعلومات والتكنولوجيا، في ظل عصر تزاوجت 

 1فيه التكنولوجيا واالتصاالت بالمعرفة وبالمعامالت التجارية الدولية،

ل واألفراد في حيث أصبحت التقنية فيه األساس التي تنطلق منها الدو

  .2شبكة  اإلنترنت تعامالتهم، وبخاصة التي تتم عبر

ولعل موقف الدول هذا في تطوير قوانينها مرده أن تطور 

ً الرتباطه الوثيق بما يستجد  القانون بصفة مستمرة يُعد أمراً ضروريا

من متغيرات تطبع المجتمعات على كافة الصعد وبخاصة االقتصادية 

فظهرت في هذا اإلطار تلك التعامالت التي تتم  3ية.واالجتماعية والتقن

باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وبخاصة شبكة  اإلنترنت أو ما يُطلق 

ً  "التعاقد عن بُعد" ، أو عقود التجارة اإللكترونية أي 4عليها قانونا

                                                             

هللا، عقود نقل التكنولوجيا، منشورات صادر، بيروت،  الكريم عبد هللا عبد عبد 1

 وما بعدها. 4، ص 2007

المؤتمر  أعمالدمة ضمن الفضاء االلكتروني، ورقة عمل مق إشكاليةالحي،  وليد عبد 2

خالل الفترة  األردنيةللملكية الفكرية الذي عقد في جامعة اليرموك  األولالعلمي 

، 2001، األردن –، منشورات جامعة اليرموك، اربد 2000تموز  11-10من 

 .161ص

على النظام القانوني  وأثرهاالعامة )الحكومة( اإللكترونية  اإلدارةداود الباز،  3

موظفيه، منشورات مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،  وأعمالام للمرفق الع

 .15ص2004الكويت، 

عبد هللا عبد الكريم عبد هللا، وفاتن حسين حوى، حماية المستهلك في بعض  4

التشريعات العربية بين الواقع والتطبيق )القانون اللبناني نموذجا(، الندوة البحثية 
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حيث يُعتبر نمو استخدام  اإلنترنت .  1العقود التي تتم عبر  اإلنترنت 

مالت من أكثر العالمات المميزة لعصر العولمة الذي نعيش، في المعا

سواء من حيث عدد رسائل البريد اإللكتروني التي يتم تراسلها، أو 

عدد صفحات الويب المتاحة على الشبكة، أو عدد األفراد المستخدمين 

للشبكة، أو األنشطة التجارية اآلخذة في النمو والمتصلة ب اإلنترنت 

 2رونية، أو حتى عدد الجرائم التي تتم عبر  اإلنترنت.كالتجارة اإللكت

ولقد أدت هذه التطورات إلى انعكاسات كبيرة، فلم يكن متصورا 

أن يبقى العقد بعيداً عن أثر المعلوماتية، األمر الذي يعني تزايد 

وانتشار العقود التي تبرم باستخدام التقنيات الحديثة أو تكون هذه 

على حركة االستهالك برمتها، فأصبح 3 التقنيات محال للتعاقد.

المستهلك يشتري السلعة أو يتلقى الخدمة وهو في مكانه عبر 

استخدامه لشبكة  اإلنترنت، فيقوم مثالً بالنفاذ إلى الموقع اإللكتروني 

للمهني/ المحترف من كل دول العالم فيتعرف على نشاط المشروع الذي 

ن منتجات وخدمات، فأصبحت يديره هذا المهني/المحترف وما يقدمه م

العملية االستهالكية أكثر سهولة  ألن شبكة  اإلنترنت ال تعرف فكرة 

الحدود الجغرافية للدول، األمر الذي يضفي أهمية كبيرة خاصة فيما 

من هنا كان البد .  4يتعلق بالوفاء عبر  اإلنترنت من قبل المستهلكين 

كية خاصة أنها تتم في من تدخل المشرع لضبط هذه العملية االستهال

عالم افتراضي، بما يتضمنه ذلك من بُعد في المسافة بين المستهلك من 

                                                                                                                                     

آليات التطبيق، المركز العربي للبحوث القانونية عن حماية المستهلك بين الواقع و

والقضائية، مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية، بيروت، لبنان، 

 .2، ص2014

صالح المنزالوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية، دار  1

 وما بعدها. 9، ص 2006الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

نترنت "الجرائم هللا، مكافحة جرائم المعلوماتية واإل الكريم عبد هللا عبد عبد 2

 .2007اإللكترونية "، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،

محمد قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة  3

 .8، ص 2003، اإلسكندريةللنشر، 

، 2002مصر،  –إلنترنت، دار الكتب القانونية، المحلة أسامة مجاهد، التعاقد عبر ا 4

 وما بعدها . 15ص 
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جهة والمهني/المحترف من جهة أخرى، وما قد يترتب على ذلك من 

إمكانية أن يقع المستهلك ضحية الدعاية المضللة أو الخادعة للمهني/ 

إللكترونية لهذا المحترف التي تتم عبر شبكة  اإلنترنت )عبر المواقع ا

. عالوة على ضرورة حماية المستهلك من أي 1المهني/ المحترف(

مساس بحقوقه التي منحها إياه قانون حماية المستهلك في هذه 

الحاالت التي يتم بها عقد االستهالك عن بُعد "إلكترونيا"، في عالم بال 

 2حدود خال من الجغرافيا وفضاء ال يقوم على الورق.

 

 لالمبحث الأو

 التعاقد الإلكتروني

 المطلب األول

 قد اإللكتروني ووجهات النظر حولهمفهوم الع

تعددت وجهاات النظار إلاى العقاود اإللكترونياة ولكنهاا تادور فاي 

معظمها حول النظر إلى العقود اإللكترونية على أنها: اتفااق يتالقاى فياه 

اإليجاااب بااالقبول علااى شاابكة دوليااة مفتوحااة لالتصااال عاان بعااد وذلااك 

 .3بوسيلة مسموعة مرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل

وهااو ارتباااط اإليجاااب بااالقبول عباار رسااالة البيانااات علااى وجااه 

.وقيال هاو: ذلاك العقاد الاذي ينطاوي علاى 4يثبات أثاره فاي المعقاود علياه
                                                             

نبيل صبيح، حماية المستهلك في التعامالت اإللكترونية، دراسة قانونية منشورة في  1

مجلة الحقوق الكويتية، الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد 

 .199، ص 2008، الكويت ، منشورات المجلس2008، يونيو 32السنة  -2

لكتروني في القانون اللبناني "معاناة قاض، مقالة منشورة اإل اإلثباتسامي منصور، 2

المؤتمر القانوني حول الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين  أعمالفي كتاب 

القانونية واالقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بيروت 

األول، الجديد في التقنيات المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، العربية، الجزء 

 .343، ص2004بيروت، 

أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت، دار النهضة العربية،  3

 29م،  ص 2000عام 

 م.2007، قانون المعامالت اإللكترونية ]السوداني[ لسنة 4انظر: م/4
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تبااادل للرسااائل بااين البااائع والمشااتري، والتااي تكااون قائمااة علااى صااي  

 .1يا، وتنشئ التزامات تعاقديةمعدة سلفا ومعالجة إلكترون

ويرى البعض أن التعاقد اإللكتروني هو تعاقد بين غائبين زماناا 

ومكاناا شاأنه فاي ذلاك شااأن التعاقاد بطرياق المراسالة أو التعاقاد بطريااق 

التليفون، وال يختلف عنهم إال في الوسيلة التي ياتم بهااح حياث أصابحت 

الارأي إلاى أن ماا يبارر  . وياذهب أصاحاب هاذا2وسيلة التعاقد إلكترونياة

أن التعاقد اإللكتروني هو تعاقد بين غائبين هو أن ثمة فاصال زمنيا باين 

 3صدور القبول وعلم الموجب به

إلااى أن التعاقااد اإللكترونااي هااو تعاقااد بااين  وذهببب ااهببار   ببر 

حاضرينح حيث يكاون العاقادان علاى اتصاال مباشار فيماا بينهماا، فلايس 

ور القبول مان الطارف الموجاـه إلياه اإليجاـاب هناك فاصال فيما بين صـد

والعـلم به، ويكون مجلس العقد حينئذ مجلسا حكميا، تطبق عليه قواعاد 

 .4التعاقد بين حاضرين

إلااى أن التعاقااد اإللكترونااي هااو تعاقااد بااين   وذهببب ااهببار :البب  

.  ويااذهب 5حاضاارين ماان حيااث الزمااان وبااين غااائبين ماان حيااث المكااان

إلااى أن التعاقااد عباار شاابكة  اإلنترناات يااتم بوساايلة  أصااحاب هااذا االتجاااه

ساامعية بصاارية كمااا هااو الحااال فااي اسااتخدام الشاابكة الرقميااة للخاادمات 

المتكاملة، مما يسمح بالتفاعل بين طرفين يضمهما مجلس واحاد حكماي 

افتراضي، ولاذا فا ن التعاقاد اإللكتروناي يعتبار تعاقادا باين حاضارين مان 

                                                             

 .51ص ،2006، دار الفكر الجامعي،اإللكترونيإبرام العقد خالد ممدوح إبراهيم،  1

دراسة مقارنة،  –مدحت عبد الحليم رمضان: الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية  2

 .20، ص 2001دار النهضة العربية، عام 

سامة أحمد بدر: حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة،  3

 .225، ص م2005

محمد السعيد رشدي: التعاقد بوسائل االتصال الحديثة مع التركيز على البيع بواسطة  4

 .39ص م، 1998التلفزيون، مطبوعات جامعة الكويت، 

 –السياحي  –أحمد عبد الكريم سالمة: القانون الدولي الخاص النوعي، )اإللكتروني  5

 .69م، ص  2002البيئي( دار النهضة العربية، عام 
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اقااد يتواجاادان فااي أماااكن مختلفااة سااواء حيااث الزمااان، وألن طرفااي التع

 داخل الدولة أو خارجها ف ن التعاقد حينئذ يكون بين غائبين.

إلااى أن التعاقااد اإللكترونااي هااو تعاقااد بااين   وذهببب ااهببار   ببر 

غاائبين ذو طبيعااة خاصااةح ذلااك أنااه ال يمكاان إعطاااء وصااف التعاقااد بااين 

ادلون عملياااة حاضااارين للعقاااد اإللكتروناااي، ألن أطاااراف التعاقاااد ال يتبااا

اإليجاب والقبول من خاالل الوساائل المادياة التقليدياة كالخطاباات والتاي 

تستغرق فترة زمنية بين إرسال القبول ووصوله إلى من وجه إليه، إنما 

يكااون ماان خااالل تبااادل الرسااائل إلكترونيااا عباار شاابكة  اإلنترناات، حيااث 

متعاقادين إال يتحقق لهام االتصاال المباشار، فا ن غااب االلتقااء الماادي لل

أن هناااك نوعااا ماان االلتقاااء االفتراضااي المتاازامن، كمااا ال ينطبااق أيضااا 

علااى التعاقااد اإللكترونااي وصااف التعاقااد بااين غااائبينح ألن التعاقااد بااين 

غااائبين يقااوم علااى فكاارة تفاااوت المسااافات والاازمن معااا، فااي حااين أن 

ون التفاااوت الزمنااي غياار موجااود بالنساابة للتعاقااد اإللكترونااي، حيااث يكاا

 .  1طرفا العقد على اتصال في وقت واحد

هااو التقاااء إيجاااب صااادر ماان الموجااب  فالعقببد اإللكترونببي  ذ  

بشااأن عاارض مطااروق بطريقااة إلكترونيااة، ساامعية أو مرئيااة أو كليهمااا 

على شبكة لالتصاالت والمعلومات بقباول مطاابق لاه صاادر مان الطارف 

اف الماادي والتقاامهم دون الحاجاة إلاى التقااء األطارالقابل بذات الطرق 

بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفاان فاي في مكان معين 

 . 2إنجازها

والعقود اإللكترونية بصفة عامة هي العقاود التاي تاتم عبار هاذه 

الوسائل ونحوها من اآلالت التي تعمل عان طرياق اإللكتارونه وهاذا مان 

ار المراسااالة حياااث األصااال، إال أناااه بعاااد ظهاااور الحاساااب اآللاااي وانتشااا

والتعاقد بواسطته، خصص هذا المصطلح للعقاود التاي تاتم عان طريقاه، 

أمااا التعاقااد عباار الراديااو أو الهاااتف أو غيرهااا ماان وسااائل االتصااال فااال 

                                                             

ق األباصيري: عقد االشتراك في قواعد المعلومات اإللكترونية، دراسة تطبيقية فارو 1

 .61م، ص  2003لعقود اإلنترنت، دار النهضة العربية، عام 
العقود اإللكترونية، خصائصها والقانون الواجب التطبيق -عادل حامد أبو عزة  2

هـ 1427يع أول رب 18، بتاريخ: 158عليها، مقال منشور بمجلة الجزيرة، العدد 

 م.2006إبريل عام  16 -
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يشااملها عرفاااً هااذا المصااطلح فااي العقاادين األخياارين، وأصاابح مصااطلح 

 العقااود اإللكترونيااة ينصاارف مباشاارة إلااى: العقااود التااي تااتم عباار شاابكة 

اإلنترناااته ولاااذا نجاااد أن مصاااطلح التجاااارة اإللكترونياااة يطلاااق علاااى: 

مجموعااة العمليااات التااي تااتم عباار الوسااائل اإللكترونيااة وخاصااة عباار 

 .1والبريد اإللكتروني )web(شبكة المواقع 

 المطلب الثاني

  صائص التعاقد اإللكتروني

 ةلتالياات يمتاز العقد اإللكتروني عن العقود التقليدية بالمميز

يكون مجلس العقد فيه افتراضياً)حكمياً(: فالعقد اإللكتروناي ياتم  (1
إجرامه بين متعاقدين ال يجمعهماا مجلاس عقاد حقيقاي، فمجلاس 
العقااد الحقيقااي هااو ذلااك المجلااس الااذي يكااون فيااه طرفااا التعاقااد 
حاضرين معاً في مكان واحد، وزماان واحاد، ويتباادالن اإليجااب 

، بحياث يكاون وجودهماا معااً والعقود شفاهة، وبطريقاة مباشارة

وجوداً مادياً محسوساً، ويسمى التعاقاد فاي هاذه الحالاة بالتعاقاد 
. ومجلس العقد في التعاقاد اإللكتروناي مجلاس (2)بين الحاضرين

حكمااي، ويقصااد بااه المجلااس الااذي يكااون أحااد المتعاقاادين غياار 
حاضر فيه، ويتم التعاقد فيه عن طريق الكتاباة، أو الرساول، أو 

. وذلاك عبار (3)م مقامهماا. ويعارف بالتعاقاد باين الغاائبينما يقاو
وسائل اتصال تكنولوجي يتم تباادل اإليجااب والقباول إلكترونيااً، 
عبر شبكة  اإلنترنت، ويكون طرفا التعاقاد فاي مكاانين مختلفاين 
وقد يكونان في زمانين مختلفين بحياث يخاطاب أحادهما صااحبه 

ي هاذه الحالااة يوصاف بأنااه نهااراً بينماا يخاطبااه اآلخار لاايالً، وفا
عقد متراخٍ، وقاد يكوناان فاي زماانين متقااربين أو زماان واحاد، 

 وفي هذه الحالة يوصف بأنه عقد فروي.

يتسم بالطابع التجاري االستهالكي: حيث إن أغلب معامالت  (2
التجارة اإللكترونية عبارة عن عقود بيوع استهالكية، وكونه 

ستهالك، فهو غالباً ما يقع استهالكياً ألن سمته البارزة هي اال

                                                             

عبد الحميد بسيوني: البيع والتجارة على اإلنترنت وفتح المتاجر اإللكترونية، مكتبة 1

 54، ص2009ابن سينا، القاهرة، 
جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه اإلسالمي، والقانون  2

 .238: 2001ندرية، الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسك
 .525المرجع السابق:  3
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ً –بين تاجر أو مهني ومستهلك، وبما أنه عقد استهالكي   -غالبا
 ف نه يخضع لقواعد قوانين حماية المستهلك.

م تخدهو عقد عابر للحدود )دولي(: حيث إن طبيعة الوسط المس (3
 ليةإلبرام العقود اإللكترونية، المتمثلة في الشبكة الدو

 لعالمل ابيعة دولية، إذ تجعل معظم دولالتصاالت " اإلنترنت" ط
ن من Onlineفي اتصال دائم على الخط " جراء إ". وهذا يَُمّكِّ

لب عقود مختلفة بين أطراف في دول متعددة، وبين أشخاص يغ
ل شاكعليهم أنه ال يعرف بعضهم بعضاً، وهذا أمر يثير عدة م

ف كيفية معرفة شخصية الطر منها: مدى أهلية المتعاقدين،
رف مدى المالئمة المالية للط ر وكيفية التحقق منها،اآلخ

جب لوااآلخر، وما هي حقيقة مركزه المالي؟. تحديد القانون ا
التطبيق، وتحديد المحكمة المختصة عند نشوء نزاع بين 

 الطرفين.

يتم إجرامه عبر  اإلنترنت باستخدام الوسائل اإللكترونية: فهو  (4
يث موضعه لكنه يختلف ال يختلف عن العقود التقليدية من ح

عنها من حيث طريقة إبرامه، حيث تختفي فيه الكتابة باعتبار 
أنها أهم وسائل التعبير عن اإلرادة، وهي من أقوى طرق 
اإلثبات، وأنها حجة على طرفيها إذا كان سند إثباتها عرفياً، 

 ً . وفي العقد (1)وحجة على الكافة إذا كان سند إثباتها رسميا
في المستندات الورقية )الدَّعائم الورقية(، وتبرز اإللكتروني تخت

الدعائم اإللكترونية مكانها، وهذا يقتضي تكييف المستندات 
اإللكترونية من حيث حجيتها في اإلثبات، ف ن كانت معتمدة من 
جهة مخول لها اعتمادها كانت سنداً رسمياً، فتكون حجة على 

، كما أنه ال بد الكافة وإال صارت حجة قاصرة على طرفيها فقط
من النظر في إسناد المستندات اإللكترونية إلى الشخص الذي 
صدرت عنه، فربما يكون الموقع اإللكتروني مملوكاً له، ولكن 
قد يصدر السَّند عبر الموقع عن شخص فضولي، غير مخوٍل 

 له استخدام الموقع.

                                                             

محمد حسين منصور، المسئولية التقصيرية اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة  1

، ود. 76، د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني: 19م: 2003للنشر، 

ر مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم بالبيانات عند تكوين العالقة العقدية، دا

 .29م: 2000النهضة العربية، 
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د يتم أداء االلتزامات فيه عن طريق الدفع اإللكتروني: يتم السدا (5
في العقود اإللكترونية عن طريق: البطاقات البالستيكية 

و  The Master Cardو  Visa Card"البنكية"، مثل: 
The Carrier Card  وبطاقة الصراف اآلليATMS ،

 Mondexوالبطاقات الذكية، والتي من صورها الموندكس 
Card :وكذلك األوراق التجارية اإللكترونية وهي نوعان .

"، LCRإللكترونية، السند اإلذني اإللكتروني "الكمبياالت ا
والكمبياالت اإللكترونية نوعان: الكمبيالة اإللكترونية ذات 

 الدعامة الورقية، الكمبيالة اإللكترونية المغنطيسية.

ويتم الدفع اإللكتروني عن طريق النقود اإللكترونية 

"Electronic Money" وهي نوعان: النقود الرقمية ،"Digital 

Money" والمحفظة اإللكترونية ،"Electronic Wallet ."

"، E-Goldوهناك وسائل أخرى للسداد، مثل الذهب اإللكتروني "

 ".E-Checkوالشيك اإللكتروني "

( ً  Electronic Fundإن عملية تحويل األموال إلكترونيا

Transfer EFT بين أطراف العقد اإللكتروني عبر شبكة  اإلنترنت )

" أو عن Swiftجمعية االتصاالت المالية بين البنوك "تتم بواسطة 

طريق شبكة االتصاالت بين البنوك والتي يطلق عليها مشروع بوليرو 

"Bolero Project." 

د عقويعد المستند اإللكترونية هو وسيلة اإلثبات: تمتاز ال (6
ت إلثباالة اإللكترونية على العقود الورقية "التقليدية" بأن وسي

 نياً،تروائم اإللكترونية، الُمـَوقَّع عليها إلكفيها هي الدع
نه ، ألوالتوقيع اإللكتروني هو الذي يضفي على المستند حجيته

 مصدق به من جهة رسمية ممذنة.

اقتران العقد اإللكتروني بحق العدول: تقرر القواعد العامة  (7
للنظرية العامة للعقود أنه متى ما ارتبط القبول باإليجاب ف نه ال 

حد طرفي العقد العدول عنه، إال عن طريق اإلقالة، ولكن يحق أل
مراعاة لخصوصية العقد اإللكتروني، وخاصة عدم قدرة 
المستهلك الفعلية على رمية السلعة، ومعرفة خصائصها بدقة 
قبل إبرام العقد، فقد منح الطرف اآلخر حق الرجوع عنه في 
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ترونية .وقد نصَّ قانون المعامالت اإللك(1)بعض التشريعات
م على تطبيق أحكام قانون المعامالت المدنية لسنة 2007لسنة 
م، وقانون 1983م، وقانون اإلجراءات المدنية لسنة 1984

م، على المسائل التي لم يرد بها نص 1994اإلثبات لسنة 
م على 1984. وقد نص قانون المعامالت المدنية لسنة (2)فيه

، حيث 110وحتى  103األحكام الخاصة بالخيارات في المواد 
ف. 108أوجبت المادة   حق خيار الرمية لمن صدر له التصرُّ

 المطلب الثال 

 وقت  برام العقد اإللكتروني ومكانه

 أوال   موقف الفقه اإلسالمي  

ذي يعبر وقت الاعتبر الفقهاء عند التعاقد بالكتابة أو المراسلة أن ال     

 ن قباولأو الرساالة إلياه عا فيه الموجه إليه اإليجاب حين وصول الكتاب

 ه. التعاقد في المكان الذي يكون فيه هو وقت انعقاد العقد ومكان

:  " أما الرسالة فهي أن يرسل رسوال إلاى رجال ويقاول 3يقول الكاساني

للرساااول:  بعااات عبااادي بكاااذا، فااا ذا بلااا  الرساااول المرسااال إلياااه وهاااو 

 المشتري، وقال في مجلسه ذلك:  قبلت انعقد البيع".

ل ابن عابدين:  " صورة الكتابة أن يكتب:  أما بعد فقد بعت وقا

عبدي فالنا منك بكذا فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك:  اشتريت، 

 .4تم البيع"

وقال الخطيب الشربيني:  ". ...ويشترط القباول مان المكتاوب إلياه حاال 

 ". 5االطالع ليقترن باإليجاب بقدر اإلمكان...

                                                             

 ، قانون حماية المستهلك الفرنسي.26 /121م/  1
( والتي تنص على: ))تطبق أحكام قوانين المعامالت المدنية، 1)-29انظر: م/ 2

 واإلثبات، واإلجراءات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون((.
ع في ترتيب الشرائع، دار الكتب بكر مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائ 3

 .5/138العلمية، 
 /4، الدر المختار، دار الكتب العلمية ىمحمد أمين بن عمر: حاشية رد المحتار عل 4

14 ،15. 
محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار  5

 .2/329الكتب العلمية، 
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إن كان المشتري غائب عن المجلس فكاتبه البائع أو وقال البهوتي:  "و

راسله:  إني بعتك داري بكذا أو إني بعات فالناا ونسابه بماا يميازه داري 

 .1بكذا، فلما بلغه الخبر قبل البيع صح العقد

وعلى هذا:  ف ن العقاد ينعقاد بمجارد القباول وإعالناه طالماا لام يرجاع    

 .2الموجب عن إيجابه أي كان اإليجاب باتا

  وبتطبياااق ذلااااك علااااى العقااااود اإللكترونياااة التااااي تااااتم عباااار شاااابكة     

ي إلسااالمااإلنترنات:  يمكاان القااول أن العقااد اإللكتروناي ينعقااد فااي الفقااه 

الة بمجارد العلاام باإليجااب ماان خاالل العاارض علاى الشاابكة ثام الاارد برساا

 ورة فايإلكترونية تعبر عان الموافقاة علاى التعاقاد بكافاة الشاروط الماذك

 قد.  الع

 :انيا   موقف القانو  الوضعي  

 : 3ظهرت آراء شتى في هذا الصدد، وهي

ذهب اتجااه إلاى القاول باأن العبارة فاي انعقااد العقاد هاي با عالن 

القبااول، ومعنااى ذلااك أن العقااد يعتباار منعقاادا متااى أعلاان ماان توجااه إليااه 

اإليجاب عن قبولهح حيث إنه بهذا اإلعالن تلتقي إرادتاه با رادة الموجاب 

وتتطابق معها.  ووفقا لهاذا االتجااه فا ن لحظاة إبارام العقاد اإللكتروناي، 

هاااي اللحظاااة التاااي يحااارر فيهاااا الموجاااه إلياااه اإليجااااب مجااارد رساااالة 

إلكترونية تتضمن القبول دون تصـديرها وإرسالها، أو هي اللحظة التاي 

 .4يضغط فيها على األيقونة المخصصة للقبول

                                                             

القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمية،  منصور بن يونس البهوتي: كشاف 1

3/148. 
عبد الحميد البعلي: ضوابط العقود دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي، وموازنة  2

 .150، ص 2004بالقانون الوضعي مكتبة وهبة، 
حمدي عبد الرحمن: الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات ) الكتاب األول( )  3

م، دار 1999اللتزام واإلرادة المنفردة (، الطبعة األولى، المصادر اإلرادية ل

 .206، 205النهضة العربية، ص ص 
محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد " قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية، مع إشارة  4

م، ص  2005لقواعد القانون األوربي "، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، 

79. 
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بتصدير القبول ولايس ب عالناهح وذهب اتجاه آخر إلى أن العبرة 

ألن مجاارد اإلعااالن ال يجعاال منااه قبااوال نهائيااا مااا دام حبيسااا فااي حااوزة 

صاحباااـه، لاااذلك يجاااب حينئاااذ تصااادير القباااول، فبمجااارد هاااذا التصاااـدير 

ب رسـال الخطاب الذي يحتـويه أو تسليمه لرساول ذهاب ليبلغاه للموجاب 

هاذا التصادير يعتباار أو تساليم البرقياة إلاى موظاـف البارق، فاا ذا تام مثال 

اإلعالن عان القباول نهائياا ال رجعاة فياه. ووفقاا لهاذا االتجااه فا ن العقاد 

يعتباار مبرمااا منااذ لحظااة خااروا الرسااالة اإللكترونيااة المتضاامنة قبااول 

الموجاه إلياه اإليجااب، ودخولهاا فااي سايطرة الوسايط اإللكتروناي، مقاادم 

صاندوق البرياد خدمة  اإلنترنت، وال يشترط حينئذ وصاول الرساالة إلاى 

 . 1اإللكتروني الموجود في موقع الموجب على شبكة  اإلنترنت

وهناك أيضا من ذهب إلى أن العبرة في انعقاد العقد هي بتساليم 

القبااول للمرساال إليااه، ففااي هااذا الوقاات فقااط ينعقااد العقااد، سااواء علاام 

الموجاااب باااالقبول أو لااام يعلااامح ألن التساااليم يعتبااار قريناااة علاااى العلااام.  

ا لذلك في مجال التعاقد اإللكتروني يكون التعاقد منعقدا في لحظاة وتطبيق

وصاول الرساالة أو دخولهااا إلاى صاندوق البريااد اإللكتروناي علاى جهاااز 

الكمبيوتر الخاص بالموجب، ولو لم يكن األخيار قاد فاتح صاندوق برياده 

اإللكتروني، أي ولو لام يكان قاد علام بمضامون الرساالة، فاالعبرة بتسالم 

 .2ليس بالعلم بهالقبول، و

وأخيرا ذهب الابعض إلاى أن العقاد ينعقاد باالعلم باالقبول، فبغيار 

هذا العلم ال ينتج تعبير القبول أثــره القانوني، ويضيف هـذا االتجاه إلاى 

أن وصول القبول إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم إلاى أن يثبات 

قاد اإللكتروناي يعاد صاحب المصلحة العكس. ووفقا لهاذا االتجااه فا ن الع

مبرمااا عناادما يعلاام الموجااب علمااا حقيقيااا بااالقبول، بااأن يفااتح صااندوق 

                                                             

م، ص ص 2005األودن: العقد اإللكتروني، منشأة المعارف،  سمير عبد السميع 1

60 ،61 . 

محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد " قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية، مع إشارة  2

م، ص  2005لقواعد القانون األوربي "، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، 

81. 
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بريااده اإللكترونااي ويطلاااع علااى محتويااات الرساااالة اإللكترونيااة للقابااال 

 .1ويعلم أنه قد قبل بالفعل اإليجاب المعروض عليه

 المطلب الرابع

 مشكالت التفاوض في العقود اإللكترونية

ل التفاوض عبر  اإلنترنت في العقود من المعلوم أن مراح

(، والتي تتسم بالسرعة contrats électroniquesاإللكترونية )

والفورية الفائقتين، تثير هي األخرى عدة مشاكل قانونية، وخاصة فيما 

يتعلق بتحديد زمان ومكان إتمام التفاوض اإللكتروني 

(négociation électroniqueح وتحديد المسمولية المدني) ة

لما قد يرتبط به من أضرار، وكذا الفصل بينه وبين مرحلة إبرام العقد 

اإللكتروني، وهذا دون نسيان مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق 

 .2على العقود التي تبرم عبر  اإلنترنت

مدني  64وقد نصت التشريعات العربية على التعاقد بالهاتف)م         

مدني  88مدني مصري، م 94مدني أردني، م 102جزائري، م

عراقي(، من قبيل النموذا أو المثال فقط، وليس على سبيل الحصر، 

من القانون المدني األردني صراحة بقولها  102حيث نصت المادة 

"بواسطة الهاتف أو بأية طريقة مماثلة"ح بما يفيد وسائل االتصال 

الرقمية األخرى ك اإلنترنت أو الهاتف المحمول وغيرها من األجهزة 

الحديثة. وهو ما أكده المشرع األردني أيضا في قانون المعامالت 

 .3منه 17في المادة  2001لسنة  85اإللكترونية الممقت تحت رقم 

ويتشدد بعض الفقه الفرنسي في تحديد الحاالت التي تتشابه مع طريقة 

التعاقد بالهاتف، من حيث كونها تعبر عن إرادة المتعاقدين، على الرغم 

من اختالف األماكن التي يتواجد فيها همالء المتعاقدونح فالقول ب رسال 

                                                             

 .61سمير عبد السميع األودن، مرجع سابق، ص 1

محمود الشريفات. التراضي في تكوين العقد عبر اإلنترنت، دار الثقافة، عمان،  2

 وما يليها. 40، ص2009األردن، 
المؤمن له تقديم المعلومات، مجلة الحقوق،  اللتزامعدنان سرحان. األساس القانوني  3

 .310و 309، ص 1، العدد2007الكويت، 
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برقية بالفاكس لتأكيد إبرام العقد، ال يمكن اعتبارها تعاقدا بين حاضرين 

 . 1من حيث الزمان

والجدير بالتنويه أن التفاوض بالهاتف، وباألنظمة الرقمية عن         

ية المستهلك المتعامل بهذه طريق الكمبيوتر أو  اإلنترنت، وكذا حما

الطرق الفورية والسريعة، يتطلب في الحقيقة تعديالت تشريعية هامة 

 .2في القوانين العربية لتنظيم التعاقد بهذه الوسائل اإللكترونية الحديثة

  شكالية أمن المعلومات التي انقل عبر  اإلنترنت و حمايتها  -1

عبير عن اإلرادة عبر  ومن أهم المشاكل األخرى التي يثيرها الت

اإلنترنت، نجد إشكالية أمن المعلومات وحمايتها من احتماالت التزييف 

أو التزوير أو القرصنة أو الغلط أو الغش، سواء أكانت شخصية أم 

تجاريةح أو الخطأ الفني في إرسال رسائل المعلومات المتضمنة اإليجاب 

متفاوض أو القبول. مما يستوجب التأكد من هوية الشخص ال

اإللكتروني وأهليته القانونية للتعاقد، وحماية ذلك من كل تجسس أو 

سوء االستخدام، وخاصة عند التعامل بالشبكات المفتوحة ونظم 

 . 3المعلومات غير المحمية ك اإلنترنت

فالتفاوض اإللكتروني عن بعد، بطريق  اإلنترنت، من حيث 

بين من حيث المكان، األصل يعتبر بين حاضرين من حيث الزمان، وغائ

إال إذا وجدت فترة زمنية طويلة نسبيا تفصل بين اإليجاب والقبولح 

وعندئذ يكون التفاوض والتعاقد بين غائبين زمانا ومكانا، كما هو 

الشأن في إرسال البيانات المتضمنة عروض التفاوض. وهي معطيات 

استخدام تزيد من انعدام الثقة والقلق والرهبة من إجراء المفاوضات ب

. وهي المشاكل التي تضاف إلى 4الوسائل اإللكترونية الحديثة الفورية

                                                             

1 - Cf.Starck (B). Les Obligations, 2 éd.par Roland (H) et Boyer 
(L), T 2, 1993, N° 308 et 309 

 .82و  81، ص 2003أمجد منصور. مصادر االلتزام، دار الثقافة، عمان،  2
 63محمود الشريفات. التراضي في تكوين العقد عبر اإلنترنت، مرجع سابق، ص 3

 وما يليها.
نترنت، دار الثقافة، عمان، إلابشار دودين. اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة  4

 وما يليها 88، ص2006
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تلك المرتبطة بصحة العملية ودقتها، دون إغفال التحديات القانونية 

 المتعلقة بضرورة توافر األمن القانوني.

وقد أشار المشرع الجزائري إلى ذلك بكل وضوق، عندما 

ضرورة  ني(،جية التوقيع اإللكترواشترط لقبول اإلثبات اإللكتروني )وح

نية كتروالتأكد من هوية الشخص الذي أصدره، وأن تكون الوسائط اإلل

من ق.م المضافة بالقانون  327/3و  1مكرر 323ممتمنة) م

 (. 20/06/2005الممرخ في 05/10رقم

وهو ما أوضحه أيضا المشرع اإلماراتي صراحة في المادة  

، وكذا 2002لسنة 2رة اإللكترونية رقممن قانون المعامالت والتجا 14

القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية )اليونسترال( الصادر سنة 

عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في المادة  1996

ح و التي أجازت اللجوء إلى الوسائط اإللكترونية إلبرام 13/2

لوماتية آمنة، بعيدة عن المعامالت التجارية، بشرط أن تكون النظم المع

المخاطر والتحديات التي تتعرض لها من اختراقات أمنية للشبكات و 

المواقع، و انتهاكات من جوسسة وقرصنة لخصوصية المستخدمين. 

دون إغفال جرائم االنتحال اإلزعاا والتحرش، والفيروسات التي 

طراف تستهدف المعلومات اإللكترونيةح مما سيعطي الثقة و األمان لأل

في تحديد هوية المتعاقد، و يحقق األمن التقني المطلوب في المعامالت 

 .1اإللكترونية

من  327/3و  1مكرر 323ونالحظ  أخيرا، بأنه وفقا للمادتين 

ق.م، بأن المشرع الجزائري ال يعتد بحجية التوقيع اإللكتروني كدليل 

الشخص الذي  كامل في اإلثبات إال إذا كان موثقا، بعد التأكد من هوية

أصدره، و أن تكون الوسائط اإللكترونية ممتمنة. ومن ثم، ف نه يجوز 

للقاضي رفض التوقيع اإللكتروني الذي يحاول صاحبه االحتجاا به، إذا 

تم إصداره بصفة تخالف الشروط الشكلية و الموضوعية المحددة في 

. ففي هذا المادتين المذكورتين، وفق إجراءات الحماية و التأمين الكافية

                                                             

اإللكترونية، دار الفكر الجامعي،  أمن المعلوماتيهى. بمينرالجنبيهي وممدوح الجن 1

 و مايليها. 13، ص 2005اإلسكندرية، 
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الفرض يجب على القاضي ترجيح التوقيع اإللكتروني المصدق عليه، 

 .1إذا توافرت فيه شروط موثوقيته وأمانه

وهنا ينبغي على المشرع العربي التدخل لعالا القصور 

 ضرورةويث، التشريعي الكبير، بمسايرة التقدم الرقمي اإللكتروني الحد

 ينظم كافة المعامالتاإلسراع في إصدار قانون كامل ومستقل 

رية الفك لكيةاإللكترونية، والعقود التجارية عبر  اإلنترنت، وحقوق الم

، ثباتي اإلوحماية المستهلك اإللكتروني، وحجية التوقيع اإللكتروني ف

ة شهادوالدليل الرقمي، و يحدد الجهات صاحبة االختصاص في منح ال

ن مرها التوثيق وغياإللكترونية، و طرق التعامل معها، و كذا جهات 

 القضايا الحديثة المستجدة.

 ف ن قوانين الدول الغربية تتطور بسرعة في هذا الشأن،

 جنبيةاأل والمطلوب هو مسايرتها ومواكبتها حتى ال تسبقنا التشريعات

ي فثمة أكثر، وتضيع الفرصة السانحة، وتقبع أنظمتنا القانونية جا

 صحابلجمودح ونظل دوما أمكانها وتنطوي على نفسها في التخلف وا

امنا د أمحاجة علمية، نمد لها أيدينا، فتفتح لنا األبواب مرة وتوص

كما أن  مرات ومرات. وهو أمر مضر بالمصالح العامة والخاصة لألمة،

ا تابع وطنيالفراغ التشريعي في هذه المسائل الهامة، يجعل القانون ال

 ثة.لحديااإللكترونية في هذه األحكام القانونية التي تنظم المسائل 

ة يزيذلك أن التشريعات األجنبية )وخاصة األمريكية واإلنجل

 مت ماد نظقواأللمانية واليابانية واإليطالية والفرنسية وغيرها...( 

لجة يسمى بالتوقيع الرقمي المعلوماتي في ظل انتشار نظم المعا

ي ي الذرومتاإللكترونية ورقمنتها وتشفيرها، بما في ذلك التوقيع البي

صمة يقوم على القياسات البيومترية الجسمية المميزة للشخص )كب

ن ن حيالصوت أو بصمة األصبع أو بصمة القرنية...(. فأصبح اإلنسا

يقرأ بصوت عال كلمة السر، ف ن حروفها سوف تومض على شاشة 

 يرة.نة كبمعي الكمبيوتر باإليجاب، حين يريد التعاقد أو التعامل بمبال 

 زام بتقديم المعلومات السابق للتعاقد لصحة التراضي االلت -2

                                                             

علي فياللي. الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائري، المجلة الجزائرية،  1

 بعدها. وما 307، ص1،ج2، عدد، 2000
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إن عدم تحديد أسعار البضائع و الخدمات، داخل الموقع 

 Webالتجاري اإللكتروني على شبكة "الويب" للمعلومات العالمية )

site( أو برسائل عبر البريد اآللي ،)E-mail أو حتى عن طريق ،)

قق اإلرسال واالستقبال الذي يح (Messenger)التراسل بالميسانجر

الفوريين عن طريق شاشة الحاسوبح واحتفاظ صاحب الموقع )أي 

البائع( لنفسه بتعديل شروط البيع أو رفضه، من دون إبداء سبب، يعد 

دعوة إلى التعاقد االفتراضي وليس إيجابا، ويدخل في مرحلة التفاوض 

سابقة على اإللكتروني التي تسبق اإليجاب، أو المرحلة التمهيدية ال

 إبرام العقد اإللكتروني عبر شبكة  اإلنترنت.  

ضمن يت وتطبيقا لذلك، ف ن كل تعبير عن الرغبة في التعاقد ال

، يجابة اإلتحديدا للعناصر الجوهرية للعقد المرجو، ال يرقى إلى مرتب

م ني )وفقا لما أورده المشرع الجزائري من نصوص في القانون المد

منح عناصر البيع الجوهرية هي المبيع والثمن ق.م(. ف 66و65و59

فضال عن الشروط العامة لصحة االلتزامات التعاقدية 

 من ق.م(. 387و361و352)م

وباإلضافة إلى هذا، ف ن الموجب في المعامالت التجارية 

اإللكترونية هو الحرفي )أو المهني(، والقابل هو المستهلك، وفي 

هو حماية قانونية لبعض  التحديد المسبق لشخص الموجب )وصفته(

األطراف الضعيفة. ومن ناحية أخرى ف ن القبول في العقود اإللكترونية 

يتحقق لمجرد الضغط على الزر المبين على شاشة الجهاز تحت بند 

 ح فيكون الرضا سريعا وشبه آلي(Bouton entrée)قبلت 

(Consentement réflexe) دون تفكير أو تمحيص، بكيفية ال ،

.  وهي 1ما أن المتعاقد قد قبل فعال العرض وبصفة جديةتفيد حت

الدالالت التي تستوجب حماية المستهلك اإللكتروني و إحاطته بسياا 

من الحقوق و الضمانات القانونية، ومنها حق الرجوع عن العملية 

 اإللكترونية التي أجريت بدون ترو و ال تمحيص للشروط و األحكام.

من القانون  25من مطلع المادة  وعلى هذا األساس، يستفاد

اإللكتروني التونسي، وجود مرحلة سابقة على التعاقد )أي التفاوض  

                                                             

  155.1و 154، ص 1علي فياللي. اإللتزامات، جزء  -1
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(، حين اشترط على البائع في المعامالت التجارية 1عبر شبكة  اإلنترنت

اإللكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام 

الخدمة المراد التعاقد  العقد، مجموعة من المعلومات عن السلعة أو

. وهذا هو االلتزام القانوني بتقديم المعلومات 2اإللكتروني بشأنها

الالزمة، السابق على إبرام العقد، الذي يتم عبر الوسائط اإللكترونية 

الممتمنةح بصفة واضحة ومفهومة بعيدة عن الغموض. وهو ما يسمى 

من القانون  2ادة االلتزام المهني قبل التعاقدي الذي نصت عليه الم

، والمسمى بقانون "توبون" 04/08/1994الفرنسي الممرخ في 

(Toubon(بضرورة إعالم المستهلك اإللكتروني ،)obligation 

d’information ،عن السلعة أو الخدمة المراد التعاقد بشأنها )

، وعلى وجه 3وخاصة عند التعاقد عبر  اإلنترنت أو بوسيلة إلكترونية

صف الشيء أو المنتج أو الخدمة، وتعيين نطاقه وماله الخصوص في و

من ضمان، وكذلك طريقة التشغيل أو االستعمال، وكيفية الدفع 

 .4والضمانات، وتنظيم الفواتير واإليصاالت وغيرها

، والذي 2001لسنة  741وهو ما أكده المرسوم الفرنسي رقم

(، على منه 4)م  1997لسنة  7صدر إعماال للتوجيه األوروبي رقم 

ضرورة أن يتم إعالم المستهلك في الوقت المناسب )وهو المرحلة 

السابقة على التعاقد(، قبل إبرام كل عقد يتم عن بعد )أي بوسيلة 

 .5إلكترونية(

 القانو  الواجب التطبيق  -3

                                                             

, و المتعلق 09/08/2000المؤرخ في  ،2000لسنة  83القانون التونسي رقم  - 1

 بالمبادالت التجارية اإللكترونية .

نترنت، دار المطبوعات إللكتروني عبر اإل. التعاقد االرومي محمد أمين - 2 

  .87، ص2004الجامعية، اإلسكندرية، 

3Cf. Le Tourneau (ph). Contrats Informatiques et Electroniques, 
p.18 et s ; Cass.Civ,1er, 01/03/2005, Bull.Civ, 1, n°109. 

محمد المطالقة. الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية، دار الثقافة، عمان، األردن،  -4 

 ومايليها. 50، ص 2008
Cf.Fabre-Magnan (M) .L’Obligation d’information dans les 

contrats, p.20 et s. 

المعدلة باألمر رقم  ،221وهو ما حرص المشرع الفرنسي على تأكيده في المادة  - 5 

 الفرنسي. االستهالكمن قانون  ،09/07/2004المؤرخ في  670/2004
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 زمان هو والجدير بالذكر، أن زمان انعقاد العقد و مكانه، إنما

قضي ني يم يوجد اتفاق أو نص قانوو مكان علم الموجب بالقبول، ما ل

ون ية القانق.م(، كما أنه يسري على االلتزامات التعاقد 67بغير ذلك)م

عقد، و بالين أالمختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقد

ة جنسيوفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون الموطن المشترك أو ال

لقة لمتعأنه يسري على العقود ا المشتركة أو محل إبرام العقدح غير

 05/10من ق.م المعدلة بالقانون رقم  18بالعقار قانون موقعه) م

اقدية، (. أما بالنسبة لاللتزامات غير التع20/06/2005الممرخ في 

م  زام )اللتلف نه يسرى عليها قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ 

 من ق.م (.  20

ع الجزائري، حسم مشكلة تحديد وهو ما يوضح جليا أن المشر

القانون واجب التطبيق على العقود) تقليدية كانت أم إلكترونية(، بوضع 

قاعدة إسناد مرنة ذات خيارات متعددة قادرة على حل مشاكل تنازع 

القوانين بما يالئم مقتضيات التجارة اإللكترونية، وضرورات التطور 

 .1والتحديث

تم بالوسائل اإللكترونية عبر والحقيقة أن المعامالت التي ت

شبكة  اإلنترنت، هي بالضرورة ذات طابع دولي، ألن أطرافها أشخاص 

متواجدون وينتمون إلى دول مختلفة في العالم. وعمال بمبدأ حرية 

التعاقد، يطبق القانون الذي يختاره األطراف في العقد، وفقا لقواعد 

ضوع العملية التعاقدية تنازع القوانين في مختلف النظم القانونية. وخ

لقانون الموطن أو المحل الذي يقيم فيه المستهلك ) بوصفه الطرف 

الضعيف(، يبدو منطقيا لحمايته من إغراءات الدعاية اإللكترونية 

الكبيرة التي قد تكون شديدة و مقترنة بوسائل االحتيال والتضليل عن 

وهذه الدعاية، بعد، األمر الذي يدفعه للتعاقد تحت ضغط هذا اإلعالن 

 . 2وهو يتوقع أنه محمي بالقوانين االستهالكية الداخلية

                                                             

ربية، مطبعة زروتي الطيب. القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين الع -1

 وما يليها. 201، ص 2000الكاهنة، الجزائر، 

عبد الفتاح حجازي. النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، مرجع سابق، ص  -2

176. 
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إن التحديات التي تطرحها شبكة  اإلنترنت على صعيد القانون 

الدولي الخاص،هي من أبرز المشكالت التي يثيرها إبرام العقود عبر  

اإلنترنت، لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود اإللكترونية 

تجاوزة للحدود الجغرافية. وهذا القلق ليس في صالح  اإلنترنت الم

بشكل عام، والتجارة الدولية اإللكترونية بوجه خاص، بل هو من 

 . 1معوقاتها المهمة

                                                             

 51بولين أيوب. تحديات شبكة اإلنترنت على صعيد القانون الدولي الخاص، ص  -1

 وما بعدها.
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ونالحظ في هذا الشأن، أن الخالف حول مكان وزمان انعقاد 

العقد بين غائبين بدأ ينحصر تدريجيا، كما أن البحث عن القانون 

التطبيق والمحكمة المختصة لم تعد له أهمية كبرى، ألن الدول الواجب 

بدأت تسعى جاهدة إلى توحيد تشريعاتها المدنية عن طريق االتفاقيات 

 الدولية.
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 المبحث الثاني

 المستهلك الإلكتروني

 المطلب األول

 ماهية المستهلك اإللكتروني

ك لعل من أبرز الدوافع األساسية لنشوء فكرة حماية المستهل

هو  وجود فريقين غير متساويين على صعيد المعلومات والقدرة 

االقتصادية واإلعالن، والتعاطي غير المتكافئ من قبل أحد الفرقاء الذي 

يمتلك قوة إعمال اقتصادية ومعلومات تفصيلية تمهله ألن يكون في 

 1مركز أقوى من الفريق اآلخر وهو المستهلك.

من استهلك المال أو الشيء،  ويُعّرف المستهلك في اللغة بأنه

 2أي من أنفق المال أو الشيء أو أنفذه. 

ً يقصد بالمستهلك وفقا لتعريف المشرع اللبناني "  3قانونا

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو 

يستأجرها أو يستفيد منها وذلك ألغراض غير مرتبطة بنشاطه 

 4المهني".

ف شموله لكل من الشخص الطبيعي وياُلحظ من هذا التعري

يف لتعراوالمعنوي )االعتباري( باعتبارهم مستهلكين، عالوة على أن 

 ً وهي  أال قد عرض لضرورة توافر صفة في المتعاقد كي يُعتبر مستهلكا

عن  أن يكون الغرض من التعاقد االستهالك الشخصي وذلك لتمييزه

 المهني )المحترف(.

                                                             

، منشورات واصدارات 10كتيب رقم  انظر: دليل الجودة لحماية المستهلك، -1

 .7، ص2009برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة في لبنان، 

 .871، ص 1986انظر: المنجد في اللغة واألعالم، دار المشرق للنشر، بيروت،  -2

المستهلك بحسب الدليل الصادر عن وزراة االقتصاد والتجارة في لبنان يعرف  - 3

ري خدمة أو سلعة أو يستعملها أو يستفيد منها، وذلك بانه هو كل شخص يشت

 ألغراض غير مرتبطة بنشاطه المهني.

 4تاريخ  659من قانون حماية المستهلك اللبناني) قانون رقم  2وفقا لنص المادة  - 4
 (2005شباط 
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ى اختصار واقتضاب شديدين إلوفي هذا المقام سوف نعرض وب

ي ما فتعريف المقصود بالمستهلك وفقا لبعض التشريعات العربية، ل

 ذلك من فائدة تتصل بمعرفة تلك االتجاهات في هذا اإلطار.

فالمشرع المصري عّرف المستهلك بأنه " كل شخص تقدم إليه 

مل أحد المنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعا

 1أو التعاقد معه بهذا الخصوص".

وياُلحظ من هذا التعريف أن المشرع المصري ركز على 

 فرادالغرض من التعاقد وهو قضاء الحاجيات الشخصية للمستهلك وأ

ي ال لمهناأسرته. عالوة على أنه أشار إلى أن من يتعاقد بشأن نشاطه 

ص لشخيعد مستهلكا مهما كان مركزه االقتصادي. وعلى ذلك ف ن ا

ي عائلالذي يشتري جهاز هاتف أو كمبيوتر الستعماله الشخصي أو ال

و يعتبر مستهلكاً، أما  إذا اشترى ذات الشخص جهاز الهاتف أ

 ستاذاان أالكمبيوتر  لغايات تدخل في نطاق نشاطه المهني ) كما لو ك

غراض ر ألجامعيا اشترى جهاز الهاتف المحمول أو النقال أو الكمبيوت

اً، تهلكرض المحاضرات وتجهيزها للطالب( ف نه ال يعتبر مسمهنته كع

 لكين.مستهوبالتالي يستبعد من نطاق الحماية التي يكفلها القانون لل

ً منتقداً، ألن في  ويعد هذا المفهوم المضيق للمستهلك مفهوما

استبعاد المتعاقد على شراء سلعة أو خدمة أو منتج لحاجات نشاطه 

قوم على مبرر واضح، فمثل هذا المتعاقد يتوافر المهني يعد أمراً ال ي

بالنسبة له أيضا الحكمة من الحماية التي فرضها القانون، ما دام يتعاقد 

المشرع السوري من جهته  2ضمن إطار يخرا عن مجال تخصصه.

أشار إلى أن المقصود بالمستهلك كل شخص طبيعي أو اعتباري 

الزراعية والصناعية بهدف  يشتري سلعا استهالكية بأنواعها المختلفة

التغذية أو الستخدامها لألغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد 

من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد أو من 

شخص اعتباري وفي مختلف المجاالت المنصوص عليها في هذا 

                                                             

 .2006لسنة  67من قانون حماية المستهلك المصري رقم  1وفقا لنص المادة  -1

لوسيط في عقد البيع في ظل التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة محمد قاسم، ا -2

، 2011، اإلسكندريةوتشريعات حماية المستهلك، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

 . 371ص
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تحديد  ويواجه هذا التعريف انتقادات عديدة لعل أبرزها في 1القانون.

عقد االستهالك بكونه العقد المرتبط بشراء السلع  االستهالكية، أي ذلك 

العقد المتصف بصفة المعاوضة، بينما إذا انتقت هذه الصفة كما لو كان 

العقد تبرعيا ف ن العقد ال يُعتبر من عقود االستهالك، وطرفه الضعيف 

 ال يُعتبر من طائفة المستهلكين.

د عرف المستهلك بأنه كل من يشتري المشرع التونسي فقأما 

ويوجه ذات االنتقاد الذي وجه  2منتوجا الستعماله لغرض االستهالك.

 سابقا إلى تعريف القانون السوري للمستهلك.

من جهته أشار المشرع اإلماراتي إلى أن المستهلك هو كل من 

إشباًعا لحاجته  -بمقابل أو بدون مقابل  -يحصل على سلعة أو خدمة 

وقد حاول هذا التعريف تفادي االنتقادات 3صية أو حاجات اآلخرين.الشخ

الموجهة إلى القوانين التي تحصر صفة المستهلك بمن يشتري سلعة 

أو خدمة، ليضيف إلى تعريف المستهلك من يحصل على هذه السلعة أو 

 الخدمة أما بمقابل أو بدون مقابل.

ل شخص أما المشرع العُماني فقد عّرف المستهلك بأنه ك

  4طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما.

وياُلحظ أن المشرع العماني أيضا حاول تفادي االنتقادات الموجهة إلى 

القوانين التي حصرت صفة المستهلك بمن يشتري سلعة أو خدمة، 

 . 5ليضيف كل من يستفيد من هذه السلعة أو الخدمة ويعتبره مستهلكاً 

                                                             

 المتعلق بحماية المستهلك في سوريا. 2008( لسنة 2من القانون رقم ) 1المادة  -1

والمؤرخ في  1992لسنة  117رقم  من قانون حماية المستهلك التونسي 2الفصل - 2

 .1992ديسمبر  7

( لسنة 24العربية المتحدة رقم )  اإلماراتمن القانون االتحادي لدولة  1المادة  -3

 في شأن حماية المستهلك. 2006

بإصدار قانون  2002لسنة  81من المرسوم السلطاني العُماني. رقم  1المادة - 4

( بإصدار نظام الهيئة 53/2011لطاني رقم )حماية المستهلك. وكذلك المرسوم الس

 العامة لحماية المستهلك.

محمد بن خليفة الكندي، قانون حماية المستهلك العماني، ورقة عمل مقدمة ضمن  - 5

حلقة تنظمها الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع اإلدعاء العام حول  أعمال

لموظفي الهيئة العامة « المستهلكالضبطية القضائية والتعريف بقانون حماية »
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القطري بدوره حاول تفادي االنتقادات الموجهة إلى المشرع 

القوانين التي تحصر صفة المستهلك بمن يشتري سلعة أو خدمة، حيث 

عرف القانون القطري المستهلك بأنه كل من يحصل على سلعة أو 

ً لحاجته الشخصية أو حاجات  خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباعا

  1قد معه بشأنها.اآلخرين، أو يجري التعامل أو التعا

أما المشرع المغربي فقد عرض لتعريف المستهلك في قانونه 

الجديد حيث أشار إلى أن المقصود بالمستهلك كل شخص طبيعي أو 

معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا 

وياُلحظ أن القانون  2أو خدمات معدة الستعماله الشخصي أو العائلي.

لمغربي ورغبة منه في حماية اكبر عدد من المستهلكين ابتعد عن ا

استخدام صفة المشتري إلسباغها على المستهلك، واستعمل بدال من 

 ذلك صفة االقتناء أو االستعمال لمنتجات أو سلع أو خدمات.

المشرع الجزائري أشار إلى أن المستهلك هو كل شخص 

سلعة أو خدمة موجهة طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا 

لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة 

ولعل األبرز في هذا التعريف هو 3شخص آخر أو حيوان متكفل به.

تالفي النقد الذي وجه إلى القوانين التي تشترط في عقد االستهالك أن 

 يكون عقد معاوضة.

الشخص الطبيعي  المشرع العراقي أشار إلى أن الُمستهلك هو

ولعل هذا 4أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد اإلفادة منها. 

                                                                                                                                     

لحماية المستهلك في المحافظات والمناطق في سلطنة عُمان والتي انعقدت بمدينة 

 .21/9/2011-17صحار )سلطنة عُمان( في الفترة من 

 بشأن حماية المستهلك في دولة قطر. 2008( لسنة 8من قانون رقم ) 1المادة  - 1

فبراير  18) 1432من ربيع األول  14 صادر في 1.11.03ظهير شريف رقم  - 2

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. حرر  31.08( بتنفيذ القانون رقم 2011

( منشور في الجريدة 2011فبراير  18) 1432من ربيع األول  14بالرباط في 

( 2011أبريل  7) 1432جمادى األولى  3الصادرة بتاريخ  5932الرسمية عدد 

. 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  2009لسنة   09-03ن قانون رقم م 3المادة  -3

 في الجزائر.

 .2010لسنة  1من قانون حماية المستهلك في العراق رقم  1المادة  -4
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التوجه هو محاولة إلدخال العقود التبرعية ضمن العقود االستهالكية 

 بما يرتب أن يكون المتبرع إليه في بعض الحاالت مستهلكاً.

المشرع الفلسطيني عرف المستهلك بأنه كل من يشتري أو 

وهذا توجه إلدخال اكبر عدد من فئات  1ن سلعة أو خدمة.يستفيد م

المجتمع ضمن طائفة المستهلكين، سواء كانوا مشترين لسلع أو 

 خدمات أو مجرد مستفيدين.

المشرع اليمني عرف المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو 

اعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد 

وهذا التعريف يسب  صفة المستهلك   2و االستخدام.منها لالستهالك أ

على مشتري أو مستأجر أو مستعمل السلعة أو الخدمة، وحتى 

المستفيد منها. والقانون اليمني بهذه العبارات يشير بصراحة إلى  عدم 

 حصر صفة المستهلك بالمشتري فقط. 

أما في األردن فهناك مشروع قانون لحماية المستهلك يعرف 

لك بأنه مشتري السلعة أو الخدمة لغرض االستهالك ويعتبر المسته

مشروع القانون أيضا بأن كل مستفيد من السلعة أو الخدمة مستهلكاً 

 3أيضا.

وإذا ما أردنا معرفة المفهوم الفقهي للمستهلك، نجد أن اآلراء 

قد اختلفت في تعريف المستهلك فقد عّرف بعض الفقه المستهلك بأنه 

ى الحصول على خدمة أو سلعة يحتاجها، وعرفه البعض كل من يبادر إل

اآلخر بأنه من يتملك بشكل غير مهني سلعا استهالكية مخصصة 

لالستخدام الشخصي، ويعيب هذه التعريفات أنها غير منضبطة أو 

ونتيجة لذلك  4تقصر مفهوم المستهلك على السلع دون الخدمات.

                                                             

 .2005( لسنة 21من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 1المادة  - 1

 المستهلك في اليمن. بشأن حماية 2008( لسنة 46من قانون رقم ) 2المادة  - 2

واجري على المشروع إضافات  2006طرح منذ سنة  األردنمشروع القانون في  - 3

المناقشة، منشور على الموقع  إطارضمن  اآلنوال زال لغاية  2013سنة 

  www.mit.gov.jo األردنااللكتروني لوزارة التجارة والصناعة في 

 أيسر واألستاذحمد الطيب أسري صيام والمستشار  د.عادل قورة و المستشار - 4

فودة، دراسة مشتركة بعنوان " الحماية التشريعية للمستهلك في مصر"، 

منشورات اليونسكو بالتعاون مع المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

http://www.mit.gov.jo/
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ما أتى به المشرع من وإضافة إلى المالحظات التي تم إيرادها على 

تعريف للمستهلك وتحديد للمقصود به فان الفقه يحاول أن يتدارك 

المالحظات التي وجهت لهذه التعاريف عبر محاولة معالجة هذه 

المالحظات وإثراء التعريفات التشريعية. كما يعرف بعض آخر من الفقه 

ية المستهلك بأنه "من يتزود بسلع أو خدمات إلشباع حاجاته الشخص

أو العائلية إذا لم يتعلق بأعمال مهنته سواء كان شخصا طبيعيا أو 

اعتباريا وسواء كان مهنيا أو ال. كما يرى البعض " أن المستهلك هو 

الذي يقوم بالعمليات االستهالكية التي تحقق إشباع حاجاته اليومية 

والوقتية دون أن تتخللها نية تحقيق الربح، سواء كان شخصا طبيعيا 

 معنويا. أو 

حتى قبل صدور التشريعات  –وقد ذهب اتجاه رابع من الفقه 

إلى أن تعريف المستهلك له منهجان، األول  -المنظمة لحماية المستهلك

منهج موسع يعتبر المستهلك كل شخص يتعاقد بهدف االستهالك، أي 

بمعنى استعمال أو استخدام مال أو خدمة، كمن يشتري سيارة 

و الشخصي. أما المنهج المضيق فيرى أن الستعماله المهني أ

المستهلك هو كل شخص يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصية أو 

ولعل 1العائلية، كمن يشتري السيارة الستخدامه الشخصي دون المهني.

الالفت في هذين المنهجين أن التشريعات تكاد تنحاز إلى المنهج الفقهي 

 المضيق لمفهوم المستهلك.

أن المستهلك هو الشخص الذي يتعاقد من اجل ويمكن القول ب

الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات الستخدامها في غير مجال 

 نشاطه المهني، أي الستخدامها في مجال منبت الصلة عن هذا النشاط.

من معاهدة روما  1الفقرة  5وهذا هو التعريف الذي اعتمدته المادة 

طبيق على االلتزامات في شأن القانون الواجب الت 1980لسنة 

                                                                                                                                     

 وأكاديميةجتماعية العربي للبحوث والتوثيق في العلوم اال اإلقليميوالمركز 

 .3،ص1999البحث العلمي والتكنولوجيا، القاهرة، 

في استعراض االتجاهات الفقهية في تعريف المستهلك انظر: د.السيد محمد  - 1

، 2003تكوين العقد، الدار الجامعية، بيروت،  أثناءعمران، حماية المستهلك 

 21ص
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والتي نصت على أن تنطبق هذه المعاهدة على العقود  1التعاقدية، 

الدولية المبرمة لغرض توريد قيم مادية منقولة أو خدمات إلى شخص 

وقد اعتمدت  .2)المستهلك( الستخدام يعتبر غريبا عن نشاطه المهني

                                                             

، الموجز في القانون الدولي حفيظة الحداد: انظر تفصيال في شرح هذه المعاهدة - 1

المبادئ العامة في تنازع القوانين، منشورات الحلبي  :األولالكتاب  –الخاص 

 وما بعدها. 467، ص 2003الحقوقية، بيروت، 

2 Article 5 Certain consumer contracts: 
1. This Article applies to a contract the object of which is the 
supply of goods or services to a person ('the consumer`) for a 
purpose which can be regarded as being outside his trade or 
profession, or a contract for the provision of credit for that 

object. 
2. Notwithstanding the provisions of Article 3, a choice of law 
made by the parties shall not have the result of depriving the 
consumer of the protection afforded to him by the 
mandatory rules of the law of the country in which he has his 

habitual residence: 
- if in that country the conclusion of the contract was preceded 
by a specific invitation addressed to him or by advertising, 
and he had taken in that country all the steps necessary on 

his part for the conclusion of the contract, or 
- if the other party or his agent received the consumer's order in 

that country, or 
- if the contract is for the sale of goods and the consumer 
travelled from that country to another country and there 
gave his order, provided that the consumer's journey was 
arranged by the seller for the purpose of inducing the 

consumer to buy. 
3. Notwithstanding the provisions of Article 4, a contract to 
which this Article applies shall, in the absence of choice in 
accordance with Article 3, be governed by the law of the 
country in which the consumer has his habitual residence if it 
is entered into in the circumstances described in paragraph 2 

of this Article. 
4. This Article shall not apply to: 

(a) a contract of carriage; 
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والذي  2هذا التعريف للمستهلك النهائي، 1محكمة العدل األوروبية

يشترط لتمتعه بقواعد الحماية أن يكون تصرفه لغرض مستقل تماما 

وفي تعديل حديث التفاقية  3.عن حاجات نشاطه التجاري أو المهني

من التشريع األوروبي رقم  6روما السابق اإلشارة إليها وتحديدا المادة 

الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس  2008لسنة  593

ريف عقد االستهالك بأنه العقد المبرم بين شخص تم تع 4األوروبي

                                                                                                                                     

(b) a contract for the supply of services where the services are 
to be supplied to the consumer exclusively in a country other 

than that in which he has his habitual residence. 
5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, this Article 
shall apply to a contract which, for an inclusive price, 

provides for a combination of travel and accommodation. 

اد التحاروني الخاص بقوانين لكتإللمراجعة بنود االتفاقية كاملة: انظر الموقع ا

 وتحديدا الرابط االلكتروني الخاص باالتفاقية  األوروبي
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:
HTML  

1 The Court defined a consumer transaction as a transaction 
which is concluded by a natural person, who is acting 

for purposes outside his or her trade or profession. 
2 Ewoud HONDIUS, The Notion of Consumer: European Union 

versus Member States, Sydney Law Review, Vol 28, Published 
by The Faculty of Law at the University of Sydney,2006, p. 94. 
See also the article on 

http://sydney.edu.au/law/slr/slr28_1/Hondius.pdf  

 أعمالالمستهلك في ظل العولمة، ورقة عمل مقدمة ضمن  د.هشام صادق، حماية- 3

حول "تنمية الصناعات الوطنية وحماية المستهلك في ظل  اإلقليميالمؤتمر 

العولمة، الذي عقده مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك في اليمن بالتعاون 

 16-14العامة لالتحاد العربي للمستهلك في صنعاء )اليمن(  األمانةمع 

، منشورة على الموقع االلكتروني لشبكة المحامين العرب 2002سبتمبر /لأيلو

www.mohamoon.com1، ص. 

4 Article 6 :Consumer contracts 
1. Without prejudice to Articles 5 and 7, a contract concluded by 
a natural person for a purpose which can be regarded as 
being outside his trade or profession (the consumer) with 
another person acting in the exercise of his trade or 
profession (the professional) shall be governed by the law of 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML
http://sydney.edu.au/law/slr/slr28_1/Hondius.pdf
http://www.mohamoon.com/
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the country where the consumer has his habitual residence, 
provided that the professional: 

(a) pursues his commercial or professional activities in the 
country where the consumer has his habitual residence, or = 

(b) by any means, directs such activities to that country or to 
several countries including that country, 

and the contract falls within the scope of such activities. 
2. Notwithstanding paragraph 1, the parties may choose the law 
applicable to a contract which fulfils the requirements of 
paragraph 1, in accordance with Article 3. Such a choice may 
not, however, have the result of depriving the consumer of 
the protection afforded to him by provisions that cannot be 
derogated from by agreement by virtue of the law which, in 
the absence of choice, would have been applicable on the 

basis of paragraph 1. 
3. If the requirements in points (a) or (b) of paragraph 1 are not 
fulfilled, the law applicable to a contract between a 
consumer and a professional shall be determined pursuant to 

Articles 3 and 4. 
4. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to: 

(a) a contract for the supply of services where the services are 
to be supplied to the consumer exclusively in a country other 

than that in which he has his habitual residence; 
(b) a contract of carriage other than a contract relating to 
package travel within the meaning of Council Directive 
90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package 

holidays and package tours [15]; 
(c) a contract relating to a right in rem in immovable property or 
a tenancy of immovable property other than a contract 
relating to the right to use immovable properties on a 

timeshare basis within the meaning of Directive 94/47/EC; 
(d) rights and obligations which constitute a financial instrument 
and rights and obligations constituting the terms and 
conditions governing the issuance or offer to the public and 
public take-over bids of transferable securities, and the 
subscription and redemption of units in collective investment 
undertakings in so far as these activities do not constitute 

provision of a financial service; 
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طبيعي )المستهلك( من جهة من اجل الحصول على ما يلزمه من سلع 

وخدمات لغرض خارا نطاق تجارته أو مهنته مع شخص آخر 

المهني/المحترف( الذي يمارس نشاطه كمهني/محترف لغرض تجارته (

  1أو مهنته.

صا شخ لمستهلك قد يكونومما تقدم ف ننا نستطيع أن نجمل أن ا

ايات ة لغطبيعيا أو معنويا، وهو الذي يشتري أو يستعمل سلعة أو خدم

قد إشباع حاجاته الشخصية أو حاجات غيره، وهو الشخص الذي يفت

حل مإلى الخبرة أو المعلومات الضرورية حول السلعة أو الخدمة 

و أمهني لو ااالستهالك بالمقارنة مع من يقدم هذه السلعة أو الخدمة وه

 المحترف.

ويقوم المستهلك الُمتعاقد عن بُعد " إلكترونيا"،  باستخدام 
شبكة  اإلنترنت بحيث يلجأ إلى وسيلة إلكترونية كاستخدام البريد 
اإللكتروني أو بالنفاذ إلى موقع إلكتروني على شبكة  اإلنترنت خاص 
بالمهني/المحترف حيث يقوم هذا األخير بترويج وعرض سلعه 

ومن ثّم ف ن  2اته من خالل هذا الموقع لتقديم المنتجات والخدمات.وخدم
المستهلك المتعاقد عن بُعد يتعاقد مع مهني/محترف يتعاطى توزيع 
الخدمات والسلع إلكترونيا عبر ممارسة األنشطة باستخدام وسائط 
إلكترونية إلشباع حاجات المستهلكين من سلع وخدمات أو عبر تداول 

 3مات المهني/المحترف عن طريق شبكة  اإلنترنت.أو بث لسلع وخد

لذا فالمقصود بالمستهلك الُمتعاقد عن بُعد هو المستهلك الذي 

يُبرم عقداً مع مورد بشأن سلع وخدمات في إطار نظام بيع أو تقديم 

خدمات عن بُعد من قبل المورد الذي يستعمل تقنية االتصال عن بُعد 

                                                                                                                                     

(e) a contract concluded within the type of system falling within 
the scope of Article 4(1)(h). 

1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:en:H

TML  

المقارن، منشورات  نالقانوالعقد االلكتروني في  –ناصيف، العقود الدولية  الياس- 2

 .30، ص2009الحلبي الحقوقية، بيروت، 

العربية  اإلماراتد.شريف غنام، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون بجامعة - 3

، منشورات مجلس النشر العلمي بالجامعة، 2009 أكتوبر، 40المتحدة، العدد 

 .21، ص2009، تاإلمارا

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:en:HTML
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والمستهلك في هذا  1نشاء العقد ذاته.لغاية إبرام العقد بما في ذلك إ

اإلطار أي في نطاق التعامل عن بُعد هو ذاته المستهلك في عملية 

، أو يستفيد من 2التعاقد التقليدية لكنه فقط يتعامل عبر وسائط إلكترونية

و لم يُعّرف القانون اللبناني صراحة المقصود  3الخدمات اإللكترونية.

وإنما أشار إلى العمليات التي يُجريها بالمستهلك المتعاقد عن بُعد 

الطرف اآلخر لعقد االستهالك الذي يتم عن بُعد وهو المهني/ المحترف 

أو المعامالت التي تتم في محل إقامة المستهلك، ال سيما تلك التي تتم 

في مكان إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو  اإلنترنت، أو أية وسيلة 

 .4أخرى معتمدة لذلك

 الثاني المطلب

 العدول عن التعاقد في عقد االستهالك اإللكتروني

يعاد العادول عان العقاد أحاد أهام الوساائل القانونياة فاي المرحلاة 

الالحقاااة للتعاقاااد، وتااازداد أهمياااة تقريااار هاااذا الخياااار للمساااتهلك فيعقاااد 

االستهالك اإللكتروني المبرم عبر  اإلنترنت، فالمستهلك عاادة ماا ينادفع 

ي مناخ يحرضه فيه المحتارف علاى الشاراء تحات تاأثير إلى ابرم العقد ف

وسااائل الدعايااة واإلعااالن، كمااا أّن القاادرات اإلقناعيااة التااي يتمتااع بهااا 

الطرف القوي تمكنه من التحكم في نفسية المستهلك وتدفعه إلى التعاقاد 

بسبب حاجتاه إلاى السالعة أو الخدماة دون معايناة السالعة ودون دراساة 

، إضااافة لضااعفه ماان الناحيااة 5ن جانااب المسااتهلكمتأنيااة وتاارٍو كاااٍف ماا

                                                             

، ص 2001د.طوني عيسى، التنظيم القانوني لشبكة االنترنت، صادر ناشرون،- 1

254. 

الفتاح حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود  د.عبد- 2

 .18، ص2005، اإلسكندريةالتجارة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، 

بية الالزمة للتجارة اإللكترونية، مقالة منشورة في د.بول مرقص، التشريعات العر-3

 –العامة لجامعة الدول العربية  األمانةالمجلة العربية للفقه والقضاء الصادرة عن 

، 32الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، العدد  األمانةالقانونية لدى  اإلدارة

 .75، ص2005منشورات جامعة الدول العربية، القاهرة، 

 .190ص

  من قانون حماية المستهلك في لبنان. 51المادة - 4

، التعاقد على السابقة للمرحلة القانونية الجوانب، حسين الظاهر عبد محمد- 5

 .60ص، 2002 -2001 ,القاهرة ,والنشر للطباعة الفنية المؤسسة
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القانونية والمعرفية واالقتصادية وعادم تاوفر الوقات الكاافي للتفكيار فاي 

 جميع ما يبرمه فالعالقة بينهما غير متوازنة.

لذا تلح الحاجة إلاى حماياة مان ناوع خااص فاي هاذا الشاأن عان 

وصافه أول طريق التخفيف من غلواء تطبيق مبدأ القوة الملزماة للعقاد ب

لااذا رخااص القااانون ، 1العقبااات التااي تواجااه المسااتهلك فااي هااذا الفاارض

للمتعاقد في مثل هذه الظروف العدول عن تعاقده في العقود التي يبرمها 

على عجلة من أمره وبمحض إرادته ليعطاى لاه الحاق فاي أنج يرجاع فاي 

 العقد الذي سبق وأنأ برمه بالفعل دون أنج يصيبه ضرر. 

ي الفقااه خيااار العاادول عاان التعاقااد بأنااه أحاادى و عاارف رأي فاا

اآلليات القانونياة الحديثاة التاي أوجادها المشارع لغارض تاوفير الحماياة 

أماا علاى نطااق ،  2الالزمة والفعالة للمستهلك في هذه مرحلة تنفيذ العقاد

 التشريع الفرنسي فقد أرتبط وجود حق العدول ببداية التشريعات التي 

 

 

ه فقد نصت المادة األولاى مان 3ة المستهلككانت تهدف إلى حماي

كااانون الثاااني / يناااير  6( الصااادر فااي 21/88القااانون الفرنسااي رقاام )

                                                             

 على تنص والتي العراقي المدني القانون من( 146) المادة مناألولى  الفقرة انظر- 1

إال  تعديله وال عنه الرجوع العاقدينألحد  يجوز وال الزما كان العقد نفذا إذ)

 القانون من( 1134) المادة تقابلها(. بالتراضيأو  القانون في نص بمقتضى

 .المصري المدني القانون من( 147) والمادة الفرنسي المدني
إشارة  مع رنسيةالف التجربة في تحليلية قراءة، بعد عن التعاقد، قاسم حسن محمد- 2

، 2005, مصر، اإلسكندرية, للنشر الجديدة الجامعة دار، األوربي القانون لقواعد

 55ص

 في الصادر القانون في مرة ألول العقد عن العدول خيار الفرنسي المشرع نظم- 3

 الطالب بموجبه منح والذي بالمراسلة بالتعليم الخاص 1971يوليو/  تموز12

 تنفيذ بدء تاريخ من (أشهر 3) خالل وابرمه سبق لذيا العقد عن الرجوع خيار

 في الصادر القانون في ذلك وبعد الطالب إرادة لمحض متروك الخيار وهذا العقد

 للمشتري أجاز حيث بالمنازل البيع بشأن 1972 ديسمبر/  األول كانون /22

 بموجب للمقترض الخيار هذا منح وقدأيام  سبعة مدة خالل العقد عن الرجوع

 في المستهلكينوإعالم  بحماية المتعلق 1978 يناير 10 في الصادر 22 لقانونا

 cooling)عنوان تحتاألمريكي  القانون قرر كما, االئتمان عمليات بعض نطاق
–off period )قانون من 7, 14/2 المادتين في الفرنسي المشرع به واعترف 
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علاى أنااه)في كافااة العملياات التااي يااتم فيهاا البيااع عباار المسااافات 1988

ف ن للمشتري خالل سبعه أيام من تاريخ تسليم المبيع الحاق فاي إعادتاه 

ه واسااترداد الثمااانون أيااة نفقااات ماان إلااى البااائع السااتبداله باادخر أو رد

 .1جانبه سوى مصاريف الرد(

د يتضح من خالل الانص أن خياار المساتهلك بالعادول عان التعاقا

 ينطبااق علااى عقااود البيااع التااي تااتم فااي إطااار مااا يساامى بااالبيوع عباار

يصااح  المسااافات، والتااي ال يااتمكن فيهااا المتعاقااد رميااة المبيااع وهااو مااا

ك علااى لكترونااي التااي يتعاقااد فيهااا المسااتهلقولااه فااي عقااد االسااتهالك اإل

ة يااتم خدماة أو ساالعة دون أمكانيااة المناقشااة ودون رميتهااا، مااثال الخدماا

نتيجاة  ه منهااالتعاقد عليها مسبقاً ثم يتبين للمستهلك الحقاً عدم استفادت

لااى تقااديمها الساايئ فيرغااب فااي العاادول عاان العقااد، لااذا تظهاار الحاجااة إ

 ق عقد االستهالك اإللكتروني.  توظيف هذا االتجاه في نطا

 الطبيعة القانونية للعدول عن التعاقد 

 رادة بااإذا كاان العاادول عاان التعاقاد بوصاافه تصاارفاً قانونيااً يقااع 

ا المسااتهلك المنفااردة ويعباار عاان قدرتااه علااى نقااض العقااد فهاال يعااد هااذ

ذا تعاذر يااً؟وإالخيار حقاً؟وإذا عٌُد حق فهل يعتبر حقاً شخصياً أم حقا عين

 وصفه حق فما هي الطبيعة لقانونية له؟

اختلف الفقاه بصادد بياان الطبيعاة القانونياة لخياار العادول، فقاد 

إلى القول بأّن عدول من تقرر لاه الحاق فاي تعاقاده  2ذهب رأي في الفقه

وأّن كااان يااتم باااإلرادة المنفااردة إال أنااه ال يعااّد حقاااً بمعناااه الاادقيق، ألن 

 نية أما أنج يكون حقاً شخصياً أو عينياً.الحق في أطار المعامالت المد

                                                                                                                                     

-7) رقم األوربي هالتوجي حرص كما، 25/8/1983 في الصادر المستهلك حماية
 التوجيه لهذاوإعماال  العدول في المستهلك خيار تقرير على 1997 لسنة( 97

 للمزيد–الخيار هذا ليقر 2001 لعام( 2001-741) رقم الفرنسي المرسوم صدر

 في حجيتها ومدى الحديثة االتصال بوسائل التعاقد، رشدي السعيد محمد: ينظر

 .82ص، 2008 ،يةاإلسكندر، المعارف منشأة, اإلثبات

 عقود في المشتري لرضاء الخاصة المدنية الحماية، حمود المرسي العزيز عبد- 1

(, خاص بوجه التلفزيون طريق عن البيع على لتطبيقا مع) بعد عن تتم التي البيع

 (.1)رقم هامش, 72ص،  2005
 سالميةاإلالليل، العقد غير الالزم )دراسة معمقة في الشريعة  أبودسوقي  إبراهيم 2

 .111، ص1994والقوانين الوضعية(، مطبوعات جامعة الكويت، 
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فهاااذا الخياااار ال يعاااد حقااااً شخصاااياً والاااذي يتمثااال فاااي عالقاااة 

، فالادائن ال يساتطيع الحصاول علاى حقاه 1االقتضاء بين الادائن والمادين

إال بواساطة تاادخل الماادين، كماا ال يعااد حقاااً عينيااً يخااول لصاااحبه ساالطة 

ي عالقاة تسالط لصااحب الحاق على شيء ألّن العالقة في الحق العيني ه

على الشيء محل الحق، فالعالقاة مباشاره وواضاحة بينماا أّن الحاال فاي 

إطااار العاادول عباار  اإلنترناات مختلااف فااال مكااان لهااذه العالقااة، حيااث أّن 

المستهلك ب رادتاه المنفاردة ياتمكن مان إنهااء العقاد دون أنج يحتااا ذلاك 

ألن خيار المستهلك هاذا إلى أي تدخل من جانب المحترف المتعاقد معه، 

ال يخوله السلطة علاى شايء بال يمنحاه أمكانياة إبارام العقاد الاذي سابق 

وأنا برمه هاذا مان جهاة، ومان جهاة أخارى إذا لام يكان خياار المساتهلك 

، وليس بحرياة أيضاا، مادامات الحرياة ال تقتصار 2حقاً فهو ليس رخصة

واء على شخص أو أشخاص معينين بل تثبت لجمياع النااس علاى حاد سا

كحرية العمل وحرية التعاقد وحرية التنقل في حين حدد القاانون الطارف 

المسااتفيد ماان خيااار العاادول وهااو المسااتهلك وماان يسااتعمل فااي مواجهااة 

وهااو المحتاارف، كمااا قيااد اسااتعمال الخيااار بماادة معينااة تنقضااي إمكانيااة 

 استعماله بمضي هذه المدة.

لاايس بحااق لااذا فاا ّن خيااار المسااتهلك فااي العاادول لاايس بحريااة و

شخصي أو عيني، ولكنه يحتال منزلاة وساطى باين الحاق بمعنااه الادقيق 

والحريااة. فهااو أعلااى مرتبااة ماان هااذه األخياارة ولكنااه ال يصاال إلااى حااد 

، والتي يعد خيار العادول مان 3االقتضاء أو التسلط، بل يعد مكنة قانونية

أهااام تطبيقاتهاااا، وحاااق إرادي محاااض يختلاااف مضااامونه عااان مضااامون 

                                                             

من القانون المدني العراقي. وعلى خالف ذلك ذهب رأي في الفقه  69. انظر المادة 1

ً على  أن إلى العالقة بين الدائن  أوالرابطة  أنحق الخيار حق شخصي تأسيسا

ر فالخيار يتضمن عالقة والمدين التي تميز الحق الشخصي متوفرة في هذا الخيا

قانونية واضحة بين من تقرر له الخيار ومن يمارس هذا الخيار في مواجهته 

 .حيث تتجسد هذه العالقة في خضوع الثاني لألول .

V.NAJJAR(Ibrahim),Le droitd'option .contribution a l'etude du 
droitpo… et de l'acte unilateral,L.G.D.J.,1976,N103,p.107.  نقال

  (.793,هامش رقم )770عن د.عمر محمد عبد الباقي,مصدر سابق,ص
 اإلسكندريةمنشأة المعارف, القانون ,الطبعة الخامسة, إلىحسن كيرة ,المدخل 2 

 .459,ص 1974,
 .440حسن كيره,المصدر السابق,ص3 
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ية لما تتميز به هذه المكنة بقدرة صاحبها على إحاداث أثار الحقوق العاد

قانوني خاص ب رادته المنفردة ودون توقف ذلك على أرادة شخص آخر 

فهي مكنه جوهرها سلطة التحكم في مصير العقد الذي تقرر هاذا الخياار 

بشااأنه ويمكااد ذلااك أّن خيااار العاادول ال يقابلااه واجااب أو التاازام علااى ماان 

في مواجهته، لاذا نارجح ماا ذهاب إلياه االتجااه الخيار  يستعمل هذا الحق

 من الفقه كونه األقرب للصواب.
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 المطلب الثال 

 مسوغات منح المستهلك العدول عن العقد اإللكتروني

يستلزم منح المستهلك العدول عن العقد أنج نكون أمام 

ي همسوغات أو مبررات قوية ومقنعة ولعل من أهم هذه المسوغات 

هلك لمستعد العامة الواردة في القانون المدني في منح اقصور القوا

 التي هالكخيار العدول عن العقود عموماً، وخاصة في إطار عقود االست

 وماتيلمعلايبرمها المستهلك عبر  اإلنترنت والتي تفتقر إلى التنوير 

ة واجهالكافي، وبما أنها تبرم من خالل طريقة غير تقليدية ف ن م

ذه هم هتتم بوسائل غير تقليدية أيضا، ولعل من أ مشاكلها يجب أنّ 

 الذيوالوسائل منح المستهلك العدول عن العقد الذي سبق وأبرمه، 

 تبرره اعتبارات عديدة، ومن أهمها:

أنج ما يميز عقد االستهالك هو انعقاده بين طرفين دون حضور  .1
ً لوجه  –مادي ومتعاصر بينهما  في لحظة تبادل التعابير  –وجها

رادية، لذا يضطر المستهلك أن يكتفي بوصف السلعة أو الخدمة اإل
محل العقد والذي يتم من خالل الخدمات المتوفرة على الشبكة 
والتي يتمكن البائع من خاللها من عرض منتجاته وخدماته على 
المستهلكين من خالل الصور الفوتوغرافية واألفالم المتحركة، وقد 

ادة المختصين على كفاءتها وهذه تقترن بها في بعض األحيان شه
الظروف التي تعرض فيها السلع والخدمات تمنع المستهلك من 
معاينة السلعة معاينة نافية للجهالة وبالتالي يكون من الصعب 

ً إذا كان 1عليه تقدير مزاياها وعيوبها بشكل دقيق) (، وخصوصا
 محل العقد من المنتجات التي ال يمكن رميتها من خالل الشاشة.
فضال عن المنتجات الحديثة التي تحتوي على تكنولوجيات معقدة 
التي ال يكون ب مكان المستهلك معرفتها ومطابقتها للمواصفات إال 

                                                             

( بشأن حماية EC/7/97رقم ) األوربي( من حيثيات التوجه 14تنظر الحيثية رقم ). 1

 لمستهلكين في العقود المبرمة عن بعد، حيث جاء فيها :ا

(Whereas the consumer is not able actually to see the product 
or ascertain the nature of the service provided befor 
concluding the contract, whereas provision should be made, 
unless otherwise specified this directive,for aright of 

withdrawal from the contract…)  :منشور على الموقعwww. Eur – 
lex. europe. eu\ 



 - 614 - 

باستعمالها لمدة مناسبة.  ولعل ما يزيد من أهمية ثبوت خيار 
المستهلك في العدول هو إخالل المحترف ب عالم األول بالمعلومات 

لتي تخص السلعة أو الخدمة والتي يكون لها والبيانات الجوهرية ا
 تأثير كبير في قرار إقدامه على التعاقد عبر  اإلنترنت من عدمه.

نجد في أغلب األحيان أن تعاقدات المستهلك عبر  اإلنترنت  .2
خالية من التدبر والتمهل، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها 

عبر النت  السرعة الفائقة التي ينعقد بها العقد اإللكتروني
، وقد ال يستغرق 1وكذلك تنفيذ االلتزامات المترتبة عليه أحيانا

ذلك عدة ثوان مما أدى إلى تكييف التعاقد اإللكتروني عبر  
اإلنترنت  في األغلب بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان.  
إضافة إلى ذلك أّن دور المفاوضات السابقة على التعاقد تقلص 

ط من التعاقد، حيث أّن أغلبية هذه العقود تتم في إطار هذا النم
عادة من خالل عقود نموذجية تظهر على الموقع اإللكتروني 
للمحترف على شكل استمارة نموذجية إلكترونية تتضمن 
تفاصيل التعاقد وتتوجه بشروط مماثلة إلى المستهلكين كافة 
على وجه الدوام وال تقبل المناقشة أو المفاوضة، وهذه 

بارات دفعت بالبعض إلى عّد العقد اإللكتروني من تطبيقات االعت
 .2عقود اإلذعان

 قيود عدول المستهلك عن التعاقد 

من المعروف أن احد طرفي عقد االستهالك يجب أنج يكون 

ً حتى نتمكن من تطبيق قواعد الحماية الخاصة به وم نها مستهلكا

 ً ً ضعيفا ة اجه في موالقاعدة التي تقر حقه في العدول بوصفه طرفا

ة الطرف القوي وهو المحترف، وبذلك يخرا من نطاق هذه الحماي

 العقد الذي يكون كال طرفيه من المحترفين.  

                                                             

دراسة تحليلية مقارنة في القانون ) حماية المستهلك في نطاق العقد، آمان جرحيم احمد- 1
-بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة األولى (,المدني

 . 344،ص2010,لبنان
من االتجاهات التشريعية المنظمة للتجارة اإللكترونية التي عدت بعض العقود اإللكترونية - 2

، مشروع القانون المصري للتجارة اإللكترونية حيث نص في اإلذعانمن تطبيقات عقود 

في  اإلذعان( على انه ) تعتبر العقود النمطية المبرمة الكترونيا من عقود 18المادة )

ما يرد فيها من  إبطالالقانون من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز مفهوم 

بالتوازن المالي للعقد وكل  اإلخاللشروط تعسفية، ويعد شرطا تعسفيا كل شرط من شأنه 

 ,David i.bainbridage - أنظر:   -شرط تضمن حكما لم يجر به العرف (
Introuduction to information technology ,Sixth edition, 2008, p9 
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ولكن ما يالحظ على نص المادة األولى من القانون الفرنسي 

قد جاء بصيغة  1988كانون الثاني / يناير  6الصادر في  21/88رقم 

طبيعي أو اعتباري مستهلكاً كان مطلقة بحيث يعطي الخيار لكل شخص 

أم غيره من المهنيين وغير المهنيين خيار العدول عن العقد خالل سبعة 

أيام.  أي لم يفرق النص في ممارسة هذا الخيار بين المشتري المهني 

 /21والمستهلك، على خالف ما رأيناه في إطار التشريع الفرنسي رقم 

المتعلق بالشروط   1978ر  كانون الثاني / يناي 10الصادر في   88

التعسفية والذي فرق بين المستهلك وغيره من حيث مدى الشمول 

 . 1بأحكام القانون

 لكننا نرى ضرورة عدم التساوي في الحماية التي يوفرها

 تهلكالنص الخاص ب قرار خيار العدول بين المشتري المهني والمس

ية لحمامن هذه االعادي، حيث ال يوجد ما يبرر من استفادة المحترف 

 يبرم أنج  التي وجدت أساسا لمواجهة قلة خبرة المستهلك مما يمدي إلى

 العقد تحت تأثير ضغوط المحترف دون تدبر كاٍف.  

يار ة خأما المشرع اللبناني فقد كان موفقاً عندما حصر ممارس

خص الش العدول عن العقد بعد إبرامه بالمستهلك الذي عرفه بأنه هو

و أعة أو يستأجرها أو يشتري خدمة أو يستعملها الذي يشتري سل

هلك ( من قانون حماية المست55يستفيد منها.  كما نصت المادة )

فصل، ذا الام هاللبناني على أنه ) يجوز للمستهلك الذي يتعاقد وفقا ألحك

من  العدول عن قراره بشراء السلعة أو استئجارها أو االستفادة

 الخدمة. .(. 

( من تشريع المبادالت 30نصت المادة )وباالتجاه نفسه 

والتجارة اإللكترونية التونسي على أنه ). .. يمكن للمستهلك العدول 

عن الشراء... (، وكذلك بالنسبة إلى التوجيه األوربي رقم  

(EC/7/97بشأن حماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد )2  . 

                                                             

حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة ، احمد السعيد الزقرد- 1

 التلفزيون، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة التاسعة عشر، العدد الثالث،

 . 211ص, 1995
 (.EC/7/97) رقماألوربي  التوجيه من( 6) المادة مناألولى  الفقرة انظر -2
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وصفه حيث كانت التسمية واضحة في حمايته للمستهلك ب

 الطرف الضعيف في العقد. 

 القيود المتعلقة باستثناء بعض العقود

 ارةاستثنت قوانين حماية المستهلك المقارنة في عقود التج

 برامهعد إاإللكترونية حاالت معينة ال يجوز فيها العدول عن العقد ب

ً على توازن العقد وعمالً على عدم اإلضرار بالمحترف بين ، ونحفاظا

ا جمالهإمكن رات التي بنيت عليها هذه االستثناءات والتي يأهم االعتبا

 بما يلي:

إذا اسااتعمل أو اسااتفاد المسااتهلك ماان الساالعة أو الخدمااة التااي  .1
تعاقد عليها خالل المدة المحددة لممارسة خياره.  ويالحاظ علاى 
هذا االستثناء من وجهة نظر حماية المستهلكين بأنه في الغالب 

أكااد ماان صااالحية الساالعة للغاارض أو يصااعب علااى المسااتهلك الت
المواصفات المتفق عليها إالّ بعد استعمالها لمدة مناسابة، وهناا 

نجد أّن المحترف يحاول دفع المساتهلك إلاى البادء فاي الحصاول 
علاااى مناااافع السااالع أو الخااادمات قبااال انتهااااء المااادة المحاااددة 
لممارساة خيااار العاادول لكااي يحرمااه ماان االسااتفادة ماان الحمايااة 

 . (1)وفرها هذا الخيارالتي 

عناادما يكااون محاال العقااد ماان المنتجااات القابلااة ألخااذ نسااخ ماان  .2
محتوياتهااا أو تسااجيلها أو نقلهااا بأيااة طريقااة أخاارى بعااد ناازع 
أختامها وتمزيق أغلفتها، ومن هذه المنتجات أشرطة الفياديو و 

( أو بااارامج األجهااازة CDsاالسااطوانات واألقاااراص المدمجااة )
 Digital(، والمنتجات اإللكترونية )Softwareاإللكترونية )
Products حياااااث أتااااااق  اإلنترنااااات مااااان خاااااالل خااااادماتها )

المتنوعااة للمسااتهلك شااراء هااذه المنتجااات ماان خااالل تحميلهااا 
(Downloading من المواقع اإللكترونية التي تعرض هاذه )

المنتجاات علااى الشاابكة وخصوصاا المطبوعااات اإللكترونيااة ماان 

ب والبحااوث وكااذلك األفااالم والصااور الصااحف والمجااالت والكتاا
الرقميااة. ..الااخ، ويقااوم هااذا االسااتثناء بالدرجااة األساسااية علااى 

                                                             

يد أخريف، الدليل القانوني للمستهلك )عقود االستهالك" البيع في الموطن عبد الحم-1 

، 2006، مطبعة أميمة، األولىلكتروني(، الطبعة العقد اإل –التعاقد عن بعد  –

 . 22ص
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ألن ماانح المسااتهلك  (1)اعتبااار حمايااة حقااوق الملكيااة الفكريااة 
خيااار العاادول فااي هااذه الحالااة يمكاان المسااتهلك ساايء النيااة ماان 
إرجاع هذه المنتجات إلى المحترف بعد نسخها أو إعادة إنتاجها 

 . 2لك بحجة استعماله لخيار العدول الذي كفله له القانونوذ

إذا كان ثمان السالعة أو الخدماة يخضاع لتقلباات الساوق صاعوداً  .3
وهبوطاااً والتااي لاايس بوسااع المااورد الساايطرة علااى أسااعارها، 
كااالبيوع فااي الماازاد العلنااي وعقااود خاادمات الرهااان واليانصاايب 

تتنافى والخياار  .  ألن جوهر هذه العقود وطبيعتها3المصرق بها
فاااي العااادول عنهاااا. إذ أّن هاااذا الناااوع مااان العقاااود يقاااوم علاااى 
المجازفااة والمقااامرة علااى نحااو يتناااقض معااه أنج يقاار لااه خيااار 
العادول عاان العقااد بعاد إبرامااه وإال ّكااان ذلاك تناااقض مااع جااوهر 

 . 4العقد ذاته

إذا طلب المستهلك توفير الخدمة له قبل انتهاء أجل العدول عان  .4
، وهذه الحالة ال تدخل ضمن االستثناءات المقيدة لمكنة 5الشراء

العدول وأنج كانت القوانين المقارنة قد ذكرتها ضمنها فليس في 
هذه الحالة ما يعد استثناًء من مكنة العدول بعد ثبوته لاه إذ يعاد 
طلب تجهيزه بالخدمة قبل انتهاء مدة العادول نازوالً ضامنياً عان 

 .6مكنة العدول

التساجيالت السامعية والبصارية آو بارامج الحاساب عقود توريد  .5
اإللكترونااي عنااادما يااتم نااازع األختاااام عنهااا بمعرفاااة المساااتهلك 
والهاادف األساسااي ماان وراء هااذا االسااتبعاد هااو المحافظااة علااى 
حقاااوق الملكياااة الفكرياااة فالتساااجيالت السااامعية والبصااارية أو 
هاا.  البرامج يمكن نسخها بعاد فتحهاا و االساتفادة منهاا ثام إعادت

                                                             

 . 352حمد، مصدر سابق، صأآمانج رحيم - 1
 .352المصدر السابق، ص-2 
 ناني .( من قانون حماية المستهلك اللب51انظر المادة )- 3
 . 61ص سابق، مصدر قاسم، حسن محمد- 4
 ( من قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية التونسي.32/2انظر المادة ) -5
الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة , آالء يعقوب يوسف النعيمي -6

 عدد، 18 مجلد، جامعة النهرين، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، اإللكترونية 

 .96, ص2005, 14
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وذلااااك بغااااض النظاااار عاااان اسااااتعمال المسااااتهلك لهااااا أو عاااادم 
 . 1استعماله

فات إذا كاناات الساالعة قااد تاام تصاانيعها أو إعاادادها وفقاااً لمواصاا .6
شخصااااية حااااددها المسااااتهلك)كعقود توريااااد الساااالع(. أو كاناااات 

بعاد  السلعة من السلع السريعة التلف كبعض المنتجات واألدوية
ع فاااي هااااتين الحاااالتين بيااا انتهااااء تااااريخ صاااالحيتها، إذ يتعاااذر

ل السلعة مرة أخارى وفاي ذلاك ضارر أكياد للتااجر.  إذا كاان محا
بعاد  عقد االستهالك مان المنتجاات التاي ال يمكان إعاادة إرساالها
ستهلك تسلمها من قبل المستهلك، كالمعلومات التي تقدم إلى الم

نياة واالستشارات التي يحصل عليهاا مان خاالل المواقاع اإللكترو
ر  كة.  ومان خاالل المكاتاب والشاركات االستشاارية عباعبر الشاب
 اإلنترنت.  

                                                             

 للنشر الجديدة الجامعة دار، القاهرة، اإللكترونية  المسؤولية، منصور حسين محمد- 1

 .ومابعدها126ص ،2005,
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وبخالف هاذه الحااالت يكاون للمساتهلك العادول عان العقاد خاالل 

المدة المحاددة قانونااً فا ذا كاان قاد تسالم السالعة ف ناه يلتازم بعاد العادول 

ب عادتها إلى المحترف الذي يلتزم ب عادة الثمن إلى المستهلك خالل مدة 

ال أّن المسااتهلك يتحماال فااي حالااة العاادول عاان العقااد أيااة نفقااات معينااه إ

، ألّن المحتاارف ال ينسااب إليااه أي خطااأ أو 1تترتااب علااى إعااادة الساالعة

إخااالل بالتزاماتااه وماان ثاام فماان التعسااف تحميلااه نفقااات إعااادة الساالعة 

 فالمستهلك هو من أختار العدول وعليه أنج يتحمل نتيجة ذلك. 
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 المطلب الرابع

 دول المستهلك عن التعاقد :ار ع

التاي  رتبت القوانين على رجوع المستهلك عان التعاقاد جملاة مان اآلثاار

ة إلاى تخص المستهلك، أهمها االلتازام بارّد السالعة إلاى المحتارف إضااف

 لخدماة، االسلعة إلى المحترف أو التنازل عن َّ التزامه بدفع مصاريف رد

 -ا يلي: لذا سنتطرق إلى هذين االلتزامين من خالل م

 أوالً  التزامه برّد السلعة  لى المحترف

يترتااب علااى اختيااار المسااتهلك طريااق العاادول عاان العقااد الااذي 

ن لام يكا أبرمه عبر  اإلنترنت إزالاة العقاد وانقضااءهح بال واعتبااره كاأن

علياه  أصال، كما يلتزم من مارس هذا الحاق ب عاادة الحاال إلاى ماا كانات

 ً ليهاا.   سالمه عالتازم ب عادتاه بالحالاة التاي ت قبل التعاقد، فا ذا تسالم شايئا

نج يناة وأوهنا يلتزم المستهلك ب عادة السلعة إلى المحترف خالل مادة مع

يناة ة المعيعيدها جديدة كما هي وفي الهيئة التي تسلمها بها وخالل الماد

 لممارسة حق العدول. 

 قااد أكااد علااى ذلااك أحااد بنااود العقااد النمااوذجي التااي وضااعها أحاادو      

المراكز التجارية في فرنساا، وجااء باه أّن للمساتهلك الخياار فاي إرجااع 

السلعة الستبدالها بغيرها أو إعادتها واسترداد ثمنهاا بادون أنج يساتقطع 

من الثمن أي مبل  ماعدا نفقات النقل بشرط أنج تتم إعادة السلعة جديادة 

غالفهاا كما تسلمها عند تنفيذ العقد الذي عدل عنه وهاي فاي عبوتهاا أو 

 .1األصلي

 وتثااور هنااا مسااألة تبعااة هااالك الساالعة، وذلااك بااالنظر إلااى أنّ 

ل تري قباالمشتري قد تسلم المبياع دون أنج يكاون مالكااً، لاذلك فا ن المشا

ئز إعاالن خياااره بااين المضااي فااي العقاد أو العاادول عنااه يكااون مجاارد حااا

 للسلعة و يظل رغم استالمه له مملوكاً للبائع )المحترف(.

                                                             

 .359آمانج رحيم احمد، مصدر سابق, ص- 1
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للقواعد العامة فا ن الباائع يتحمال تبعاة هاالك المبياع، إذا  إعماالً 

وقع الهالك خالل مادة العادول، رغام أّن المشاتري )المساتهلك( حاائز لاه 

 .   1باعتبار أّن المبيع مازال مملوكاً للبائع خالل هذه الفترة

أما فيما يتعلق بموقف المشارع المصاري والعراقاي فأنهماا وأّن 

العاادول إالّ إنهمااا جاااءا بأحكااام ضاامنية  خااال ماان نااص خاااص بصاادد حااق

 .2فيما يتعلق بحق المستهلك في رّد السلعة إلى المحترف

مما تقدم نرى بأناه مان الضاروري أن نشاير إلاى أّن التشاريعات 

التااي نصاات علااى خيااار المسااتهلك فااي العاادول جعلاات أحكامااه متعلقااة 

، 3عااّد باااطالً بالنظااام العااام وبالتااالي ال يجااوز االتفاااق علااى خالفهااا وإالّ 

وبذلك كفلت هذه التشريعات تحقيق حماية فعالة وحقيقية للمستهلك كماا 

وخففات مان إمكانياة أدراا شااروط تعسافية فاي العقااود التاي يبرمهاا مااع 

المحتاارف والتااي قااد يَسااتبعد بموجبهااا األخياار تطبيااق هااذه األحكااام التااي 

 أقرت حقاً للمستهلك يحميه في مواجهته. 

 ستهلك بدفع مصاريف رّد السلعةالتزام الم:انياً  

                                                             

 الشريعة بين مقارنة دراسة) للمستهلك قديةالع الحماية، الباقي عبد محمد عمر- 1

 .784 ص، 2004, اإلسكندرية، المعارف منشأة( والقانون
 اإلخالل عدم مع) نه أ( من قانون حماية المستهلك المصري على 8نصت المادة )- 2

 الجهاز يحدده لم وفيما للمستهلك، أفضل اتفاقية أو قانونية شروط أو ضمانات بأية

ً  عشر أربعة خالل للمستهلك السلعة، طبيعة إلى ربالنظ أقل مدد من  تسلم من يوما

 السلعة شاب إذا وذلك قيمتها، استرداد أو إعادتها أو استبدالهافي  الحق سلعة أية

 أجله، من عليها التعاقد تمالذي  الغرض أو للموصفات مطابقة غير كانت أو عيب

 أو السلعة بإبدال – هلكالمست طلب على بناء – األحوال هذهفي  المورد ويلتزم

المشرع العراقي فقد جاء بحكم  أما(. إضافية تكلفة أية دون قيمتها رد مع استعادتها

-في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الفصل الثالث المتعلق بحقوق المستهلك

حيث نصت على: ) للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على 

ها في هذه المادة إعادة السلع كالً أو جزءا ًإلى المجهز المعلومات المنصوص علي

والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من 

  جراء ذلك(.
الصادر من الجماعات االقتصادية  577المادة السادسة من التوجيه رقم  أشارت- 3

 أي شرط يقضي بحرمان المتعاقد )بأنه يقع باطال 1985ديسمبر  20في  األوربية

 إليه أشارمن ممارسة حق الرجوع كما ال يجوز لمن تقرر له التنازل عنه للغير .

 .770د. عمر محمد عبد الباقي، مصدر سابق، ص
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بينا سابقاً أّن المستهلك عنادما يعادل عان العقاد الاذي سابق وأنج 

ابرمااااه ال يتحماااال مقاباااال عدولااااه أي تعااااويض أو مصاااااريف، ماعاااادا 

المصاريف التاي تبادو نتيجاة طبيعياة ومباشارة الساتعمال خياار العادول، 

ى المحتارف وهي المبال  التي يصرفها المستهلك بغية إرجااع السالعة إلا

وإيصااالها إلااى مكانااه كمااا وتشاامل مصاااريف الشااحن والنقاال والتااأمين. 

 1..الخ.

كما أّن هذه المصاريف ال تكون يسيرة إذا كان العقاد الاذي عادل 

ماع محتارف أجنباي ينتماي لدولاه  2عنه المستهلك قد ابرم عبر  اإلنترنت

أخاارى، وقااد أتحاادت مواقااف التشااريعات بخصااوص هااذا االلتاازام، فقااد 

ه وتقنااااين 3(EC/7/97من التوجيااااه التشااااريعي األوربااااي رقاااام  )تضاااا

ه وقاااانون 5ه وقاااانون حماياااة المساااتهلك اللبنااااني4االساااتهالك الفرنساااي

أحكاما متشابهة تقضي بأّن المساتهلك ال يتحمال أي  6المبادالت التونسي

مبلا  مقابال ممارساته العادول إالّ مصااريف إعاادة السالعة إلاى مصادرها 

 قبل التعاقد. 

                                                             

 ضوء في مقارنة دراسة, االنترنت لشبكة القانوني التنظيم، عيسى ميشال طوني- 1

 الحقوقية زين منشورات، األولى لطبعةا، الدولية واالتفاقيات الوضعية القوانين

 التجارة في للمستهلك المدنية الحماية، عبد حماد موفق، و292-291ص، 2001,

 بيروت، الحقوقية زين منشورات، السنهوري مكتبة(، مقارنة دراسة) اإللكترونية 

 .244ص, 2009 لبنان،–
 David i.bainbridage, op ،2008, p9 - :  أنظر -2
 the only) : علىاألوربي  التوجيه من السادسة المادة مناألولى  الفقرة تنص-3

charge that may be made to the consumer because of the 
exercise of his right  of withdrawal is the direct cost of 

returning the goods).  :منشور على الموقعwww. Eur – lex. europe. 
eu\ 

 .الفرنسي االستهالك تقنين من( 20-121) ةالماد انظر -4
 على يتوجب)  نهأ على اللبناني المستهلك حماية قانون من( 56) المادة تنص -5

 إعادة( 55) المادة في عليه المنصوص حقه المستهلك مارس حال في، المحترف

ه قرار عن عدل حال في، المستهلك يتحمل نأ على تقاضاها قد يكون التي المبالغ

 .(التسليم مصاريف التسليمإجراء  بعد اقدبالتع
 اهنهايت في اإللكترونية التونسي والتجارة المبادالت قانون من( 30) المادة تنص-6 

أشار (. البضاعةإرجاع  عن) الناجمة المصاريف المستهلك ويتحمل )... نهأ على

 .71-69 ص, سابق مصدر، قاسم حسن محمد :ليهإ
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ذا ما دفع رأي في الفقاه إلاى القاول أّن خياار العادول إضاافة وه 

، وهاذا األثار فاي الحقيقاة 1لكونه حقاً تقديرياً للمستهلك فهو حق مجااني

جاء حماية للمستهلك ألنج تحميله مصااريف إضاافية سايمدي فاي حااالت 

كثيرة إلى عزوفه عان اساتعمال هاذا الخياار تفاديااً لماا قاد يلحاق باه مان 

في هذا الحكم إجحااف إذ ال ينساب إلاى المحتارف خطاأ أو  جزاء، و ليس

إخالل بتنفيذ التزاماته لذا فليس من العادل إلزاماه بنفقاات إعاادة السالعة 

 فالمستهلك هو من اختار العدول وعليه أنج يتحمل نفقات ذلك.
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 المبحث الثالث

 الآليات المدنية لحماية المستهلك الإلكتروني

 المطلب األول

 طبيق حقوق المستهلكااللتزام بت

ية تهدف هذه الحقوق إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حما

عالوة على  .المستهلك وصحة وسالمة السلع والخدمات وجودتها

لتي صون حقوق المستهلك وتأمين شفافية المعامالت االقتصادية ا

 يكون المستهلك أحد أطرافها، وهي على النحو التالي:

حته وسالمته عند استعماله، بشكل مالئم، الحق بالحفاظ على ص .1
للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية: يعني أن للمستهلك حقاً 
عند استعماله سلعة أو خدمة يتمثل في أال تكون ضارة بسالمته 
وصحته إذا ما كان استخدامها طبقا لما هو محدد حسب طبيعة هذه 

ثالجة أو جهازا  السلعة أو الخدمة. فمثاًل عند شراء المستهلك
لتسخين األطعمة، ف ن من المفترض أن تكون هذه األجهزة  تعمل 
بصورة تمدي الغرض األساسي منها، من حفظ للطعام وتبريده 
بالنسبة للثالجة وتسخين األطعمة بالنسبة للجهاز الذي يمدي هذه 
الوظيفة، وضمن المواصفات المتفق مع طبيعة هذه األجهزة، ومن 

ثال إلى إفساد األطعمة التي توضع في هذه األجهزة دون أن تمدي م
المنزلية، والتي تم استخدامها الن لها مواصفات معينة ذات جودة 

 1وكفاءة عالية.

ف، محترالحق باالستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل ال .2
لى علحق اللمنتج المعد لالستعمال المحلي أو للتصدير: ينطوي هذا 

نه ا بيالمستهلك من معاملة عادلة ال تمييز فيه ضرورة أن يتمتع
ني/ المهوبين غيره من المستهلكين الذين قد يكونون خارا بلده. ف

سوق المحترف عليه أال يقوم ببيع سلع ذات جودة متدنية في ال
عدة المحلية في مقابل بيع سلع أكثر جودة بالنسبة للسلع الم

 للتصدير والبيع في السوق الخارجية.

                                                             

في قانون حماية المستهلك، محاضرات  ةمحاضر عبد هللا عبد الكريم عبد هللا:- 1

على طلبة السنة الثالثة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  ألقيتجامعية 

 .2010بيروت العربية، بيروت، 
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في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق الحق  .3
بالسلعة أو الخدمة وثمنها وميزاتها وطرق استعمالها واألخطار 
التي قد تنتج عن هذا االستعمال: وهذا يعني أن للمستهلك حقاً في 
معرفة كل المعلومات الصحيحة والواضحة والوافية والتي تكون 

محل االستهالك، وكذلك كل ضرورية الستخدام السلعة أو الخدمة 
المعلومات حول ميزات وخصائص هذه السلعة أو الخدمة، وطرق 
وكيفية االستعمال، وكذلك المخاطر التي قد تنتج عن االستعمال. 
ويبدو ذلك جليا في حالة ما إذا استخدم المستهلك جهاز تبريد 
 للهواء أو كمبيوتر أو جهاز موبايل ف ن لمستهلك هذه األجهزة حقا  
في الحصول على معلومات تتعلق بمدى قوة جهاز التبريد ومساحة 
الغرفة التي سيبردها، والمخاطر التي قد تنتج عن استعمال هذا 
الجهاز إذا ما تم استخدامه لمدة أسبوع كامل دون إطفائه، أو 
المخاطر التي قد تنتج عن إبقاء الكمبيوتر على الشحن الكهربائي 

 1هذا الجهاز عن التيار الكهربائي. طيلة مدة أسبوع دون فصل 

الحق باستبدال السلعة أو إصالحها أو استرجاع ثمنها، وكذلك  .4
استرداد المبال  التي يكون قد سددها لقاء خدمة، في حال عدم 
مطابقتها، لدى استعمالها بشكل سليم، سواء للمواصفات المتفق 

ل عليه: عليها أو المعمول بها، أم للغرض الذي من أجله تم الحصو
ينطوي هذا الحق على استبدال السلعة محل االستهالك أو إصالحها 
أو استرجاع ثمنها في حال كانت غير مطابقة للمواصفات التي تم 

االتفاق عليها في عقد االستهالك، أو أال تكون قد حققت الغرض 
الذي من اجله تم التعاقد عليها. وينطبق ذلك في حالة الخدمة التي 

فيها ولم تحقق الهدف الذي من اجله تم التعاقد. ومثال  تم االشتراك
السلعة التي قد يتم استبدالها أو إصالحها أو استرجاع ثمنها 
السيارة التي تبيعها شركة سيارات من ماركة معينة إلى مستهلك 
فيظهر له أنها غير مطابقة لمواصفات السرعة التي على أساسها 

لسالمة في هذه السيارة غير اشترى هذه السيارة، أو أن أنظمة ا
مطابقة لألنظمة المعمول بها في بلد المستهلك، حينها ف ن حق 
المستهلك إما في استبدال سيارته بأخرى جديدة من ذات الشركة أو 
إصالق هذه السيارة كي تحقق الغرض المتفق عليه أو استرجاع 
 ثمن سيارته التي لم تتحقق فيها المواصفات المطلوبة والتي على
أساسها جرى التعاقد بين المستهلك والمهني/ المحترف. أما مثال 
الخدمة التي يحق للمستهلك استرجاع المبال  التي سددها في 
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مقابلها، فالمثل الذي عرضناه في مجال خدمة  اإلنترنت سابقاً 
يصدق في هذا اإلطار، ف ذا دفع المستهلك مبلغاً معينا عن استعمال 

كانت الخدمة متقطعة وبطيئة ولم تصل إلى هذه الخدمة لمدة شهر و
ً تجاه الشركة  غايتها باستثناء أيام معدودات، ف ن للمستهلك حقا
المزودة باسترجاع هذا المبل  الذي دفعه مقابل خدمة رديئة 
متقطعة لم تحقق الهدف المطلوب منها او المتفق عليه في عقد 

 االستهالك المتعلق بخدمة  اإلنترنت.

كامل ومناسب عن األضرار الناتجة عن استهالك الحق بتعويض  .5
سلعة أو االنتفاع من خدمة لدى االستعمال بشكل سليم: طبقاً لذلك 
ً تجاه المهني/المحترف بأن يعوضه هذا األخير  ف ن للمستهلك حقا
عما لحقه من أضرار نتجت عن استخدام السلعة أو الخدمة بشكل 

ت به ضررا نتيجة هذا سليم ومع ذلك ف ن السلعة أو الخدمة ألحق
االستخدام. ومثال ذلك أن يستخدم المستهلك هاتفا محموال كان قد 
اشتراه، وأثناء استخدامه في إجراء مكالمة يحدث أن ينفجر هذا 
الهاتف بجانب وجه المستهلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة األجزاء 
الداخلية في هذا الجهاز، فاالستخدام هنا كان بشكل سليم إال أن 

  1الجهاز هو الذي سبب هذا الضرر.

ع الحق ب نشاء جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها.  .6 ُوضِّ
قانون حماية المستهلك لضمان احترام حقوق المستهلك خاصة تلك 
المتعلقة بتوفير المعرفة والمعلومات الضرورية التي تجعل من 

لطرف المستهلك أقوى في عالقته بالمحترف/المهني الذي يعتبر ا
األقوى في عقد االستهالك لقوة مركزه االقتصادي والمعرفي في 
مجال السلع والخدمات التي يقدمها هذا األخير. لذلك فقد أعطى 
القانون للمستهلك الحق ب نشاء جمعيات ترعى وتدافع عن مصالح 
وحقوق المستهلكين، ومنحه الحق في االنتساب إلى هكذا جمعيات 

 2فع عن حقوق هذه الفئة.مدا بوصفها كمجتمع مدني

بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً،  الحق بالتقاضي مباشرة أو .7
لصون حقوقه أو التعويض عليه عن األضرار التي قد تكون لحقت 

                                                             

مديرية حماية  –رة نشرة حماية المستهلك الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجا- 1

 .13، ص2010صيف  –المستهلك في لبنان، العدد الثاني 

حول دور جمعية حماية المستهلك في لبنان  أكثرلمعلومات - 2

http://www.consumerslebanon.org/  
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منح القانون المستهلك حقا من حقوقه التي تعتبر أساسية  1به.
وهي الحق باللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقوقه )بالتقاضي( في 

ة المهني/المحترف وذلك للمطالبة بحقوقه التي يلحظها مواجه
قانون حماية المستهلك باعتبار قواعد هذا القانون حمائية من 

عالوة على الحقوق التي اتفق عليها مع  2النظام العام،
 المهني/المحترف كدثار ومفاعيل قانونية ناتجة عن عقد االستهالك.

 :3حقوق أخرى للمستهلك، ومنها .8

 عة أولسلالك في سداد قيمة كافة األقساط المترتبة مقابل حق المسته 
ي فلحق الخدمة قبل استحقاقها، كما منح القانون هذا المستهلك ا
ى ة علأن يُخفض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجب
المحترف المستهلك. فمثالً إذا كان المستهلك قد اتفق مع المهني/

 لمدة الثمن على أقساط شهرية مثالً على سداد مقابل السلعة أو 
ثة سنة، واستطاع توفير كامل المبل  بعد دفعه لقسطين أو ثال
ط، قساأقساط حينها يحق لهذا المستهلك أن يدفع مباشرة بقية اإل
المحترف كما يحق له تخفيض الفائدة التي كان قد اتفق مع المهني/

 سنة.على أدائها فيما لو استمر في دفعاته الشهرية لمدة 

 م تحال  في حق المستهلك في عدم اعتبار المبال  المسددة عربوناً إال
ً بأنه يترتب على عدول ً وخطيا  ه عنإعالم هذا المستهلك مسبقا

 .التعاقد عدم جواز استرداد هذه المبال 

 د منهمسدحق  المستهلك في أن يطلب إلغاء العقد واسترداد الثمن ال 
عيوب ن الملخدمة التي تتضمن أياً في حال عدم استبدال السلعة أو ا
في  من هذا القانون، أو 29و  28المنصوص عليها في المادتين 

و ألعة حال عدم إصالحها خالل مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة الس
ة طالبالخدمة. كما يجوز للمستهلك، باإلضافة إلى ما تقدم، الم

 بالتعويض عن األضرار التي قد تكون لحقت به.

 مة خد لك في المطالبة بالفاتورة عند شراء أي سلعة أوحق المسته
 وذلك لضمان حقوقه عند عدم وجود أي دليل إثبات آخر.

                                                             

، 2ط -المبادئ، الوسائل، المالحقة –د.غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد - 1

 .107، ص2010بيروت، منشورات زين الحقوقية، 

على اعتبار المواد المتعلقة بحق  34شدد قانون حماية المستهلك في المادة - 2

 العام. االنتظامالمستهلك المتعلق بالضمان من 

 .14عبد هللا عبد الكريم، وفاتن حسين حوى، مرجع سابق، ص - 3
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 د تصاحق المستهلك في الحصول على المعلومات من قبل وزارة االق
 ا علىفي حال ثبُت لديها معلومات علمية حول خطر م -والتجارة 

 دمةال سلعة أو خالصحة أو السالمة العامة  قد ينتج عن استعم
 ً مات علووهذه الم -معينة، سواء كان هذا الخطر حاصالً أو متوقعا

 تتعلق بالمخاطر وإجراءات الوقاية الواجب إتباعها.

 حق المستهلك في وجوب تفسير العقود لما فيه مصلحته، وذلك 
ع منافلجهة تحديد مدى توافر رضا المستهلك، وظروف التعاقد وال

 .رفينقد والتوازن بين حقوق وموجبات الطالتي يمنحه إياها الع

 ا له في حالة  عجز المحترف عن تأمين السلعة أو الخدمة المروا
قبول ي الفوفقاً للشروط المعلن عنها، منح القانون المستهلك الحق 

ض ا عربسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها إذ
 ن قدأي مبل  يكو المحترف ذلك،أو حق إلغاء التعاقد واستعادة

حق سدده المستهلك إضافة إلى المطالبة بتعويض عن الضرر الال
ة لخدمابه، على أن ال يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو 

 خالل العرض وثمنها بعد ذلك.

 أهمية تحديد النظام الواجب تطبيقه:  المطلب الثاني:

ت رناات ذاتعتباار األعمااال والعقااود التااي تااتم عباار شاابكات  اإلنت

د طاااابع دولاااي ألن أطرافهاااا فاااي الغالاااب ينتماااون إلاااى دول مختلفاااةه فقااا

ياث وضعت شبكة  اإلنترنات أكثار دول العاالم فاي حالاة اتصاال مساتمر ح

ي فالعاالم أن المعلومات التي يتم تحميلها على الشبكة تنتشر في أنحااء ا

 لحظات وجيزة.

قاود العوهنا يأتي السمال عن النظام الذي يجب تطبيقه فاي هاذه 

أم نظاام  واألعماله هل هو نظام المشتري ) المساتهلك ( أم نظاام الباائعه

 الوسيط في حالة وجودهه أم نظام مّوِّرد خدمة  اإلنترنته...؟

لقااد ناقشاات االتفاقيااات الدوليااة والفقااه القااانوني هااذه المسااألة 

وتوصاالوا إلااى أن النظااام الااذي يجااب تطبيقااه هااو نظااام إدارة المتعاقاادين 

تفقااا عليااه عنااد العقااد ) قااانون اإلرادة ( شااريطة أن ال يتبااع ذلااك الااذي ا

ماان الحمايااة التااي توفرهااا  (1)حرمااان المسااتهلك فااي عقااود االسااتهالك

األحكام اآلمرة لنظام الدولة التي بهاا محال إقامتاه العادياةه ولعال السابب 

في ذلك واضح وهو حماياة المساتهلك بصافة أناه الطارف األضاعف أماام 
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ولماا تساتخدمه هاذه الشاركات مان  1ا والتساويق العالمياةشركات اإلنتاا

 . 2أساليب دعائية قد تتسبب في إيقاع الغرر لدى المتعاقد

 النظام الواجب اطبيقه في الفقه اإلسالمي  

يقااه أطااراف التعاقااد النظااام الااذي يجااب تطب -فااي الغالااب  -يحاادد 

نصت  كة قدشرعلى العقده بأن يكونا اتفقا عليه في بداية العقد، أو أن ال

 عليه في نموذا العقد.  

وهاذا االتفااق صااحيح ويعمال بااه لقولاه صاالى م علياه وساالم " 

  3والمسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً"

هاات ويستوي أن يكون هذا النظام لدولة معينة أو لجهة مان الج

 شاارعية أو الممسسااات التحكيميااةه ولكاان هااذا االتفاااق محكااوم بقاعاادة

لاى جعااً إأساسية هي أن يكون هذا النظام الذي اتفق علياه المتعاقادان را

 اب مالشريعة اإلساالمية ومساتمداً منهاا. وهاذه المساألة مقاررة فاي كتا

مياع جوسنة رسوله صلى م عليه وسلم، واتفق عليها أئمة الهادى فاي 

تُمج فِّاي َشااألعصار واألمصاار.قال تعاالى:  ِّ ٍء فَاُردُّوهُ إِّ يج فَا ِّنج تَنَااَزعج َّّ  لَاى 

ِّ َوالجيَاااوج  نُاااوَن بِّاااا َّ مِّ سُاااولِّ إِّنج كُناااتُمج تُمج ااارِّ مِّ اآلَوالرَّ [ وقاااال 59سااااء:]الن خِّ

ُماااااااهُ  سااااااابحانه: ٍء فَُحكج ااااااانج َشااااااايج تَلَفجاااااااتُمج فِّياااااااهِّ مِّ ِّ  َوَماااااااا اخج َّّ   إِّلَاااااااى 

 [.9]الشورى 

ويستوي في ذلك أن يكون جميع الخصوم من المسلمينه أو مان 

 لمساالمين وغياارهم أو كااانوا جميعاااً ماان غياار المساالمين. قااال تعااالى:  ا

هُمج أَنج يَفجتِّنُوَك َعانج  ذَرج ُ َوال تَتَّبِّعج أَهجَواَءهُمج َواحج َّّ كُمج بَيجنَُهمج بَِّما أَنَزَل  َوأَنج احج

ياادُ  لَمج أَنََّمااا يُرِّ ا فاااجعج ُ إِّلَيجااَك ت فاا ِّنج تََولَّااوج َّّ اايِّبَُهمج  بَعجااضِّ َمااا أَنااَزَل  مُ أَنج يُصِّ

لِّيَّاةِّ يَبجغُاوَن  اَم الجَجاهِّ اقُوَنت أَفَُحكج اَن اجلنَّااسِّ لَفَاسِّ مج َوإِّنَّ َكثِّيِّاراً مِّ بِّبَعجضِّ ذُنُوبِّهِّ

ٍم يُوقِّنُونَ  ًما لِّقَوج ِّ ُحكج َّّ نج  َسُن مِّ [ فالضامير فاي 50-49]المائدة: َوَمنج أَحج

ا أتاى كباارهم إلاى النباي قوله " بيانهم " راجاع إلاى اليهاوده وذلاك حينما

صالى م علياه وساالم يريادون تحكيمااه بيانهم وباين غياارهم مان عااامتهم 

                                                             

رونية، دار الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لحماية التجارة اإللكت- 1

 .168م، ص2002الجامعي، اإلسكندرية 

 .176المرجع السابق، ص- 2
 ..217، ص2153، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة، حديث رقم 2البخاري، ج- 3
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وتعهاادوا لااه إن حكاام لهاام ضاادهم أن يممنااوا بااه فتتاابعهم بقيااة اليهااود.  

ه وحكم الجاهلية: كل ما سوى حكم م سواًء كاان 1فأنزل م هذه اآليات

 قبل دين اإلسالم أو بعده.

لااام يحكااام بماااا أنااازل باااالكفر والظلااام ووصاااف جاااّل وعاااال  مااان 

ا دعااو والفسااوق، وباايَّن ساابحانه وتعااالى أن ماان شااأن المنااافقين أنهاام إذ

ماون غيار ديان م،   إن يكانوإلى من يحكم بينهم وكان الحق علايهم يحّكِّ

مون دين م.  الحق لهم يحّكِّ

 ومن خاالل هاذه النصاوص القرآنياة الكريماة يتباين لناا بوضاوق

ه ال شرع م، وحرمة تحكيم غيره، وعلاى ذلاك ف نا وجالء وجوب تحكيم

مية يجااوز االتفاااق علااى تحكاايم نظااام لاايس مسااتمداً ماان الشااريعة اإلسااال

، وال مهما كان هذا النظام، واالتفاق علاى ذلاك اتفااق باطال غيار صاحيح

 يعمل به ألنه شرط "أحل حراماً". 

اام الشاار ة يعأمااا إذا كااان االتفاااق علااى نظااام دولااة أو جهااة تحّكِّ

حيح صتفاق اإلسالمية في تعامالتها وتحكم وفق ما شرع م ف نَّ هذا اال

 ويعمل به بين األطراف، وذلك على النحو التالي:

 أوالً  اعتماد  نص صريح بتحكيم الشريعة اإلسالمية  

عندما يتعاقد المسلم مع الشركات األجنبياة والعالمياة فا ن علياه  

ياة ال أن ال يرضى بالعقد الذي يانص علاى تحكايم نظاام معاين لدولاة أجنب

شاريعة هاو ال تحكم بما أنزل مه بل عليه أن يشترط أنَّ الذي يحكم العقد

فااي  اإلسااالمية، أو يااذكر نظااام دولااة معينااة تطبااق الشااريعة اإلسااالمية

 مالتها.معا

رط ومان عوامال نجااق هاذا االقتاراق اإللحااق فاي إياراد هاذا الشا

اا ماان قباال المتعاقااادين المساالمين، فاا ذا رأت شاااركات التسااويق واإلنتااا

ترضااي العالميااة هااذا اإللحاااق المسااتمر والرغبااة العامااة ف نهااا ال شااك س

 بهذا الشرط وتضمنه عقودها مع المسلمين.

 عالمية :انياً   نشاء مؤسسات احكيم شرعية 

                                                             

هـ(، دار 516تفسير البغوي المسمى )معالم التنزيل( لحسين بن مسعود البغوي )ت- 1

 .35هـ، ج، ص1414الكتب العلمية، بيروت الطبعة األولى 
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 لشاريعةيكون لها مواقع عبر اإلنترنت مما يتيح المجال لتحكيم ا

يهااا اإلسااالمية، وتالفااي الوقااوع فااي المخالفااات الشاارعية التااي نصاات عل

 القوانين الوضعية وتكون هذه الممسسات متميزة بما يلي:

النظاااام الواضاااح: ينبغاااي أن يكاااون لهاااذه الممسساااات نظاااام واضاااح  .1
ع قااوال الراجحااة فااي الفقااه اإلسااالمي مااوصااريح تعتمااد فيااه علااى األ

 االساااتفادة مماااا توصااالت إلياااه المجاااامع الفقهياااة وهيئاااات الرقاباااة
لكااة الشاارعية لاابعض الاادول اإلسااالمية كهيئااة كبااار العلماااء فااي المم

العربيااااة السااااعودية، ومجمااااع البحااااوث اإلسااااالمية التااااابع لألزهاااار 
ق الشاااريف فاااي جمهورياااة مصااار العربياااة ، واللجناااة العلياااا لتطبيااا

الشاااريعة اإلساااالمية فاااي الكويااات وغيرهاااا مااان الهيئاااات العلميااااة 
 الشرعية في وطننا اإلسالمي.

ر اإلشااراف المباشاار: يلاازم أن يكااون لهااذه الممسسااات ارتباااط مباشاا .2
ة بأهال العلاام والتقاى بااأن يكاون علااى كال ممسسااة تحكايم هيئااة رقاباا
ائل شاارعية تمتاااز بااالعلم واألمانااة والعاادل والقاادرة علااى فهاام المساا

 المستجدة وتكييفها حسب األحكام والمقاصد الشرعية.

لين التأهيل الشرعي:  وذلك باأن يكاون القاائمون علاى التحكايم مامه .3
ائل لهااذا األماار ولااديهم اإللمااام الكااافي باألحكااام الشاارعية فااي مسااا

 التحكيم التي يختصون بها.
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 ومما يميد جدوى هذا الحل ونجاق هذه الفكرة ما يلي: 

امأن التحكيم يمت .1 ام والنظا از بالبساطة والحرية في اختياار المحّكِّ
 الذي يجب تطبيقه.

ة، ما يمتاز به التحكيم من السرعة في فصل الخصومة، والسري .2
 وقلة التكاليف والرسوم وأتعاب المحامين. 

ضااء أن التحكيم أصبح  في العصار الحاالي الوسايلة الرديفاة للق .3
 مة. تفسير األنظ وخاصة تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو

أن أكثاار األنظمااة تعتباار بااالتحكيم المطلااق الااذي يجيااز للطاارفين  .4
اااام يفصاااال بينهمااااا بمقتضااااى العدالااااة  المتحاااااكمين توليااااة محّكِّ

 .1واإلنصاف

 المطلب الثال 

 احديد المحكمة المختصة

 مين فيعقود التجارة اإللكترونية تتم في الغالب بين أطراف مقي

لسامال احادة أو دول متعاددة، وهناا ياأتي اأمااكن مختلفاة إماا فاي دولاة و

 ر فيه؟بعد تحديد النظام الذي يحكم العقد عن المحكمة المختصة بالنظ

تختلاااف األنظماااة الدولياااة فاااي االختصااااص القضاااائي لقضاااايا التجاااارة 

 والعقود اإللكترونية على اتجاهات مختلفة منها: 

أن االختصااااااص القضاااااائي يكاااااون للمحكماااااة التاااااي اتفاااااق عليهاااااا  .1
 تعاقاادانه وذلااك ماان أجاال التيسااير علااى الماادعي حتااى يااتمكن ماانالم

 الحصول على الحماية القضائية المطلوبة. 

أن االختصاص القضائي يكاون لمحكماة إبارام العقاد أو تنفياذه وهاذا  .2
 .2االتجاه تأخذ به بعض األنظمة العربية

أن االختصاااص القضااائي يكااون للمحكمااة التااي فيهااا إقامااة الماادعي  .3
 .1عليه

                                                             

المؤتمر اإلسالمي الثاني للشريعة والقانون وهو بعنوان )التحكيم المطلق في ضوء - 1

معهد طرابلس الجامعي للدراسات  -م2000 -1421الشريعة والقانون( 

عبد هللا بن محمد الخنين  -اإلسالمية، وانظر التحكيم في الشريعة اإلسالمية 

 وما بعدها. 39ص

 الفقرة الثانية(. 30ون المرافعات المصري )المادة انظر مثالً: قان- 2
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 كمة المختصة في الفقه اإلسالمي: المح

بحث الفقهاء رحمهام م المحكماة المختصاة عناد التناازع تحات 

مسمى "القاضي المخاتص"، وقاد اختلفاوا فاي تحدياد القاضاي المخاتص 

بااالنظر فااي الناازاع بااين الماادعي والماادعى عليااه عنااد االخااتالف المكاااني 

وى فاي مكاان بينهمه مع اتفااقهم علاى أناه إذا كاان الخصاوم ومحال الادع

واحد )أي مدينة واحادة( فا ن الادعوى تقاام عناد قاضاي المديناةه أماا إذا 

اختلفااوا فااي محاال اإلقامااة أو كااان محاال الاادعوى فااي مدينااة أخاارى فاا ن 

العلماء يختلفون في القاضاي المخاتص فاي نظار الخصاومة، وذلاك علاى 

 :2أربعة أقوال هي

هااذا مااا ذهااب أن القاضااي المخااتص هااو قاضااي الماادعي، و القببول األول 

 .3إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية

ووجه ماا ذهباوا إلياه: أن المادعي هاو المنشائ للخصاومة وهاو 

صاااحب الحااق فيهااا فلااه الحااق أن يقاايم الاادعوى عنااد قاضاايه أو قاضااي 

 خصمه.

أن القاضي المختص هو قاضي المدعي إال إذا تعلق الحق  القول الثاني 

بعقار ف ن القاضي المختص هاو قاضاي المكاان الاذي فياه محال الادعوى 

  4وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية وبعض المالكية

أناه ال يوجاد قااٍض مخاتص وإنماا تقاام الادعوى أماام أي   القول الثالب  

قاٍض بصارف النظار عان محاالت المتاداعينه وهاذا ماا ذهاب إلياه بعاض 

ا إلياه: أناه ال يوجاد دليال يحادد ذلاك ه ووجاه ماا ذهباو5الحنفية والمالكية

 فيبقى األمر على إطالقه بدون تحديد قاٍض معين واإللزام به.

                                                                                                                                     

( ويرد على 2394/2وهو ما تأخذ به المملكة العربية السعودية انظر: التعميم رقم )- 1

 ذلك بعض االستثناءات أنظرها في التعميم المشار إليه.

ناصر بن محمد الغامدي: االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي، رسالة  -2

 .418منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص ماجستير غير
محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مطبعة الحلبي - 3

 .6/269هـ، 1377
محمد بن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن عرفة - 4

 .4/164هـ(، دار الفكر، بيروت 1230الدسوقي)ت
 .164، على الشرح الكبير، مطبعة الحلبي، القاهرة، د .ت حاشية الدسوقي- 5
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هاو  أن القاضي المختص هو قاضي المدعى عليهه  وهاذا  القول الرابع 

 ه:  أنَّ المعتمد عند الحنفياة وقاول لابعض المالكياة. ووجاه ماا ذهباوا إليا

ال االنتقاى بعادم الكلفاة علياه باألصل براءة ذمة  المدعي عليه فكاان أولا

 إلى محل الخصوم وتعطيل مصالحه حتى يثبت شغل ذمته. 

هاب ذولعل من المناسب في التعاقد بطرياق اإلنترنات العمال بماا 

ي ه  ناه ألإليه جمهور العلماء من أن القاضي المختص هاو قاضاي المادعِّ

ن ماهو المساتهلك وهاو الطارف األضاعف فاي العقاد فكاان  -في الغالب  -

ياذ التنف المناسب حمايته، مع مراعاة ما اتفق عليه أطراف التعاقد ومحل

 ن حسااب مااا يااراه القاضااي المخااتص إال إذا كااان محاال الاادعوى عقاااراً فاا

لتقياد المحكمة المختصة محكمة محل العقار ه وفي جميع الحاالت يجاب ا

 بقاعدة الشرعية
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 المطلب الرابع

 حق المستهلك في اإلعالم افعيل

ا إعطاء المستهلك جميع المعلومات الضرورية يقصد به 

ويعني ذلك حق  1الالزمة لمساعدته في اتخاذ القرار بالتعاقد من عدمه

المستهلك في اإلعالم المتعلق بالمنتجات المعروضة و ثمنها، ويدرا 

ذلك ضمن عقود التجارة اإللكترونية، ومنها اإلعالم بقوانين 

ب القانون الفرنسي الصادر تحت المعلوماتية و الحريات. ذلك أنه حس

و الخاص بالمعلوماتية و الحريات،  1978جانفي  06في  17رقم 

يحق للمستهلك اإلطالع على البيانات الخاصة به للتحقق منها، وأنه ال 

يجوز االحتفاظ بالبيانات الخاصة ببطاقة المصرفية إال خالل المدة 

 الالزمة للتعامل.

على  -التجارة اإللكترونيةفي مجال  –وتحرص بعض العقود 

إعالمه باألعباء الضريبية و الجمارك التي يتحملها، وذلك بطريقة 

مفصلة، مثلما هو الحال في  بعض العقود األمريكية، بل تصل الرغبة 

أحيانا ب عالم المستهلكين بالقوانين التي تتعلق بحماية ذلك المستهلك 

 .2حتى يمكن له الرجوع إليها قبل إبرام العقد

ويرى بعض الفقهاء القانونين أن الحق في اإلعالم حسب  

 يجب أن يتضمن ثالث نقاط 1993القانون الفرنسي الصادر عام 

 أساسية هي:

  التبصير والتوضيح بالخصائص المميزة للسلع أو الخدمات
قد، لتعااالمعروضة  باعتبارها الباعث الرئيسي لدى المستهلك على 

 ضحية للغش و التقليد.وفي إطارهــا يقع المستهلك 

  .التبصير والتوضيح بثمن السلع و الخدمات 

  التبصير والتوضيح على بعض البيانات اإللزامية من ذلك التزام
البائع بضمان العيوب الخفية قبل المستهلك، وعدم جواز االتفاق 

                                                             

 أسامة مجاهد، التعاقد عبر االنترنت. -1

أحمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضنون العقدي، دار النهضة - 2

 ومابعدها. 105، ص 1994العربية 
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على اإلعفاء من هذا الشرط حماية للمستهلك الذي ال يعلم بحقيقة 
 اجتهد المنتج أو التاجر في إخفائها. العيوب الخفية التي

من القانون الفرنسي  113/3، 111/2وقد عالجت المواد 

ال في شأن حماية المستهلك هذه الموضوعات فض 1993الصادر عام 

في شأن  1978عن بعض النصوص الواردة في تشريعات صدرت عام 

 حماية المستهلك في فرنسا.

وذجي الفرنسي في شأن وما تجدر اإلشارة إليه أن العقد النم

قد أوجب تحديد ما إذا كان  1997التجارة اإلليكترونية الصادر عام 

المستهلك قد وافق صراحة أو ضمنا على استعمال بياناته االسمية التي 

يتم تلقيها بمناسبة هذا العقد،  الهدف من ذلك حماية أسرار المستهلك 

 .1وخصوصياته

وروبي الصادر في وهو ما تم النص عليه في التوجيه األ

اته حيث تبنى الحق في حماية المستهلك وحماية بيان 15/12/1997

 الشخصية.

مما سبق، نخلص إلى أن المتعاقد في التجارة اإللكترونية  ملزم 

بتبصير المستهلك عن سلعته أو خدمته التي يعرضها، وملزم بذكر 

تى البيانات الجوهرية على نحو يحقق علم كاف وشامل للمستهلك ح

يمكن القول أن إرادة المستهلك كانت حرة حال تقاعده، وأن اإلخالل 

بهذا االلتزام يمدي إلى فسخ العقد في حالة وقوع المستهلك في غلط أو 

تدليس، كما يمكن المستهلك الذي أصابه الضرر أن يطالب بالتعويض 

 .2عن األضرار إن كان لهذا التعويض مقتضى

                                                             

المؤتمر  إلنترنت,حداد العيد: الحماية المدنية و الجنائية للمستهلك عبر شبكة ا -1

طرابلس ليبيا، ، أكاديمية الدراسات العليا المعلوماتية و القانون المغاربي األول حول

   5، ص2009

 .6المرجع السابق، ص -2
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 المطلب الخامس

 ستهلك  في مكافحة الشروط التعسفيةافعيل حق الم

 وحمايـة البيانات الشخصية 

يعتبر المستهلك في عقد التجارة اإللكترونية عبر  اإلنترنت هو  

هذه  تبارالطرف الضعيف دائما، لذلك ف ن اعتبارات العدالة تقتضي اع

ا أو طالهالعقود  بمثابة عقود إذعان حتى يكون للمستهلك الحق في إب

د لعقوالتعسفية فيها. العلة في ذلك ترجع إلى أن هذه رد الشروط ا

ع يصعب التفاوض في شأنها، وبالتالي ف ن أي شرط تعسفي يستطي

 المستهلك المطالبة ب بطاله ألنه يمثل اعتداء على مصلحته.

لهذا يرى بعض الفقهاء أن عقد التجارة اإللكترونية، هو عقد  

طرف قتصادية بوصفه الإذعان بالنسبة للمستهلك نظرا لظروفه اال

ات شرك األضعف في هذه العالقة أمام الطرف اآلخر الذي يكون غالبا

ن إلعالاقوية وعمالقة من الناحية االقتصادية لها قدرة هائلة على 

ك مستهلى الوالتسويق.  من هنا، ف ن اعتبارات العدالة تقتضي النظر إل

ه إن هذ  بوصفه طرفا مذعنا في عقد التجارة اإللكترونية. حيث

ا ى أنهتشبه عل -التجارة اإللكترونية –الشركات العمالقة في نطاق 

في  شركات احتكار في عقود اإلذعان في مواجهة المستهلك الضعيف

ة مفاضلي العقد التجارة اإللكترونية. أيا كانت الحرية الممنوحة له ف

 تمتلتي ابين السلع والخدمات المعروضة، عليه ف ن الدعاية الهائلة 

رض ي تععبر شبكة االنترنيت، وكذلك القوة االقتصادية للشركات الت

رفع لك بالسلعة أو الخدمة تجعل المستهلك في حاجة إلى الحماية، وذ

ط مظاهر اإلذعان التي يكون قد تعرض لها، المتمثلة في الشرو

 التعسفية التي قد يجري تضمينها في العقد.

نية خاصة فيما يتعلق إن القواعد العامة في المعامالت المد 

 بعقود اإلذعان، تحمي الطرف المذعن بوصفه الطرف الضعيف في

جارة الت العقد.  هذه القواعد عينها حين تطبق على المستهلك في عقد

روط ير شاإللكترونية تحقق له حماية كاملة،  سواء تعلق األمر بتفس

 وطالعقد، أو ما غمض منه وكذلك فيما يتعلق ب بطال ورفع الشر

 الجائرة عن ذلك المستهلك.
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من قانون حماية المستهلك  9و بالرجوع إلى نص المادة  

 شك اليمكد على مدة الحماية.  1992جانفي  18الفرنسي الصادر في 

امة، فة عأن هذا، يمثل تطورا هاما في حماية المستهلك في العقود بص

 منها عقود التجارة اإللكترونية.

عسفية. أما فيما يخص احترام هذا، فيما يخص الشروط الت 

صة خصوصية المستهلك، ف نه يستوجب احترام سرية البيانات الخا

 ة، وبالعمالء بوصفهم مستهلكين، وكذلك احترام حقهم في الخصوصي

م أو ياتهيقتضي ذلك االلتزام بعدم نشر أو بث أي بيانات تتعلق بشخص

بيل على سحياتهم الخاصة، وكذلك البيانات المصرفية الخاصة بهم 

 المثال.

وعليه، ف ن االحتفاظ على بيانات المستهلك في التجارة  

من  مأمن ت فياإللكترونية تورث الثقة في هذه التجارة طالما أن البيانا

 يجاباإمثر ياالختراق و السرقة ومن ثم إساءة استعمالها. األمر، الذي 

 على هذه التجارة و يدفع األشخاص للتعامل فيها.

 سادسالمطلب ال

 حماية رضاء المستهلك المتعاقد عن بُعد

نظراً لوجود المستهلك في مكان بعيد عن مكان 
المهني/المحترف، عالوة على عدم الوجود المادي الواقعي للسلع 
والخدمات أمام أعين المستهلكين األمر الذي يمثر في قدرتهم  في 

ت والتي الحكم بدقة على المبيع وأوصافه خاصة في ظل تطور اإلعالنا
ً على  1قد تكون خادعة أو مضللة في أحيان كثيرة. من هنا كان لزاما

المهني/المحترف إعالم المستهلك بكلفة البيانات الضرورية التي تجعله 
يُقدم على التعاقد عن بُعد وهو على بينة من أمره، إضافة إلى توفر 

موجب جميع ما تطلبته القواعد العامة في إرادة المتعاقدين. ويعتبر 
اإلعالم الملقى على  عاتق المهني/المحترف أحد أهم الوسائل القانونية 
في مجال حماية المستهلك عموما والمستهلك المتعاقد عن بُعد على 
وجه الخصوص، فعقد االستهالك الذي يتم عن بُعد ال يكون فيه التقاء 
حقيقي بين أطرافه، لذلك حرص المشرع على تأكيد هذا الموجب، 

                                                             

الليل، الجوانب القانونية للتعامالت اإللكترونية، منشورات  أبوالدسوقي  إبراهيم- 1

 .72ص، 2003العلمي بجامعة الكويت، الكويت، مجلس النشر
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متداده لمرحلتي ما قبل التعاقد عن بُعد وكذلك ما بعد إبرام هذا وعلى ا
 1العقد.

قا وكما اشرنا ساب -وينطوي مضمون هذا االلتزام/الموجب  

يدية لتقلاعند الحديث حول مضمون االلتزام بالنسبة للمستهلك بصورته 

على ضرورة أن يزود المحترف المستهلك بمعلومات، صحيحة  -

أو  سلعةناول معلومات حول البيانات األساسية للووافية وواضحة، تت

الخدمة وطرق استخدامها، عالوة على  الثمن وشروط التعاقد 

ة أو لسلعوإجراءاته، إضافة إلى المخاطر التي قد تنتج عن استخدام ا

  الخدمة محل عقد االستهالك.

وبناء على ذلك فإنه يهب على المهني/المحترف  عالم 

  2المستهلك بما يلي

حة صرييجب تزويد المستهلك الُمتعاقد عن بُعد بمعلومات واضحة و .1
ريفه ما تعسي تتناول المواضيع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، ال

 له،بالمحترف الذي يتعاقد معه واسمه وعنوانه ورقم ومكان تسجي
  .محترفال وبريده اإللكتروني، باإلضافة إلى أية معلومات تتيح تعريف

 لسلعةت االم المستهلك الُمتعاقد عن بُعد بمعلومات وبيانايجب إع  .2
هذا  ج عنوالخدمة المعروضة وكيفية استعمالها والمخاطر التي قد تنت

  .االستعمال

دة ن معلى المهني/المحترف إعالم المستهلك الُمتعاقد عن بُعد ع .3
  عقد.العرض المقدم له بحيث أن يلتزم خالل هذه المدة ب برام ال

 ثمنبمهني/المحترف إعالم المستهلك الُمتعاقد عن بُعد على ال  .4
ى اف إلد تضالسلعة أو الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبال  التي ق

سديد تفية الثمن ال سيما الرسوم والضرائب والمصاريف أياً كانت، وكي
  .هذه المبال 

 عدعلى المهني/المحترف موجب إعالم المستهلك الُمتعاقد عن بُ  .5
عد ها بالضمانات التي يقدمها إضافة إلى الخدمات التي يقدم بكافة
  .التعاقد

                                                             

 .33محمد قاسم، التعاقد عن بُعد، مرجع السابق، ص - 1

 .39عبد هللا عبد الكريم عبد هللا، وفاتن حسين حوى، مرجع سابق، ص- 2
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دة ن معلى المهني/المحترف إعالم المستهلك الُمتعاقد عن بُعد ع .6
  .العقد الذي يتناول سلعاً أو خدمات تقدم بشكل دوري

عد بُ على المهني/المحترف أيضا تزويد المستهلك الُمتعاقد عن  .7
ذه بة لهمتوجريخ ومكان التسليم والمصاريف البالبيانات الكافية حول تا

  .الجهة

ت جراءااإلعلى المهني/المحترف إعالم المستهلك الُمتعاقد عن بُعد ب .8
  .همدت الواجب إتباعها إلنهاء العقد الذي يجدد حكماً عند انتهاء

 لهاعلى المهني/المحترف أن يقوم بتحديد المدة التي يجوز خال .9
 عد الرجوع عن قراره بالشراء.للمستهلك الُمتعاقد عن بُ 

 لقانونبا على المهني/المحترف إعالم المستهلك الُمتعاقد عن بُعد .10
 ت بأيللب الذي يرعى العملية والهيئات والمحاكم أو المراجع الصالحة

 نزاع قد ينتج عن هذا التعاقد الذي يتم عن بُعد.

فة كلد بعلى المهني/المحترف إعالم المستهلك الُمتعاقد عن بُع   .11
 االتصال وعلى من تقع هذه الكلفة.

 بيععلى المهني/ المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة لل  .12
عالن ة باإلتعلقأو التأجير أن يتقيد بأحكام هذا القانون ال سيما تلك الم

 .الخادع والترويج والسالمة العامة

ويعني ذلك تنوير وتبصير إرادة المستهلك المتعاقد عن بُعد 

ات الضرورية والجوهرية المتعلقة بوصف السلعة أو الخدمة بالمعلوم

محل التعاقد بشكل دقيق يتحقق بموجبه العلم الكافي النافي للجهالة 

بالنسبة للمستهلك المتعاقد عن بُعد، عالوة على تحديد شخصية 

المهني/المحترف بشكل قاطع، وتحديد الثمن تحديدا دقيقا إضافة إلى 

العرض قائما بحيث إذا صادفه قبول من المستهلك المدة التي يبقى فيها 

إضافة إلى كافة البيانات  1منطو على رضاء تام انعقد العقد االستهالكي،

ولعل هذا ما أكده  2الضرورية التي يحتاجها المستهلك لتنوير إرادته.

قانون حماية المستهلك في لبنان من ضرورة  أن تتيح المعلومات التي 

ستهلك أن يحدد بشكل دقيق وواضح السلعة أو يقدمها المحترف للم

                                                             

الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية،  أساليب، إسماعيلد.محمد سعيد - 1

 .362، ص2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر،  بدر، أسامة- 2

 .164، ص2005، اإلسكندرية
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الخدمة المعروضة، وأن يطلع على نموذا عن االتفاق المعتمد. كما 

 يقتضي منح المستهلك حق تصحيح طلبيته أو تعديلها.
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 أبرز نتائج البحث:

 ها تعتبر حقوق المستهلك واحدة من أهم الحقوق التي عنى ب
ات، تمعة بتنمية المجالمشرع الوطني والدولي باعتبارها مرتبط

خاصة مع الثورة المعلوماتية، وفي ظل وجود المحتوى 
م االلكتروني الرقمي، وثورة اإلعالنات التي غيرت مفاهي

 رزتبالحاجات الكمالية إلى ضرورية في حياة المستهلك. حيث 

،  هلكحاجة اكبر لدراسة اإلطار القانوني لحماية حقوق المست
ً وأّن معظم دول العا لم قد عبرت عن رغبتها خصوصا

ي واستعدادها لحماية هذا المستهلك كونه الطرف الضعيف ف
ة عالقته بالمهني )المحترف( الفتقاره للمعلومات الكافي
 والضرورية حول السلعة أو الخدمة محل االستهالك والتي
 من تجعله يستخدمها أفضل استخدام بما يحقق له الغرض الذي

ً وجود مجمواجله قام ب برام العقد. من  ن عة مهنا كان لزاما
 القواعد الحمائية لصالح المستهلك. 

 ثبات إل ويعتبر استخدام التوقيع اإللكتروني وخاصة الرقمي منه
ً مع مبادئ اإلثبات في الشر  يعةالعقود اإللكترونية متفقا
كل شاإلسالمية التي لم تحصر وسائل اإلثبات بعدد معين أو 

 ات.ثبيها الحق فهي من أدوات اإلمحدد وإنما كل وسيلة يبين ف

 د  أن الشريعة اإلسالمية جعلت الرضا هو األساس في انعقا
م حكاالعقود من دون تحديد لفظ معين أو شكل محدد مما جعل أ
 ودهالشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأشكال النعقاد العق

 ومن ذلك "التعاقد  عن طريق االلكترونيات".

 ول أون قمية ينعقد بكل ما يدل عليه مالعقد في الشريعة اإلسال 
 . فعل أو كتابة أو إشارة من كال العاقدين أو من أحدهما

 حينيشترط في صيغة العقد )اإليجاب والقبول( أن يكونا واض 
 ً جاب إليلودالين على إرادة التعاقد، وأن يكون القبول موافقا

يق ومتصالً به وهذه الشروط يلزم تحقيقها في التعاقد بطر
 إلنترنت حتى يكون صحيحاً ومعتبراً.ا

  يبدأ مجلس العقد في التعاقد بطريقة اإلنترنت من بداية دخول
الراغب في التعاقد إلى موقع الشركة العارضة عبر شبكة 

ويستمر حتى خروجه من الموقع. وفي  (web)المواقع 
التعاقد عبر البريد اإللكتروني المباشر يبتدئ المجلس من 

يستمر حتى خروجه من الموقع. وكذا في صدور اإليجاب و
التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة. أما في التعاقد عبر البريد 
الع  اإللكتروني الذي لم يتم مباشرة ف ن المجلس يبتدئ من اّطِّ
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القابل على المعروض ويستمر حتى نهاية المدة إن وجدت وإال 
 ُرجع في ذلك إلى األعراف التجارية.

 ن د فدان على تحديد قانون معين يحكم العقإذا اتفق المتعاق 
اً تمداالتفاق صحيح ويعمل به شريطة أن يكون هذا القانون مس
 رافمن الشريعة اإلسالميةه ال فرق في ذلك بين أن يكون أط

مه التعاقد جميعهم مسلمين أو بعضهم مسلم واآلخر غير مسل
وال  لاطبف ن لم يكن القانون مستمداً من الشريعة ف ن االتفاق 

 يعمل به .

 ي اختلف العلماء رحمهم م في المحكمة المختصة )القاض
المختص( بالنظر في النزاع عند االختالف المكاني بين 
يق الخصوم ومحل الدعوى، ولعل من المناسب في التعاقد بطر
ي قاضاإلنترنت العمل بما ذهب إليه جمهور العلماء من أن ال

ي ه ألنه   تهلكهو المس -في الغالب  -المختص هو قاضي المدعِّ
ع موهو الطرف األضعف في العقد فكان من المناسب حمايته، 
 ما مراعاة ما اتفق عليه أطراف التعاقد ومحل التنفيذ حسب
 ن يراه القاضي المختص إال إذا كان محل الدعوى عقاراً ف
ت المحكمة المختصة محكمة محل العقار ه وفي جميع الحاال

 الشرعية .يجب التقيد بقاعدة 

 دول ال العناية بحماية المستهلك على كثرة نشاطها وتقدمها في
ظيت ا حمالغربية، تكاد تكون منعدمة في الوطن العربي ، إذ كل 

به هذه الحماية في هذه الدول ، أنها أصبحت تسن بعض 
القوانين لمواجهة الجرائم المترتبة عن استعمال شبكة 

ير انونية التقليدية غاالنترنيت بعدما أصبحت النصوص الق
 قادرة على الوقوف إمامها. األمر.

 وعدتشمل عملية التعاقد اإللكتروني: اإليجاب والقبول وال 
ت لبابالتعاقد والعروض، واإلعالنات عن السلع والخدمات، وط
ع لدفالشراء اإللكترونية والفواتير اإللكترونية، وأوامر ا

ل ائتصاالت والرساإللكتروني، وغيرها، ويدخل في نطاقها اال
أة منشووالبيانات اإللكترونية المتبادلة بين منشأة تجارية، 
 دةتجارية أخرى، وال يشمل االتصاالت داخل المنشأة الواح
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 توصيات البحث:

  ضرورة تدخل المشرع العربي بشكل أكثر جدية و مسمولية
دول ال لمواكبة التطورات الجارية في مجال حماية المستهلك في

 .المتقدمة

 بااال بدراساااة االلتااازام بااااإلعالم اإللكتروناااي ق ضااارورة االهتماااام
ن عبار التعاقد عبر شبكة اإلنترنت توفر حماية فعالاة لمان يتعااو
 ها.شبكات االتصال اإللكترونية من المخاطر التي قد يتعرض ل

 غرضالحاجة لوضع قواعد قانونية موحدة تحقق الحد األدنى ب 

لحديثة كافة، بهدف ضبط التعامل عبر وسائل االتصال ا

 استخالص أقصى فائدة منها.

  ً حدد  تتضمين القوانين الخاصة بالمعامالت اإللكترونية نصوصا

ى بوضوق وجالء كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق عل

ة حكممنازعات العقود اإللكترونية إن وقعت، وكذا تحديد الم

 يمالمختصة بفض النزاع، مع تعزيز آليات التوفيق والتحك

 ونشر ثقافتهما بين المجتمعات.
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القاضااي  31.08( بتنفيااذ القااانون رقاام 2011فبراياار  18) 1432
ع ماان ربياا 14بتحديااد تاادابير لحمايااة المسااتهلك. حاارر بالرباااط فااي 

( منشاااور فاااي الجريااادة الرسااامية 2011فبرايااار  18) 1432األول 
أبرياال  7) 1432ادى األولااى جماا 3الصااادرة بتاااريخ  5932عاادد 
2011. ) 
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نون العقاود اإللكترونياة، خصائصاها والقاا-عادل حامد أبو عازة  .39
، 158الواجب التطبيق عليها، مقال منشاور بمجلاة الجزيارة، العادد 

 م.2006إبريل عام  16 -هـ 1427ربيع أول  18بتاريخ: 
عاادل قاورة و المستشاار سااري صايام والمستشاار أحماد الطيااب  .40

يعية أيسر فودة، دراساة مشاتركة بعناوان " الحماياة التشار واألستاذ
للمسااتهلك فااي مصاار"، منشااورات اليونسااكو بالتعاااون مااع المركااز 

ربااي القااومي للبحااوث االجتماعيااة والجنائيااة والمركااز اإلقليمااي الع
علمااي للبحاوث والتوثيااق فااي العلااوم االجتماعيااة وأكاديميااة البحااث ال

 .1999والتكنولوجيا، القاهرة، 
د الحميااااد أخريااااف، الاااادليل القااااانوني للمسااااتهلك )عقااااود عباااا .41

العقااااد  –التعاقااااد عاااان بعااااد  –االسااااتهالك" البيااااع فااااي المااااوطن 
 .2006اإللكتروني(، الطبعة األولى، مطبعة أميمة، 

ه ضااوابط العقااود دراسااة مقارنااة فااي الفقااعبااد الحميااد البعلااي:  .42
 .2004، اإلسالمي، وموازنة بالقانون الوضعي مكتبة وهبة

الحمياااد بسااايوني: البياااع والتجاااارة علاااى اإلنترنااات وفاااتح عباااد  .43
 .2009المتاجر اإللكترونية، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 

 عبااد العزيااز المرسااي حمااود، الحمايااة المدنيااة الخاصااة لرضاااء .44
لبياع المشتري في عقود البيع التي تتم عن بعاد )ماع التطبياق علاى ا

مش ه هاااا72، ص 2005عااان طرياااق التلفزياااون بوجاااه خااااص(ه 
 (.1رقم)

رة عبااد الفتاااق بيااومي حجااازي: النظااام القااانوني لحمايااة التجااا .45
 .168م، ص2002اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية 

ياة عبد الفتاق حجازي، مقدمة فاي حقاوق الملكياة الفكرياة وحما .46
، المساااتهلك فاااي عقاااود التجاااارة اإللكترونياااة، دار الفكااار الجاااامعي

 .2005اإلسكندرية، 
م عباااد الكاااريم عباااد م: محاضااارة فاااي قاااانون حماياااة عباااد  .47

كلياة المستهلك، محاضرات جامعية ألقيت على طلباة السانة الثالثاة ب
الحقااااوق والعلااااوم السياسااااية بجامعااااة بيااااروت العربيااااة، بيااااروت، 

2010. 
 نشاوراتمعبد م عبد الكريم عبد م، عقاود نقال التكنولوجياا،  .48

 .2007صادر، بيروت، 
يااااة بااااد الكااااريم عبااااد م، مكافحااااة جاااارائم المعلوماتعبااااد م ع .49

يااة، واإلنترناات "الجاارائم اإللكترونيااة "، منشااورات الحلبااي الحقوق
 .2007بيروت،

عباااد م عباااد الكاااريم عباااد م، وفااااتن حساااين حاااوى، حماياااة  .50
المساااتهلك فاااي بعاااض التشاااريعات العربياااة باااين الواقاااع والتطبياااق 
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البحثية عن حماية المستهلك باين )القانون اللبناني نموذجا(، الندوة 
الواقاااااع وآلياااااات التطبياااااق، المركاااااز العرباااااي للبحاااااوث القانونياااااة 
والقضااائية، مجلااس وزراء العاادل العاارب، جامعااة الاادول العربيااة، 

 .2014بيروت، لبنان، 
 عاادنان ساارحان. األساااس القاااانوني اللتاازام المااممن لااه تقاااديم .51

 .1، العدد2007المعلومات، مجلة الحقوق، الكويت، 
 .1علي فياللي. اإللتزامات، جزء  .52
علااي فياللااي. الشااهر العقااااري فااي ضااوء القضاااء الجزائاااري،  .53

 .1،ا2، عدد، 2000المجلة الجزائرية، 
 عماار محمااد عبااد الباااقي، الحمايااة العقديااة للمسااتهلك )دراسااة .54

مقارناااة باااين الشاااريعة والقاااانون( منشاااأة المعاااارف، اإلسااااكندرية 
 .2004ه
المباااادئ،  –المساااتهلك الجدياااد  غساااان ربااااق، قاااانون حماياااة .55

، منشااااورات زياااان الحقوقيااااة، بيااااروت، 2ط -الوسااااائل، المالحقااااة
2010. 

فاااااروق األباصاااايري: عقااااد االشااااتراك فااااي قواعااااد المعلومااااات  .56
، لعربياةاإللكترونية، دراسة تطبيقياة لعقاود اإلنترنات، دار النهضاة ا

 م. 2003عام 
( 24 ة رقاام )القااانون االتحااادي لدولااة اإلمااارات العربيااة المتحااد .57

 في شأن حماية المستهلك. 2006لسنة 

، المااااامرخ فااااااي 2000لساااااانة  83القاااااانون التونسااااااي رقااااام  .58
 ه و المتعلق بالمبادالت التجارية اإللكترونية.09/08/2000

 قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية التونسي. .59
 الفقرة الثانية(. 30قانون المرافعات المصري )المادة  .60
 م.2007اإللكترونية ]السوداني[ لسنة  قانون المعامالت .61
 1992لساااانة  117قااااانون حمايااااة المسااااتهلك التونسااااي رقاااام  .62

 .1992ديسمبر  7والممرخ في 
 قانون حماية المستهلك الفرنسي. .63
 .2005( لسنة 21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) .64
 4تاااريخ  659قااانون حمايااة المسااتهلك اللبناااني) قااانون رقاام  .65

 (2005شباط 
 .2010لسنة  1نون حماية المستهلك في العراق رقم قا .66
 حماية المستهلك في سوريا.قانون  .67
بشاااأن حماياااة المساااتهلك فاااي  2008( لسااانة 46قاااانون رقااام ) .68

 اليمن.
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بشاأن حماياة المساتهلك فاي دولاة  2008( لسانة 8قانون رقم ) .69
 قطر.

المتعلااق بحمايااة المسااتهلك  2009لساانة   09-03قااانون رقاام  .70
 زائر.وقمع الغش في الج

لمراجعة بنود االتفاقية كاملة: انظر الموقاع اإللكتروناي الخااص  .71
بقاااوانين االتحااااد األوروباااي وتحديااادا الااارابط االلكتروناااي الخااااص 

 http://eur-باالتفاقياااااااااااااااااااااااااااااااااااة
LexUriServ/LexUriServ.do?urilex.europa.eu/

CELEX:41998A0126(02):EN:HTML=  
المااامتمر اإلساااالمي الثااااني للشاااريعة والقاااانون وهاااو بعناااوان  .72

 -م2000 -1421)التحكاايم المطلااق فااي ضااوء الشااريعة والقااانون( 
ي معهااد طاارابلس الجااامعي للدراسااات اإلسااالمية، وانظاار التحكاايم فاا

 حمد الخنين.عبد م بن م -الشريعة اإلسالمية 
محماااد الساااعيد رشااادي: التعاقاااد بوساااائل االتصاااال الحديثاااة ماااع  .73

ت، التركيز علاى البياع بواساطة التلفزياون، مطبوعاات جامعاة الكويا
 .م1998

ى محمااد السااعيد رشاادي، التعاقااد بوسااائل االتصااال الحديثااة ومااد .74
 .2008حجيتها في اإلثباته منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

مغناااي المحتااااا إلاااى معرفاااة ألفااااظ  محماااد الشاااربيني الخطياااب، .75
 هـ.1377المنهاا، مطبعة الحلبي 

ار محمااد المطالقاااة. الاااوجيز فاااي عقاااود التجاااارة اإللكترونياااة، د .76
 .2008الثقافة، عمان، األردن، 

ار محماااد أماااين الروماااي. التعاقاااد اإللكتروناااي عبااار اإلنترنااات، د .77
 . 2004المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

دار  حاشية رد المحتار على الدر المختاار،محمد أمين بن عمر:  .78
 ، د.ت.الكتب العلمية

 محماد بان أحماد الشاربيني الخطياب: مغناي المحتااا إلاى معرفاة .79
 ألفاظ المنهاا، دار الكتب العلمية، د. ت.

رقاة ومحمد بن خليفة الكندي، قانون حماية المستهلك العماني،  .80
حماياااة عمااال مقدماااة ضااامن أعماااال حلقاااة تنظمهاااا الهيئاااة العاماااة ل

ة الضاابطية القضااائي»المسااتهلك بالتعاااون مااع اإلدعاااء العااام حااول 
ماياة لموظفي الهيئاة العاماة لح« والتعريف بقانون حماية المستهلك

قادت المستهلك في المحافظات والمناطق في سلطنة عُمان والتاي انع
 .21/9/2011-17بمدينة صحار )سلطنة عُمان( في الفترة من 

لدساوقي علاى الشارق الكبيار، لمحماد محمد بان عرفاة: حاشاية ا .81
 هـ(، دار الفكر، بيروت.1230بن عرفة الدسوقي)ت

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML
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جرباة محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد " قراءة تحليلية في الت .82
ة الفرنساااية، ماااع إشاااارة لقواعاااد القاااانون األورباااي "، دار الجامعااا

 م. 2005الجديدة للنشر والتوزيع، 
جرباة ءة تحليلية في التمحمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد " قرا .83

ة الفرنساااية، ماااع إشاااارة لقواعاااد القاااانون األورباااي "، دار الجامعااا
 م.2005الجديدة للنشر والتوزيع، 

رباة محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعاد، قاراءة تحليلياة فاي التج .84
 لجديادةالفرنسية مع إشارة لقواعاد القاانون األورباي، دار الجامعاة ا

 .2005للنشره اإلسكندرية، مصره 
ر محمااد حسااين منصااور، المساامولية اإللكترونيااة ، القاااهرة، دا .85

 .2005الجامعة الجديدة للنشر ه
ر محمااد حسااين منصااور، المساائولية التقصاايرية اإللكترونيااة، دا .86

 م.2003الجامعة الجديدة للنشر، 
 محماااد ساااعيد إساااماعيل، أسااااليب الحماياااة القانونياااة لمعاااامالت .87

 .2009ي الحقوقية، بيروت، التجارة اإللكترونية، منشورات الحلب
بقة محمد عبد الظاهر حساين، الجواناب القانونياة للمرحلاة الساا .88

 -2001علااى التعاقااد، الممسسااة الفنيااة للطباعااة والنشااره القاااهرةه 
2002. 

ية محمد قاسم، الوسيط في عقد البيع في ظال التوجهاات القضاائ .89
 والتشاااريعية الحديثاااة وتشاااريعات حماياااة المساااتهلك، دار الجامعاااة

 .2011الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
دار  محمد قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتياة، .90

 .2003الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
دار  محمود الشريفات. التراضي في تكوين العقد عبر اإلنترنات، .91

 .2009الثقافة، عمان، األردن، 
ة للتجاااااارة مااااادحت عباااااد الحلااااايم رمضاااااان: الحماياااااة الجنائيااااا .92

 .2001دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، عام  –اإللكترونية 
ب صااادار  2002لسااانة  81المرساااوم السااالطاني العُمااااني. رقااام  .93

قاااااانون حماياااااة المساااااتهلك. وكاااااذلك المرساااااوم السااااالطاني رقااااام 
 ( ب صدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.53/2011)
واجاري علاى  2006 مشروع القانون في األردن طرق منذ سنة .94

وال زال لغاياااة اآلن ضااامن إطاااار  2013المشاااروع إضاااافات سااانة 
المناقشااااة، منشااااور علااااى الموقااااع االلكترونااااي لااااوزارة التجااااارة 

  www.mit.gov.joوالصناعة في األردن 
مصااطفى أبااو مناادور موسااى، دور العلاام بالبيانااات عنااد تكااوين  .95

 م.2000عقدية، دار النهضة العربية، العالقة ال

http://www.mit.gov.jo/
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المنجااااد فااااي اللغااااة واألعااااالم، دار المشاااارق للنشاااار، بيااااروت،  .96
1986. 

ار منصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع عن متن اإلقنااع، د .97
 ، د. ت.الكتب العلمية

نياة، مينرالجنبيهي وممدوق الجنبيهاى. أمان المعلوماات اإللكترو .98
 .2005دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

ناصااار بااان محماااد الغامااادي: االختصااااص القضاااائي فاااي الفقاااه  .99
 اإلسااالمي، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، جامعااة أم القاارى، مكااة

 المكرمة.
راساة دنبيل صبيح، حماية المستهلك في التعامالت اإللكترونية،  .100

 قانونية منشورة فاي مجلاة الحقاوق الكويتياة، الصاادرة عان مجلاس
، 2008، يونياو 32السانة  -2يت، العادد النشر العلمي بجامعة الكو

 .2008منشورات المجلس، الكويت 
رة نشرة حماية المساتهلك الصاادرة عان وزارة االقتصااد والتجاا .101
صااايف  –مديرياااة حماياااة المساااتهلك فاااي لبناااان، العااادد الثااااني  –

2010. 
هشااام صااادق، حمايااة المسااتهلك فااي ظاال العولمااة، ورقااة عماال  .102

ليماااي حاااول "تنمياااة الصاااناعات مقدماااة ضااامن أعماااال المااامتمر اإلق
الوطنيااة وحماياااة المسااتهلك فاااي ظاال العولماااة، الااذي عقاااده مركاااز 
دراسات الساوق وبحاوث المساتهلك فاي الايمن بالتعااون ماع األماناة 

 16-14العاماااة لالتحااااد العرباااي للمساااتهلك فاااي صااانعاء )الااايمن( 
، منشاااورة علاااى الموقاااع االلكتروناااي لشااابكة 2002أيلول/سااابتمبر 
 .www.mohamoon.comرب المحامين الع

قدماة وليد عبد الحي، إشكالية الفضاء االلكتروني، ورقة عمال م .103
فااي  ضامن أعماال الماامتمر العلماي األول للملكياة الفكريااة الاذي عقاد

، 2000تمااوز  11-10جامعااة اليرمااوك األردنيااة خااالل الفتاارة ماان 
 .2001األردن،  –ربد منشورات جامعة اليرموك، ا

قاانون العقاد االلكتروناي فاي ال –الياس ناصيف، العقود الدولية  .104
 .2009المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

105. a contract for the supply of services 
where the services are to be supplied to the 
consumer exclusively in a country other 
than that in which he has his habitual 
residence; 

106. a contract of carriage; 

http://www.mohamoon.com/
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107. pursues his commercial or professional 
activities in the country where the consumer 
has his habitual residence, or = 

108. a contract for the supply of services 
where the services are to be supplied to the 
consumer exclusively in a country other 
than that in which he has his habitual 
residence. 

109. a contract of carriage other than a 
contract relating to package travel within 
the meaning of Council Directive 
90/314/EEC of 13 June 1990 on package 
travel, package holidays and package tours 
[15]; 

110. by any means, directs such activities to 
that country or to several countries 
including that country, 

111. a contract relating to a right in rem in 
immovable property or a tenancy of 
immovable property other than a contract 

relating to the right to use immovable 
properties on a timeshare basis within the 
meaning of Directive 94/47/EC; 

112. rights and obligations which constitute a 
financial instrument and rights and 
obligations constituting the terms and 
conditions governing the issuance or offer 
to the public and public take-over bids of 
transferable securities, and the subscription 
and redemption of units in collective 
investment undertakings in so far as these 
activities do not constitute provision of a 
financial service; 

113. a contract concluded within the type of 
system falling within the scope of Article 
4(1)(h). 
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114. and the contract falls within the scope of 
such activities. 

115. Article 5 Certain consumer contracts: 
116. Article 6 :Consumer contracts 
117. Cf. Le Tourneau (ph). Contrats 

Informatiques et Electroniques, p.18 et s ; 
Cass.Civ,1er, 01/03/2005, Bull.Civ, 1, n°109. 

118. Cf.Fabre-Magnan (M) .L’Obligation 
d’information dans les contrats, p.20 et s. 

119. Cf.Starck (B). Les Obligations, 2 éd.par 
Roland (H) et Boyer (L), T 2, 1993, N° 308 et 
309 

120. David i.bainbridage, Introuduction to 
information technology ,Sixth edition, 2008, 
p9 

121. David i.bainbridage, op ،2008, p9 
122. Ewoud HONDIUS, The Notion of 

Consumer: European Union versus Member 
States, Sydney Law Review, Vol 28, 
Published by The Faculty of Law at the 

University of Sydney,2006, p. 94. See also 
the article on 
http://sydney.edu.au/law/slr/slr28_1/Hondius
.pdf  

123. for purposes outside his or her trade or 
profession. 

124. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:177:0006:01:en:HTML  

125. if in that country the conclusion of the 
contract was preceded by a specific 
invitation addressed to him or by 
advertising, and he had taken in that 
country all the steps necessary on his part 
for the conclusion of the contract, or 

http://sydney.edu.au/law/slr/slr28_1/Hondius.pdf
http://sydney.edu.au/law/slr/slr28_1/Hondius.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:en:HTML
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126. if the contract is for the sale of goods and 
the consumer travelled from that country to 
another country and there gave his order, 
provided that the consumer's journey was 
arranged by the seller for the purpose of 
inducing the consumer to buy. 

127. if the other party or his agent received 
the consumer's order in that country, or 

128. Notwithstanding paragraph 1, the parties 
may choose the law applicable to a contract 
which fulfils the requirements of paragraph 
1, in accordance with Article 3. Such a 
choice may not, however, have the result of 
depriving the consumer of the protection 
afforded to him by provisions that cannot be 
derogated from by agreement by virtue of 
the law which, in the absence of choice, 
would have been applicable on the basis of 
paragraph 1. 

129. Notwithstanding the provisions of Article 

3, a choice of law made by the parties shall 
not have the result of depriving the 
consumer of the protection afforded to him 
by the mandatory rules of the law of the 
country in which he has his habitual 
residence: 

130. Notwithstanding the provisions of Article 
4, a contract to which this Article applies 
shall, in the absence of choice in 
accordance with Article 3, be governed by 
the law of the country in which the 
consumer has his habitual residence if it is 
entered into in the circumstances described 
in paragraph 2 of this Article. 

131. Notwithstanding the provisions of 
paragraph 4, this Article shall apply to a 
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contract which, for an inclusive price, 
provides for a combination of travel and 
accommodation. 

132. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to: 
133. The Court defined a consumer 

transaction as a transaction which is 
concluded by a natural person, who is 
acting 

134. the requirements in points (a) or (b) of 
paragraph 1 are not fulfilled, the law 
applicable to a contract between a 
consumer and a professional shall be 
determined pursuant to Articles 3 and 4. 

135. This Article applies to a contract the 
object of which is the supply of goods or 
services to a person ('the consumer`) for a 
purpose which can be regarded as being 
outside his trade or profession, or a 
contract for the provision of credit for that 
object. 

136. This Article shall not apply to: 
137. Without prejudice to Articles 5 and 7, a 

contract concluded by a natural person for a 
purpose which can be regarded as being 
outside his trade or profession (the 
consumer) with another person acting in the 
exercise of his trade or profession (the 
professional) shall be governed by the law 
of the country where the consumer has his 
habitual residence, provided that the 
professional: 
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