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  عرفــانو كلمة شكر
 

الحمد  هلل   و  الشكر  لو  حمدا  يليق  بجاللو  و  عظيم  سلطانو  الذي   وفقني في   
. انجاز   ىذا   العمل   المتواضع

كان  لزاما عليا و أدبا أن أتقدم " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" و عمال بالقول 
 أستاذي الفاضل بن مرزوق عبد القادر  بأسمى معاني الشكر و أخلص التقدير و االحترام إلى

على تفضلو وقبولو اإلشراف على ىذه المذكرة، والذي لم يبخل علي بتوجيهاتو ونصائحو 
القيمة ، كما أتقدم بالشكر الخالص والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة 
ىذه الرسالة ومناقشتها فجزاىم اهلل خير الجزاء على ما بذلوه من جهد ووقت رغم أشغالهم 

 .الكثيرة فلهما مني خالص التقدير واالحترام

دون أن انسي أن اشكر جميع أساتذتي الكرام في كلية الحقوق جامعة تلمسان، والى  
. كل من ساىم في تكوينناكل جهاز الجامعة و

     و زودني أكما أتقدم بالشكر و العرفان إلى كل من كان دليلي و مرشدي من قريب أو بعيد
 .و لو بمعلومة أو فكرة أو نصيحة في سبيل إثراء ىذا العمل المتواضع
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 إىــداء   

ني إلى سبر أغوار الحياة نايدفع من كانوا نبراسا يضيء لي دروب العلم والمعرفة، وإلى 

. والبحث والمثابرة واالعتماد على النفس

  الحبيب والدي........... وقدوتي التي أخطو بهانبراسي وسراجي، ودرب حياتي... .إلى

  الحبيبةأمي......و الحب الصادق والمربية الفاضلةنبع الحنان والقلب الكبير ... .إلى

فقد ربيتماني أحسن تربية،  وأنرتما لي طريق العلم والمعرفة فأسال اهلل أن يبارك لكما وأن 

 يحفظكما ويطيل في عمركما وأن يعينني على بركما

.  إسالم وأنس  أدامهم اهلل وحفظهم في دينهم ودنياىمأبنائي

. (أميرة، منال)شقيقاتي  و (نضال، فادي)أشقائي 

 إلى من كان لها الفضل الكبير في إتمام ىذا البحث أختي العزيزة نوال

 إلى من أعتبرىا أما ألوالدي سميرة جزاك اهلل كل خير

كل أقاربي وأصهاري 

صورية، نجاة، سارة، عادل، ياسين، محمد، أكن لكم كل : إلى أعز صديقاتي وأصدقائي 

 التقدير واالحترام

كل من بنى لبنة في صرح العدالة والمساواة .... .إلى
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  اىدي ىذا العمل المتواضع

 

 إىداء خاص
إلى من جعلو اهلل سكنا لي ، شريك حياتي ، ورفيق دربي 

زوجي الحبيب، نعم المعين 

أىديك ىذا العمل المتواضع 

الذي ىو ثمرة جهدي والفضل فيو يعود لك ولنصائحك المتكررة والتشجيع المتواصل، 

. والرعاية الخاصة التي شملتني بها 

. وانك لفي القلب كبير وعظيم

فلهذا أشكرك وأقدرك ولك كل الحب واالحترام والتقدير 

 -. بلحول زوجي الفاضلإلى
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 ىذا يف اغباصل اغبديث كالتطور اؼبستهلك، ضباية يف لبللتزامات التقليدية النظرية ظهور أدل
الذم دل تفرد لو التشريعات اغبديثة  اؼبستهلك، حبماية خاصة كتشريعات قوانُت عدة صدكر إذل العصر

أم تعريف ، إال أف الفقو يرل أف لو اذباىاف أكؽبما كسع يف تعريف اؼبستهلك كقد ساد ىذا االذباه مع 
   KENNEDYبداية ظهور الدعوة إذل ضباية اؼبستهلك، كذبسد يف نداء الرئيس األمريكي األسبق 

 ".إف اؼبستهلكُت ىم كبن صبيعا: "من 

كل شخص يتعاقد بغرض اإلستهبلؾ أم : كيعترب على األخص مستهلكا كفقا ؽبذا االذباه 
بغرض اقتناء أك استعماؿ ماؿ أك خدمة، ككفقا ؽبذا اؼبفهـو فإف اؼبستهلك يعترب احملًتؼ الذم يتصرؼ 
خارج ؾباؿ إختصاصو اؼبهٍت، كذلك على أساس أف ىذا احملًتؼ غَت اؼبتخصص يظهر كذلك يف الواقع 

 .1ضعيفا مثلو مثل اؼبستهلك العادم 

ىو أما اإلذباه الضيق فقد حصر مفهـو اؼبستهلك بأنو الزبوف غَت احملًتؼ للمؤسسة أك اؼبشركع، ؼ
شخص طبيعي أك اعتبارم للقانوف اػباص، كالذم يقتٍت أك يستعمل األمواؿ كاػبدمات إما أف يكوف 

 .2لغرض غَت مهٍت، أم إلشباع حاجاتو الشخصية أك العائلية

 حيث اعبزائرم، التشريع يف جديدا مصطلحا يعترب اؼبستهلك مصطلح أف إذل اإلشارة بنا كذبدر
 كاؼبتعلق 1989 فرباير 07 يف الصادر 02-89 رقم القانوف خبلؿ من مرة ألكؿ اؼبصطلح ىذا ظهر

 لفظ ىو اؼبدين القانوف يف السائد التقليدم اؼبصطلح كاف بعدما كىذا اؼبستهلك حبماية العامة بالقواعد
 كاؼبتعلق 39-90 من اؼبرسـو التنفيذم رقم9 فقرة 2 يف اؼبادة كمع ذلك فقد جاء تعريفو ،اؼبشًتم

كل شخص يقتٍت بثمن أك ؾبانا منتوجا أك خدمة معدين لبلستعماؿ :" دبراقبة النوعية كقمع الغش بأنو
"           الوسيط أك النهائي لسد حاجاتو الشخصية أك حاجة شخص آخر أك حيواف يتكفل بو

كبإيراده ؽبذا التعريف يكوف اؼبشرع اعبزائرم قد خالف غالبية التشريعات اليت تركت أمر التعريف للفقو 
 .كالقضاء ك بالتارل جنب الباحثُت عناء البحث عن تعريف مبلئم، كقيد القضاء بتعريفو السابق

                                                           
1

 .22.،ص2006انظر، محمد بودالً، حماٌة المستهلك فً القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسً،دار الكتاب الحدٌث،الجزائر، 
2

 .23.محمد بودالً،المرجع السابق،ص 
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 يف كبَتة بدرجة ساىم كاؼبعلوماتية االتصاؿ ؾباؿ يف اغبديث التكنولوجي كرػالتطكيف اغبقيقة إف 
 يعترب جهاز اغباسوب حيث كالشركات، لؤلفراد اليومية اغبياة ؾباالت يف االلكًتكنية األجهزة دخوؿ

الوسيلة اغبديثة يف إبراـ ما يعرؼ بالعقد االلكًتكين ىذا األخَت يرل الفقو بأنو اتفاؽ يتبلقى فيو اإلجياب 
كالقبوؿ بشأف األمواؿ كاػبدمات عرب شبكة دكلية لبلتصاالت عن بعد، كذلك بوسيلة مسموعة كمرئية 

 . 1فتتيح التفاعل اغبوارم بُت اؼبوجب كالقابل

نو ينبغي إإال أف اؼبشرع اعبزائرم دل يعطي تعريفا ؿبددا للعقد اإللكًتكين، كيف غياب ذلك ؼ
نو ديكن تطبيق القواعد العامة كمع ذلك فإالعودة إذل التعاريف اليت جاء هبا الفقو كالقوانُت اؼبقارنة، 

 .للعقود كاعتبار العقد اإللكًتكين من طائفة العقود غَت اؼبسماة

كاليت   سامهت كبدرجة كبَتة يف تطور ما يعرؼ بالتجارة االلكًتكنيةاإللكًتكنية كما أف العقود
 كجها األطراؼ يلتقي أف غَت من تكلفة، قلأك كأسرع بسطأ معامبلت يعٍت اممتعترب كسيلة استعماؿ 

 بدال كًتكنياإؿ التعامل فيها يكوف اليت اإللكًتكين التعاقد أشكاؿ من شكل بأهنا آخركف عرفهاقد ك لوجو،
 بشبكة يعرؼ ما طريق عن تتم كما أف ىذه األخَتة كدبا أهنا قد أصبحت  ،2اؼبباشر اؼبادم التعاقد من

 بالتسوؽ يسمى ما ظهر فقد ، التقليدية للعقود القانوين النظاـ على كبَتا تأثَتا ثرأ فإف ذلك األنًتنت
 اؼبستهلك يشكل الذم اإللكًتكين التعاقد إذل للوصوؿ إجراءات من تبعو كما ،3اغبدكد عرب اإللكًتكين

 العبلقة يف األضعف اغبلقة ؾؿاؼبستو يعترب إذ األحياف، من كثَت يف األساسية أطرافو حدأ
 نفس يف ىي كاليت حقوقو حبماية ترتبط ضبايتو فكرة ألف خاصة ضباية إعطاؤه كجب فقد التعاقدية،لذلك

 شبانية كىي ،4 اؼبستهلك غبقوؽ الدكرل اؼبيثاؽ يف عليو نص ما كىو ، احملًتؼ على  الواجبات الوقت
 :يف نلخصها حقوؽ

                                                           
1

 .39.،ص2000ن، .م.انظر، أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصٌة التعاقد عبر االنترنت، دار النهضة العربٌة، د 
 األردف، كالقانوف، الشريعة علـو دراسات ؾبلة األردين، االلكًتكنية اؼبعامبلت قانوف بُت مقارنة دراسة ،االلكًتكين العقد انعقاد نسرين، ؿباسن،انظر 2

 .322. ص،2004
 .  .21 ص، 2005 مصر، للنشر، اعبديدة اعبامعة دار االلكًتكين، التعاقد يف اؼبستهلك ضباية ،اضبد أسامة بدر انظر، 3
 .اؼبتحدة األمم ىيئة لدل 1985 عاـ من أفريل شهر يف اؼبستهلك غبقوؽ الدكرل اؼبيثاؽ على اؼبصادقة سبت 4
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 اغباجات إشباع حق التعويض، حق ،الرأم إبداء حق اؼبعرفة، حق االختيار، حق السبلمة، حق
 .صحية بيئة يف اغبياة حق ك التثقيف حق ،األساسية

 اإللكًتكنية السوؽ مػػؼ ةػفالثق اإللكًتكنية، السوؽ يف اؼبستهلك غبماية اغباجة بدأت ىنا كمن
 القانونية اغبماية أف حيث الشخصية، قػػػػحاجات تلبية سبيل يف اؼبستهلك إليو حيتاج ما برزأ ىي

 يف أك ،1االلكًتكين العقد إبراـ مرحلة يف أك ،(اؼبفاكضات)التعاقد قبل ما مرحلة يف سواء للمستهلك
 الطرؼ ىو ذكره لنا سبق ككما اؼبستهلك فأك خاصة جدا مهمة تعترب، اإللكًتكين العقد تنفيذ مرحلة

 خيضع كبالتارل ، ضركرية بصورة معينة سلعة إذل حيتاج قد اغبالة تلك ففي العقد، ذلك يف الضعيف
 مقابل يف العقد ىذا يف القوم الطرؼ ىي تكوف البائعة فالشركة حبقو كؾبحفة عادية غَت لشركط

 2. اؼبستهلك

 كترؾ السوؽ دبإقتصا يعرؼ ما كانتهاج اإلقتصاد ربرير مع تزامن اؼبستهلك ظهور إف اغبقيقة كيف
 معظم أكلت كلقد كالطلب، العرض بقانوف يعرؼ ما حسب كاألسعار السلع ربديد يف لؤلفراد اؼببادرة

 كل من مارس 15 يـو زبصيص ىو االىتماـ ىذا على الدليل كلعل للمستهلك بالغة أمهية العادل دكؿ
 .3اؼبستهلك غبقوؽ العاؼبي باليـو لئلحتفاؿ سنة

كلقد تفاقم ضعف اؼبستهلك أكثر مع ربرير االقتصاد العاؼبي، حيث أف التغيَتات اعبذرية اليت 
شهدىا العادل عموما كاعبزائر على كجو اػبصوص ، يف أكاخر القرف اؼباضي استجابة منها للضغوطات 

الدكلية اليت فرضتها ميكانيزمات التوجو كبو اقتصاد السوؽ، كذلك خصوصا بعد توقيع اعبزائر على اتفاؽ 
                                                           

   ، 2014، األردف، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف اإلرادة ، العقود االلكًتكنية، الًتاضي كالتعبَت عن النواعَتعبلء ؿبمود ، انظر 1
 .44-43. ص

 .25.ص، اؼبرجع السابق،  أضبدبدر أسامة 2
 يف قاؿ كالذم(1962 مارس 15 )ماألمريك الكوقبرس يف كندم جوف الرئيس بإعبلف تيمنا مارس 15 يف اؼبستهلك غبقوؽ العاؼبي اليـو اختيار مت 3 

 عن أعلن كحينها ،"مسموع غَت يزاؿ ال صوهتا أف  إال االقتصادم السوؽ يف كتؤثر تتأثر كاليت العادل يف الكبَتة الشرحية ىم اؼبستهلكُت إف ":الشهَتة كلمتو
 يومنا يف يعرؼ ما إذل اغبقوؽ ىذه تطورت التعويض كقد يف اغبق-االختيار يف اغبق-اؼبعلومة يف اغبق-األماف يف اغبق-:للمستهلك األربعة باغبقوؽ يعرؼ ما

 .للمستهلك الثمانية باغبقوؽ ىذا
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شراكة مع اإلرباد األكريب ، كتقدـ اؼبفاكضات اػباصة بانضماـ اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة أجرب 
 .1ىذه األخَتة على اإلندماج يف اإلقتصاد العاؼبي

 كل ىذه التحوالت اليت حصلت ، كاف ؽبا أثر كبَت سواء باإلجياب أك بالسلب على حقوؽ 
اؼبستهلك، حيث أف أغلب التشريعات دل زبص ىذا النوع من العقود بنصوص خاصة كتشريعات 

كفيلة سبيز بُت احملًتؼ كاؼبستهلك، كيف ظل غياب ىذه النصوص القانونية فإنو يتم اللجوء يف أغلب 
اغباالت إذل النظرية العامة لبللتزامات، ؿباكلة بذلك تدارؾ العجز الناتج من التطور الذم نراه خاصة 

 .يف معظم العقود اإللكًتكنية

 الشأف ا ك ؽبذه األسباب ك غَتىا حاكلت معظم التشريعات ك القوانُت اؼبقارنة ك الصادرة هبذ
تكريس مبدأ ضباية اؼبستهلك ، ك جيب اإلشارة إذل أف اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبستهلك يف عقود 

التجارة اإللكًتكنية يكوف مصدرىا التاجر الذم  ديثل الطرؼ اآلخر يف العبلقة التعاقدية ،فضبل على 
أف الدعاية ك اإلعبلف يف نطاؽ العقد االلكًتكين بصفة خاصة،قد تلعب دكرا يف إيقاع اؼبستهلك يف 

 .2غلط قد يدفعو إذل التعاقد

إف إقرار القواعد القانونية اػباصة حبماية اؼبستهلك ديثل التطبيق العملي من الناحية القانونية غبماية 
 ك ىي اغبماية ،حقوؽ اإلنساف طبقا للفلسفة السياسية ك القانونية اليت تسود النظم القانونية اؼبعاصرة

 العناية هبذه انتقلتاليت أقرهتا اؼبواثيق ك اإلتفاقيات ك اإلعبلنات الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف، فقد 
اغبقوؽ من ميداف اؼببادئ األخبلقية ك النظريات الفلسفية إذل ميداف اؼبمارسة الواقعية ك أصبح العمل 

 ك قد عكست ،جيرم على إنشاء الوسائل ك اآلليات القانونية البلزمة لتقرير ىذه اغبقوؽ ك ضبايتها
             اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف قرارىا اؼبرقماعتمدتوىذه اغبماية على اؼبستول الدكرل ما 

                                                           
انظر، يوسف بوعيس،ضباية  اؼبستهلك  يف العقود االلكًتكنية، مذكرة ماجستَت يف قانوف األعماؿ اؼبقارف، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة   1

 .09.، ص2014-2013كىراف 
2

انظر، محمد خلٌد قارة سلٌمان، تكوٌن عقد البٌع االلكترونً ، مذكرة ماجستٌر فً قانون األعمال المقارن، كلٌة الحقوق العلوم السٌاسٌة، جامعة  

 .07.، ص2011-2010وهران، 



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

13 
 

 ك الذم تضمن مبادئ توجيهية غبماية اؼبستهلك 09/04/1985الصادر بتاريخ  (39/248 )بػػ
 .1  قد سبق لنا ذكرىا آنفايف شبانية ؾباالت

ختبلؿ التوازف يف العبلقة ما بُت التاجر احملًتؼ ك اؼبستهلك ك ضركرة إك إذا كانت فكرة 
، ك ال قاصرة على عقود التجارة االلكًتكنية، إذ 2إحاطة اؼبستهلك باغبماية ليست بالفكرة اغبديثة 

 أيا كاف العقد الذم يربمو، ما داـ الطرؼ اؼبقابل لو ؿبًتفا يتمتع ،ينبغي إحاطة اؼبستهلك باغبماية
 إال أف ىذه الفكرة تبدك أكثر إغباحا حينما يكوف العقد الذم يربمو ،باػبربة ك القدرة اإلقتصادية

اؼبستهلك من عقود التجارة اإللكًتكنية ألف اؼبستهلك ىنا يرـب العقد مع ؿبًتؼ قد ال يعرفو ك يعرؼ 
مكاف كجوده كما أنو قد ال يستطيع التأكد من مواصفات ؿبل العقد إال بقدر من معلومات فبا 

. يضيف مربرات أخرل غبماية اؼبستهلك

ك إذا كانت عقود التجارة اإللكًتكنية ال زبتلف يف جوىرىا عن صيغ التعامل القانونية 
لكًتكنية ك من مث فإف اؼبسألة اليت إفهي تتم عرب كسيلة ،األخرل إال من حيث الوسيلة اليت تتم هبا 

تثَت اإلشكاؿ ىي أف أغلب عقود التجارة اإللكًتكنية تتم بُت مستهلك من جهة ك بُت ؿبًتؼ من 
األمر ، كىو  اليت ذكرناىا آنفا كىذا راجع إذل األسباب ىذه العبلقة تكوف غَت متكافئة ،ىة أخرل ج

 .الذم يوجب إعادة التوازف بينهما

تظهر " اغبماية اؼبدنية للمستهلك يف العقود اإللكًتكنية"   كمن خبلؿ عنواف مذكرتنا اؼبتعلق بػػػ 
 حيث التعامل فيو على الواقع     فأمهية البحث يف ىذا اؼبوضوع ك ىي أنو موضوع جديد نسبيا،  ـ

 حىت من ناحية اؼبراجع اليت تكفلت بو ، ك حىت من الناحية التشريعية سواء على اؼبستول األجنيب كأ
أك العريب ك التشريع اعبزائرم، كما أف ىذه الدراسة  من شأهنا إلقاء الضوء على أمهية اؼبكانة       

اليت يرتكز عليها اؼبستهلك يف العقود اإللكًتكنية  حيث أنو  ال خيتلف  عن غَته  من اؼبتعاقدين 

                                                           
1

 .04 ارجع إلى الصفحة  
2
 .11. ، ص1986  انظر، محمد السٌد عمران، حماٌة المستهلك أثناء تكوٌن العقد، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة،  
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خاصة  ك أنو الطرؼ الضعيف يف العبلقة اإلستهبلكية بصفة خاصة،ك ؽبذا فقد كجب توفَت ضباية 
 .كبَتة فعالة لو من طرؼ اؼبشرع 

 إذل الوصوؿ كؿباكلة لبحثؿ حيفز ما ىو أسعارىا كارتفاع كاػبدمات السلع نوعية ضعفكما أف 
 أىم كاألماف فالثقة ،كًتكنياإؿ تعاقده عند مدنيا اؼبستهلك ضباية خبلؿ من كذلك ،قانونية كطرؽ حلوؿ

 .اؼبستهلك إليو حيتاج ما

ك فبا ال شك فيو أف ازدىار التجارة اإللكًتكنية ك منوىا إمنا يتوقف على مدل كضوح النظاـ القانوين 
للتجارة اإللكًتكنية ك قدرتو على توفَت الثقة للمتعاملُت بو بصفة عامة ك للمستهلك بصفة خاصة 

فالتعاقد اإللكًتكين ىو ميداف تتعدد فيو كسائل الغش ك اػبداع لذلك جيب ضباية اؼبستهلك يف نطاؽ 
 السيما ك إننا يف اعبزائر ك دكؿ العادل الثالث بشكل عاـ أطراؼ يف عملية تبادؿ السلع ،ىذا التعاقد

 ك أف البحث يف ىذا اؼبوضوع يقتضي منا ربديد الشخص اؼبعٍت ،ك اػبدمات ك لو بصفة مستهلكُت
كما أف األمر يقتضي ربديد ،باغبماية ك ىو اؼبستهلك ك الطرؼ اآلخر اؼبقابل لو ك ىو احملًتؼ 

التجارة ك أخَتا ىذه مفهـو مبسط لعقود التجارة اإللكًتكنية ك كذلك بياف مربرات اغبماية يف عقود 
 .بياف كيفية اؼبعاعبة 

د ؽالعقد اإللكًتكين ىو الع ىو أف مربرات ضباية اؼبستهلك يف عقود التجارة اإللكًتكنيةكمن 
    كهربائية أك مغناطيسيةإما  الوسيلة تكوف ىذه ك ػ، بوسيلة إلكًتكنية،الذم يتم إبرامو كليا أك جزئيا

 .1لكًتكمغناطيسية أك أم كسيلة أخرل مشاهبة صاغبة لتبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبتعاقدينإأك ضوئية أك 

ك إذا كانت العقود اإللكًتكنية ال تتسم كلها بالطابع التجارم كتأخذ طابع اإلستهبلؾ 
ف الغالب يف العقود اليت ترـب عرب ـ ؼ، بُت األفراد فبن ال حيًتفوف النشاط التجارمةكالعقود اؼبرـب

 فإذا كاف العقد مربما بُت تاجر ؿبًتؼ ك مستهلك فإف التساؤؿ ،شبكة األنًتنت ىو أهنا عقود ذبارية

                                                           
1
  .2001 لسنة 85من قانون المعامالت االلكترونٌة األردنً رقم  (2)  هذا التعرٌف مأخوذ من المادة  
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 عقود التجارة اإللكًتكنية يتمتع باغبماية القانونية اليت يتمتع هبا يفىنا ىو عما إذا كاف اؼبستهلك 
  .اؼبستهلك يف عقود التجارة التقليدية ؟

 عقود التجارة عنلف يف جوىرىا ت فبا ال شك فيو أف عقود التجارة اإللكًتكنية ال تخك
ف مربرات ضباية إك ىي الوسيلة اإللكًتكنية كمن مث ؼ، ال من حيث الوسيلة اليت تتم هباإالتقليدية 

 ففي ،اؼبستهلك اإللكًتكين تقـو على نفس األسس اليت تقـو عليها اغبماية يف عقود التجارة التقليدية
 أصبح الفرؽ ،ضوء التقدـ التكنولوجي ك ما ترتب عليو من تنوع السلع ك اػبدمات ك انتشارىا

 شاسعا بُت أطراؼ العقد من حيث القدرة ك اػبربة ك اؼبعرفة لصاحل احملًتؼ على حساب اؼبستهلك 
ختبلؿ التوازف يف العبلقة بينهما حينما يتعسف احملًتؼ ك يستغل إ إذلك قد يؤدم عدـ التكافؤ ىذا 

فأساس ىذه اغبماية يف العقود كافة ك العقد ،أضرار باؼبستهلك بإغباؽ  يؤدم فبامركزه األقول 
 ك من مث ديكن القوؿ أف ،اإللكًتكين بصفة خاصة يكمن يف حالة الضعف اؼبسيطرة على اؼبستهلك

         كإمنا هتدؼ أيضا م،حد الطرفُت ضد ذباكزات الطرؼ القوأ ضباية إذلىذه اغبماية ال هتدؼ 
. 1حد اؼبتعاقدين من نفسوأ ضباية إذلك بطريقة كاضحة 

كما أف البيئة اإللكًتكنية اليت من خبلؽبا يتم التعاقد تضيف مربرات أخرل غبماية اؼبستهلك 
يف عقود التجارة اإللكًتكنية ك ذلك لقصور القواعد العامة اليت ربمي اؼبستهلك يف عقود التجارة 

نو يتم أ فالسمة البارزة للعقد اإللكًتكين ،  اغبماية الكافية للمستهلك اإللكًتكينرالتقليدية عن توؼ
 يعتمد على كجود الوسيط حيث ك ذلك بعد اغبضور اؼبادم ألطراؼ العقد ك تبلقيهما ،عن بعد

 للجميع ة كما أف البيئة اليت جيرم من خبلؽبا التعاقد ىي بيئة مفتوحة عاؼبيا كمتاح،اإللكًتكين
لكًتكين لتاجر قد جيهل إال جهاز اغباسب اإللكًتكين ك موقع إفاؼبستهلك اإللكًتكين ال جيد أمامو 

نو ال يستطيع التأكد من أكما ، ك قد ال يكوف يف ذات اؼبوقع اعبغرايف للمستهلك ،ىويتو ك مكانو
مواصفات السلعة اليت يرـك اغبصوؿ عليها بل يعتمد فقط على مشاىدهتا عرب شاشة اغباسب 

                                                           
1
 .73. ص، ن .س.االسكندرٌة،د، منشاة المعارف، نحو قانون خاص باالئتمان ،   انظر، نبٌل إبراهٌم سعد 
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 فضبل عما تقدـ ، ك على ما يقدمو لو احملًتؼ من معلومات فبا جيعلو عرضة للتغرير بو،اإللكًتكين
من اؼبعلومات فقد يتطلب التعاقد أف يقدـ اؼبستهلك معلومات أفإف التعاقد اإللكًتكين يثَت موضوع 

 ىذه استعماؿ ك يثَت ىذا إساءة  ،شخصية عنو كرقم بطاقة اإلئتماف أك عنواف بريده اإللكًتكين
 بشكل ال يتفق مع إرادة اؼبستهلك ك ىو ما استعمالواؼبعلومات من قبل التاجر الذم تقدـ لو أك 

 .1 ذلك جانب من الفقوإذلديثل انتهاكا ػبصوصية اؼبستهلك كما يذىب 

 :                                                            ك قد تعرضنا عند دراستنا ؽبذا اؼبوضوع لعدة صعوبات من بينها

قلة اؼبراجع اليت ؽبا عبلقة عامة باؼبوضوع، ك شبو إنعداـ تلك اليت تربطها عبلقة مباشرة  
 .باؼبوضوع 

عدـ كجود قوانُت خاصة ربكم اإلستهبلؾ يف اجملاؿ اإللكًتكين ك لذلك فقد مت اللجوء  
 .إذل قواعد عامة يف العقود التقليدية ك ؿباكلة إسقاطها على اؼبستهلك اإللكًتكين 

قلة اؼبادة العلمية، ك غياب رؤية دقيقة ك كاضحة خاصة من جانب القضاء اعبزائرم  
 . خبصوص ضباية اؼبستهلك يف العقد اإللكًتكين

 . قلة اإلجتهادات القضائية اػباصة حبماية اؼبستهلك عن طريق التعاقد اإللكًتكين 

 : لكن مع ذلك مت تذليل ىذه الصعوبات باإلجابة على إشكالية البحث كاؼبتمثلة يف

ىل تكفي القواعد التقليدية لتحقيق اؽبدؼ من أجل ضباية قانونية للمستهلك يف العقود 
اإللكًتكنية؟، ك إف دل تكف فما ىي الوسائل لتحقيق ذلك؟، كىل كقف اؼبشرع اعبزائرم يف 

 .؟ربقيقو اغبماية للطرؼ الضعيف يف العبلقة التعاقدية اإللكًتكنية

 الحماية المدنية للمستهلك في العقود "كلئلجابة على ىذا اإلشكاؿ سيكوف موضوعنا
متبعُت بذلك اؼبنهج التحليلي كاؼبنهج النقدم مع اإلستعانة من حُت آلخر " اإللكترونية

                                                           
1
 .250.ص،2001،ن، بٌروت.د.د،   انظر، طونً مٌشال عٌسى، التنظٌم القانونً لشبكة االنترنت، دراسة مقارنة 
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باؼبنهج اؼبقارف ؼبعرفة نطاؽ ىذه السلطة اغبمائية، كضوابطها باإلضافة إذل نقد اؼبشرع       
من خبلؿ إبراز النقائص كالثغرات اؼبوجودة يف القانوف ، مع إعطاء اغبلوؿ قدر اإلمكاف 

 .إضافة إذل بعض األمثلة عن بعض القوانُت العربية كالغربية

كما أنو مت اإلعتماد يف ىذا البحث على مراجع قانونية متنوعة، دبا فيها الكتب كاؼبقاالت 
 .كالدراسات كالبحوث القانونية

 :كعليو سنقسم ىذا البحث إذل فصلُت

 .حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد اإللكتروني: الفصل األول

 .حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد اإللكتروني: الفصل الثاني
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 الفصل األول

حماية المستهلك في مرحلة  إبرام 
 العقد االلكتروني
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أدل التطور ك التقدـ اؽبائل يف ؾباؿ اؼبعلوماتية ك االتصاالت االلكًتكنية من خبلؿ شبكة      
 ك ذلك فقط من اجل إغرائو للدخوؿ يف عادل التجارة 1االنًتنت إذل تزايد الضغوط على اؼبستهلك

االلكًتكنية ككذلك إقناعو بالتعاقد من خبلؿ شبكة اؼبعلومات الدكلية، ك ؼبا كاف اؼبستهلكوف ىم 
السواد األعظم يف اجملتمع فاف اغباجة للحماية، ك بصفة خاصة يف ؾباؿ إبراـ العقد االلكًتكين حيث 

 .تشكل ضركرة ملحة ك أمهية بالغة

ك قد أصبح اؼبستهلك يف ظل تزايد اإلقباؿ على إبراـ العقود ك اؼبعامبلت االلكًتكنية عرضة     
للتبلعب دبصاغبو ك ضماناتو ،إذ  أف اؼبهٍت يف سبيل رغبتو يف تسويق منتجاتو ك توزيعها قد يسعى 
بوسائل غَت مشركعة إذل تضليل اؼبستهلك ك خداعو عن طريق إهبامو بوجود مزايا غَت حقيقية يف 

 2.تلك السلع أك عدـ االىتماـ بتوفَت متطلبات األمن ك السبلمة يف منتجاتو

إف العقود اإللكًتكنية نظرا للميزة اليت اتصفت هبا من تعقيد ك تركيب فإهنا  تتطلب النعقادىا ما     
           يتطلبو أم عقد آخر من أركاف ك شركط، إذ تبدأ دبرحلة سبهيدية كتسمى دبرحلة اؼبفاكضات

ؽبا أمهية بالغة كذلك ؼبا يتحدد فيها من حقوؽ ك التزامات على عاتق اؼبتعاقدين ك (اؼببحث األكؿ  )
كاليت يف أكثرىا تقرر اغبماية للطرؼ الضعيف، إذ أف التفاكض دل يعد كسيلة للنقاش ك اعبدؿ، ك إمنا 

   أصبح أمرا الزما إلبراـ مثل ىذه العقود، كما حاكؿ اؼبشرع ضباية اؼبستهلك بعد مرحلة اؼبفاكضات 
 :(اؼببحث الثاين) العقد االلكًتكين إبراـك ذلك أثناء 

 
                                                           

 ، 2004 انظر، عمر ؿبمد عبد الباقي ، اغبماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بُت الشريعة ك القانوف ، منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، 1
 . 23.ص 

 .13. ، ص1996انظر،حسن عبد الباسط صبيعي، اغبماية اػباصة لرضى اؼبستهلك يف عقود االستهبلؾ ، دار النهضة العربية ، مصر ،   2
كما أنو ديكن اعتبار اؼبستهلك كل شخص يتعاقد من أجل اغبصوؿ على ما يلزمو من سلع ك خدمات الستخدامها يف غَت ؾباؿ نشاطو اؼبهٍت ؛ خالد 

؛ يوسف بوعيس ، ضباية اؼبستهلك يف .24 ، ص2008فبدكح إبراىيم ، ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين ، دار الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية ، 
،       2013 _2014 العقود االلكًتكنية ، مذكرة ماجستَت يف قانوف األعماؿ اؼبقارف ، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ، جامعة بلقايد ، كىراف ،

 .22.ص 



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

20 
 

لمبحث األول ا

حماية المستهلك أثناء مرحلة المفاوضات 
إف التفاكض اإللكًتكين أصبح علما قائما بذاتو لو أصولو ك قواعده، كما أنو يعترب فن حيتاج 

إذل موىبة  كخربة ك قدرات ذاتية للمفاكض كما أف اغبماية اؼبقررة للمستهلك يف ىذه اؼبرحلة ىي 
عبارة عن التزامات مفركضة على طريف التفاكض كخاصة الطرؼ احملًتؼ الذم بقيامو ك باحًتامو 

اللتزاماتو يكوف قد راع جانب اغبماية اؼبقررة للمتعاقد معو، لذلك سنتطرؽ بداية على مفهـو 
مث ننتقل إذل سبل ضباية اؼبستهلك يف مرحلة اؼبفاكضات االلكًتكنية  (اؼبطلب األكؿ  )التفاكض 

  .(اؼبطلب الثاين )

المطلب األول 

 التفاوض اإللكترونيمفهوم 

    ينصرؼ ىذا الوصف إذل التفاكض الذم يكوف بصدد إبراـ العقود بشكل إلكًتكين، إذ تعترب ىذه 
اؼبرحلة من أىم اؼبراحل، بل كأكثرىا خطورة على اإلطبلؽ، حيث يتم يف ىذه اؼبرحلة اإلعداد 

كالتحضَت للعقد دبا يقتضيو من جوانب قانونية كفنية كمالية لذلك البد من تعريفو ك بياف أمهيتو 
 . (الفرع الثاين  )مث تبياف خصائصو ك أشكالو  (الفرع األكؿ )
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الفرع األول 

 تعريف التفاوض اإللكتروني وبيان أىميتو

يف اغبقيقة إنو قبل أف نعرج للتطرؽ إذل خصائص ك أشكاؿ التفاكض االلكًتكين البد يف البداية     
   .(البند الثاين) ، مث نربز مدل أمهيتو ( البند األكؿ )أف نقـو بتعريف التفاكض االلكًتكين 

 :تعريف التفاوض االلكتروني: البند األول

التفاكض يف اللغة ىو اؼبساكاة ك اؼبشاركة ، ك يف االصطبلح ىو العملية اليت تتضمن سلسلة من  
احملادثات ك تبادؿ كجهات النظر، ك بذؿ العديد من اؼبساعي بُت الطرفُت اؼبتفاكضُت هبدؼ التوصل 

  .إذل اتفاؽ بشأف صفقة معينة 

ك شبة تعريف آخر للتفاكض بأنو، قياـ أطراؼ العبلقة العقدية اؼبستقبلية بتبادؿ االقًتاحات كاآلراء 
كالدراسات كالتقارير الفنية كاالستشارات القانونية كمناقشة ما يضعاهنا بغية الوصوؿ إذل أفضل النتائج 

 .1اليت ربقق مصاغبها

           كعرؼ التفاكض كذلك بأنو حوار أك تبادؿ مقًتحات بُت طرفُت أك أكثر هبدؼ التوصل 
إذل اتفاؽ يؤدم إذل حسم القضية النزاعية بينهم كيف الوقت نفسو ربقيق اؼبصاحل اؼبشًتكة فيما بينهم 

 .2أك احملافظة عليها

كىناؾ عدة تعاريف أخرل نسبها الفقو إذل العملية التفاكضية اليت تتم بُت شخصُت أك أكثر قبل 
 .إبراـ العقد

                                                           

  1  .22.، ص2010 شيخة، أصوؿ التفاكض،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع ك الطباعة، عماف، أبوانظر، نادر اضبد 
  153.2.ص،2010، منشورات اغبليب اغبقوقية،01 العقد عرب االنًتنت،طإبراـانظر، عبد الباسط حامد ؿبمد،  
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كذلك اتصاؿ شفوم يتم بُت طرفُت أك أكثر هبدؼ الوصوؿ إذل اتفاؽ إذ يعتربىا البعض     
 .1مشًتؾ عن طريق العمل أك على صيغة مشًتكة بينهما

 الفقهية اػباصة حوؿ التفاكض، إذ يرل البعض بأنو تبادؿ االقًتاحات اؼبفاىيمتعددت كما     
كاؼبساكمات ك اؼبكاتبات، كالتقارير ك الدراسات الفنية، بل ك االستشارات القانونية اليت يتبادؽبا 
 أطراؼ التفاكض ليكوف كل منهما على بينو على ـبتلف األشكاؿ اليت ربقق مصلحة األطراؼ

  .2كللتعرؼ على ما قد ينتج عن االتفاؽ من حقوؽ ك التزامات لطرفيو

    أما اؼبفاكضات اإللكًتكنية، فهي تتم عن طريق التبادؿ اإللكًتكين للبيانات ك تبادؿ الرسائل 
 عرب شبكة اإلنًتنت، أك عربا حملادثة عرب Emailإلكًتكنيا، كيكوف باستخداـ الربيد اإللكًتكين 

، إذ قد يرل البعض على اعتبار أف ىذا النوع من التفاكض جيب أف يكوف لو Chattingاإلنًتنت 
اعتبارات قانونية خاصة كذلك باعتبار أنو جزء ال يتجزأ من العقد النهائي، كاعتباره شرطا أساسيا 

 .   3إلبراـ العقد

كما أف التفاكض اإللكًتكين يتضمن إعداد ك حبث الشركط اؼبختلفة للعقد النهائي كبلورهتا يف     
. اتفاؽ هنائي، كمن ذلك فهو يعترب عقد سبهيدم سابق للعقد النهائي

    ك جيب اإلشارة إذل أف اؼبشرع اعبزائرم رغم تعديبلتو اؼبتعددة ك اليت مست القانوف اؼبدين يف 
الكثَت من مواده ، دل يهتم دبرحلة التفاكض، فقد أغفل تنظيم االلتزاـ قبل التعاقد، كما أنو سكت 

 عن ضباية اؼبتعاقد يف اؼبرحلة السابقة على التعاقد ، تاركا األمر بيد القضاء الذم ما زاؿ يعترب مرحلة

                                                           
         أنظر ، عباس العبودم ، التعاقد عن طريق كسائل االتصاؿ الفورم ك حجيتها يف اإلثبات اؼبدين، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، دار الثقافة للنشر 1

 . .83ف، ص.س.ك التوزيع ، عماف ، د
 .90. ، ص2006أنظر ، بشار ؿبمود دكدين ، اإلطار القانوين للعقد اؼبرـب عرب شبكة االنًتنت ، دار الثقافة للنشر ك التوزيع ، األردف،  2
  . 206.  ، اؼبرجع السابق ، صإبراىيمخالد فبدكح 3 
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، ال يًتتب عليو يف ذاتو أم أثر قانوين ، ك ال ينشئ على عاتق 1التفاكض ؾبرد عمل مادم غَت ملـز
 . 2الطرفُت أم التزاـ

    ك ليس أماـ اؼبتفاكض اؼبضركر من جراء عملية التفاكض ، سول اللجوء إذل طريق اؼبسؤكلية 
 ـ ، ك ىي مهمة صعبة ك شاقة يف الكثَت من اغباالت إذ قد يفشل . ؽ124التقصَتية يف اؼبادة 

الطرؼ اؼبضركر يف إثبات توافر عناصر ىذه اؼبسؤكلية ك خاصة إثبات اػبطأ قبل التعاقدم البلـز لقياـ 
 3.اؼبسؤكلية اؼبدنية قبل التعاقدية

أىمية التفاوض االلكتروني   : البند الثاني

جاءت مرحلة التفاكض لتضييق الصعوبات اليت تتمثل يف التعقيدات القانونية كالفنية اليت تقف أماـ 
طرفُت ، كذلك غبدىا من اؼبخاطر اعبسيمة اليت قد تواجو إسبامو كإبرامو فمن أساسيات العقود اؼبربمة 
عرب االنًتنت القياـ دبفاكضات عقدية اليت تستغرؽ الوقت كاعبهد كالتخصص يف الدراسة للحد من 

اليت من اؼبمكن أف تظهر يف اؼبستقبل جراء عدـ االلتزاـ بالعقد أك غبدكث  اإلشكاالت القانونية 
جهل لدل احد أطراؼ العقد إذ تكوف أمهية التفاكض يف اغبيوية اليت يتم من خبلؽبا اإلعداد 

 .4كالتحضَت ؽبذا العقد من خبلؿ البحث يف كافة اعبوانب القانونية

للعملية التفاكضية أمهية كبَتة يف عملية تفسَت العقد ، ك تربز ىذه األمهية بشكل خاص يف خانة ك
 ، فمن خبلؿ عملية التفاكض تتم معرفة اؼبقاصد اغبقيقية للمتعاقدين يف االنًتنتالعقود اؼبربمة عرب 

حالة غموض شركط أك بعض شركط العقد ، ك ىذه األمهية ليست حباجة إذل نص قانوين يدؿ عليها  
                                                           

 . 138. ، ص 1 . ، ع2001ؽ ، . ، ـ 223852 ، ملف رقم 2000/05/24ـ ، . أنظر ، احملكمة العليا ، غ  1
ف ، .ـ.أنظر ، بلحاج العريب ، اإلطار القانوين للمرحلة السابقة على ابراـ العقد يف ضوء القانوف اؼبدين اعبزائرم ، دراسة مقارنة ، دار كائل للنشر، د 2 

 .11. ، ص   2010
  13.3. بلحاج العريب ، اؼبرجع السابق، ص

     ، دار الثقافة للنشر03، دراسة مقارنة، ط(اركاف ،اثباهتا ) انظر ،ؿبمد فواز للمطالعة، الوجَت يف عقود التجارة االلكًتكنية4
  474.،ص2011ف،.ـ.التوزيع،دك
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ألنو ال يًتتب عليها أم آثار قانونية إال إذا اقًتف العدكؿ عنها خبطأ نتج عن عذر غَت مقبوؿ ، ففي 
 مثل ىذه اغبالة يقـو القاضي باالستئناس إذل اؼبفاكضات كقرينة قضائية أك كظرؼ من الظركؼ

الواقعة اليت ربيط بالنزاع ، كذلك فإف للمفاكضات أمهية تتعلق بتحديد القانوف الواجب للتطبيق على 
                                                                                               .1العقد ذك الطابع الدكرل إذا ثار عند تطبيقو أم نزاع بُت طرفيو

الفرع الثاني 

خصائص التفاوض اإللكتروني و أشكالو 

( البند األكؿ )    يتميز التفاكض االلكًتكين بعدة خصائص تفرده عن غَته من عمليات التفاكض 
 .(البند الثاين )كما أف لو عدة أشكاؿ 

 خصائص التفاوض االلكتروني: البند األول

 .من خصائص التفاكض االلكًتكين أنو عقد حقيقي ، سبهيدم ، مؤقت    

 :حقيقي عقد-أوال

 يرل جانب من الفقو بأف التفاكض ىو عقد ك ليس ؾبرد عملية مادية، إذ يتم بتوافق إرادتُت      
 إذ يتم الًتاضي بُت الطرفُت على الدخوؿ يف التفاكض، كيتحقق ذلك 2على إحداث أثر قانوين منو

بتوجيو أحد اؼبتعاقدين دعوة للتفاكض إذل الطرؼ اآلخر كما يكوف على الطرؼ اآلخر إال القبوؿ 

                                                           
  ؛ نسيمة . 24-25ف ، ص.س.ف، د.ـ.ف،د.د. أنظر، ؿبمد علي اعبواد، العقود الدكلية، مفاكضاهتا إبرامها تنفيذىا، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، د 1

درار ، كاقع اؼبسؤكلية اؼبدنية يف اؼبعامبلت اإللكًتكين ، دراسة مقارف ،مذكرة ماجستَت يف قانوف مسؤكلية اؼبهنُت، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية، جامعة 
 . 17-18. ، ص2011-2012أبو بكر بلقايد ، تلمساف ، 

  ، 1998 ، مكتبة اغبليب اغبقوقية ، لبناف ، 1 . ، ط1 .أنظر ، عبد الرزاؽ أضبد السنهورم ، الوسيط يف شرح القانوف اؼبدين اعبديد ، ج  2
 . 238.ص
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فيو أف كوف كل متفاكض أىبل للتفاكض، كالتعبَت عن اإلرادة  هبذه الدعوة قبوال مطابقا، كما يشًتط
ىنا يكوف بالوسيلة اإللكًتكنية اؼبستعملة، أما ؿبل التفاكض إمنا يتمثل يف ؿباكلة التوصل إذل إبراـ 

 .1العقد النهائي، أما السبب فيتمثل يف ربقيق كل متفاكض ؼبقصوده

:  تمهيدي عقد-ثانيا

إف الطابع التمهيدم لعقد التفاكض اإللكًتكين ينشئ التزاما على عاتق كل طرؼ متفاكض        
كذلك على أساس أف عقد التفاكض ليس عقدا مقصودا يف ذاتو، كإمنا يهدؼ إذل سبهيد الطريق أماـ 
العقد النهائي كباعتباره كذلك   فإنو ال خيوؿ أيا من طرفيو حقا هنائيا لو طبيعة مالية سواء كاف حقا 

 كما أنو ال يشتمل على اؼبسائل اعبوىرية للعقد اؼبراد إبرامو ألف دكره يقتصر على ،شخصيا أـ عينيا
ؾبرد اؼبناقشة، كتبادؿ اآلراء ك تنظيم كسَت اؼبفاكضات دكف التعرض لشركط العقد النهائي اؼبراد 

 .2إبرامو

 :مؤقت عقد-ثالثا

 عقد مؤقت نظرا ألنو ؿبدد زمنيا بفًتة معينة  تسمى بفًتة التفاكض، حيددىا الطرفاف، كيف ىو        
خبلؿ ىذه الفًتة يتفاكض الطرفاف عرب شبكات االتصاؿ اإللكًتكنية، فإذا انتهت ىذه اؼبدة سواء مت 

 .التوصل إذل إبراـ العقد النهائي أـ فشل فإف كل أثر لعقد التفاكض يزكؿ

كما أنو عقد يرـب كينفذ - أم طرفا التفاكض -باإلضافة إذل أنو عقد رضائي ملـز للجانبُت _ 
بالكامل عرب شبكة اإلنًتنت كمن خبلؿ كسيط إلكًتكين، كدكف حاجة إذل اػبركج إذل العادل اؼبادم 

 .3اؼبلموس

                                                           
 .232. خالد فبدكح ابراىيم ، اؼبرجع السابق ، ص 1
 .233. خالد فبدكح ابراىيم ، اؼبرجع السابق ، ص  2
 .234.خالد فبدكح ابراىيم ، اؼبرجع السابق ، ص    3
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 أشكال التفاوض االلكتروني: البند الثاني

 :التفاوض بين غائبين-أوال

كىو أف يتم التفاكض بُت الطرفُت كل منهما يف مكاف ـبتلف، حبيث تفصل فًتة زمنية 
من احدمها كعلم اآلخر بو، كيتم ىذا التفاكض بواسطة  (اإلجياب)بُت صدكر التعبَت عن اإلرادة 

رسوؿ دكف أف تثبت لو النيابة أك من خبلؿ تبادؿ الربقيات أك بواسطة التلكس أك الفاكس، كقد تتم 
العملية التفاكضية ما بُت غائبُت بصورة ـبتلطة دبعٌت أف يتم جزء منها بشكل مباشر ما بُت الطرفُت 

 1.كاعبزء اآلخر يتم عن طريق تبادؿ النوايا

 :التفاوض بين حاضرين- ثانيا

        ال جيرم التفاكض يف فراغ، كإمنا يتم يف مكاف معُت يف صبيع األحواؿ ، كبناءا على ذلك يتأثر 
التفاكض بعوامل البيئة اليت ربيط بو، كالعملية التفاكضية قد تتم بطريق االتصاؿ اؼبباشر ما بُت 

اؼبتفاكضُت، حبيث ال تكوف ىنالك فًتة زمنية تفصل بُت صدكر الكبلـ من أحدمها كعلم اآلخر بو 
أف يتحقق اجتماع الطرفُت يف مكاف كاحد، أك أف يكوف : كىذا التفاكض يتم بإحدل الطريقتُت مها

ىنالك اتصاؿ مباشر بينهما مت عرب إحدل كسائل االتصاؿ اغبديثة بالرغم من اختبلؼ مكاف تواجد 
 :كل منهما، كىذا عل النحو التارل

                                                                                                                                                                                     

 
كيسميها بعض الفقو . خطابات أك رسائل النوايا ىي عبارة عن اتفاؽ مبدئي يتم التوصل إليو قبل إبراـ العقد النهائي، يتعلق بتنظيم عملية التفاكض 1

باتفاقات التفاكض، حيث يرغب األطراؼ من خبلؽبا اغبصوؿ على امتياز ذبارم، آك ائتماف دكرل، أك إلزاـ العميل بضمانات فنية أك تقنية أك بعدـ 
: إفشاء األسرار اؼبتعلقة باؼبفاكضات، أك عدـ التفاكض مع أم مورد آخر كغَتىا انظر للمزيد من التفاصيل

Cf.Bqillod. les letters d’intention, R.T.D.com, 1992, p.547 ets (g.p)vertel.les lettres d’intention, 
Rev.banque, 1986, p.895 ets ; (G) penichin .la  lettres d’intention, D.P.C.I , 1979, P.49 
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التفاكض كجها لوجو ىو ذلك التفاكض الذم جيلس فيو الطرفاف اؼبتفاكضاف : التفاوض وجها لوجو -1
كجها لوجو على طاكلة مفاكضات كاحدة قد تتخذ أشكاال عديدة، فقد تكوف مستديرة أك مستطيلة 

أك أهنا تتخذ أم شكل آخر، كأكؿ ما يتفاكض عليو الطرفاف يكوف اؼبكاف الذم سيتفاكضاف فيو 
ذلك الف اؼبكاف يلعب دكرا مهما من حيث ما سيًتتب من آثار ستؤثر بشكل اجيايب أك سليب عل 

سَت اؼبفاكضات كما ستسفر عنو من نتائج كقد جرت العادة على بدء التفاكض يف مكاف احد 
الطرفُت مث اإلنتقاؿ إذل مكاف الطرؼ اآلخر ؼبواصلة العملية، أك يتم اختيار مكاف ؿبايد منذ البدء   

أك قد يتم االتفاؽ على أم حل آخر،كقد تكمن أمهية التفاكض كجها لوجو يف قدرة كل طرؼ 
متفاكض على التعرؼ على الطرؼ اآلخر بشكل جيد ك دقيق خاصة يف حالة التفاكض مع الغرباء 

كذلك فاف التفاكض كجها لوجو قد يكسر حدة اعبمود الذم قد يلقي بضبللو على األطراؼ 
 1.اؼبتفاكضة إذ دل جير كفقا ؽبذا الشكل

 :التفاوض عبر وسائل االتصال الحديثة -2

          يتم ىذا النوع من التفاكض بُت طرفُت موجودين يف مكانُت ـبتلفُت عن طريق إحدل 
اليت تًتؾ أثرا ماديا مكتوبا إلثبات التفاكض، كذلك بدال من ربمل  (الفورم)كسائل االتصاؿ اؼبباشر 

مشقة االنتقاؿ كالسفر كاإلقامة بعيدا عن ارض الوطن كما يستتبع ذلك من إضاعة للجهد كالوقت 
 .2كاؼباؿ

       كذلك فاف التفاكض عرب كسائل االتصاؿ اغبديثة جينب الطرفُت االختبلؼ على اختيار مكاف 
كزماف التفاكض، فالتكنولوجيا اغبديثة ذبنبنا الكثَت من اإلشكاليات بتوفَتىا كسائل لبلتصاؿ بالغة 

التقدـ تعمل مباشرة بفضل األقمار الصناعية كاأللياؼ البصرية، فقد مت ابتكار اؽباتف اؼبرئي كالتلفاز 
كالتلكس كالفاكس كغَتىا من كسائل اتصاؿ أخرل كصوال إذل االنًتنت اليت ذاع استخدامها لدل 

 .          3األعماؿ يف كافة أكباء العادل كاليت أصبحت ىي السائد يف إطار التعامل التجارم الدكرل
                                                           

           ،2010انظر، بشار ؿبمد دكدين كؿبمد حيي احملاسنة،اإلطار القانوين للعقد اؼبرـب عرب شبكة االنًتنت، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، 1
 .94-93 .ص

E-bay and square trade 2 :مثاؿ عن موقع للتفاكض  
 .85. عباس العبودم، اؼبرجع السابق، ص3 
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كإذا كاف التفاكض الذم يتم عرب كسائل االتصاؿ اغبديثة ديتاز بالتطور اؼبلحوظ للعملية التفاكضية 
كبالسرعة كقلة التكلفة، إال أف ذلك ال ينفي عنو عيوبا عدة، لعل أمهها يتمثل يف عدـ التعرؼ بالقدر 
الكايف كاؼبطلوب على الطرؼ اآلخر، كما أف ىذا التفاكض ديتاز بشيء من الرظبية ك اعبمود كأحيانا 

التوتر عند تبادؿ خطابات النوايا إضافة إذل أف اؼبشكلة قد تطرأ بسبب االختبلؼ يف اللغة              
اخل، كبناءا على ذلك ذىب البعض ... أك بسبب اإلثبات  أك اإلثبات أك االحتياؿ أك تنازع القوانُت

إذل القوؿ إف التفاكض باستخداـ ما توفره التكنولوجيا اغبديثة من كسائل غالبا ما يتم يف اؼبعامبلت 
 .البسيطة نسبيا أك بُت األطراؼ الذين يعرفوف بعضهم بشكل كايف

 :التفاوض عبر شبكة االنترنت-3

          إف التفاكض عرب شبكة االنًتنت غالبا ما يعرب عنو دبصطلح التفاكض االلكًتكين، كينصرؼ 
ذلك الوصف إما على التفاكض بصدد العقود اليت ترد على ؿبل الكًتكين مثل عقود اػبدمات 

كاؼبعلومات االلكًتكنية كىي ىنا شبكة االنًتنت، كعلى أم حاؿ شبكة االنًتنت كما نعلم ىي احد 
أىم كأشهر أنواع كسائل االتصاؿ اغبديثة بل ىي أكثرىا استعماال كانتشارا يف أيامنا ىذه، كلعل 

السبب كراء ذلك يعود إذل اػبدمات اؼبتعددة كالضركرية البلزمة ؼبواكبة السرعة اليت ديتاز هبا العصر 
الذم كبيا بو كاليت تقدمها الشبكة للجمهور خصوصا فيما يتعلق بالتجارة االلكًتكنية، كنتيجة لذلك 

عرب االنًتنت، فيتم - خاصة الطابع اؼبدين كالتجارم- ظهرت مهمة تتمثل يف إمكانية إبراـ العقود
عرض اؼبنتجات من البضائع أك اػبدمات مع بياف أك عدـ بياف أسعارىا عرب متجر افًتاضي موجود 

 1.يف مركز ذبارم على موقع عُت على الشبكة

كمن ىنا تربز أمهية اؼبفاكضات اليت تسبق إبراـ العقد، كاليت ال زبتلف عن تلك اليت ذبرم كفقا 
لؤلكضاع العادية للتعاقد، مع ضركرة األخذ بعُت االعتبار انو يثبت للمفاكضات اليت ذبرم عرب 

االنًتنت أصبحت اآلف من أكثر اغبقوؿ اليت تنشط هبا اؼبفاكضات العقدية، كعليو فاف التفاكض عرب 
                                                           

  18.1.، ص 2000 أنظر،أسامة أبو اغبسُت ؾباىد، خصوصية التعاقد عرب االنًتنت، دار النهضة العربية للنشر كالتوزيع كالطباعة، القاىرة، 
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االنًتنت يثار بشأنو ما يثار التفاكض الذم يتم عرب الوسائل االتصاؿ اغبديثة من مشاكل قد تطرأ 
على اؼبفاكضات كاختبلؼ اللغة أك اإلثبات أك تنازؿ القوانُت أك االحتياؿ أك القرصنة أك أية مشاكل 

أخرل، سواءا كانت مشاكل تقنية أـ مشاكل قانونية، فكما نعلم أف شبكة االنًتنت شبكة دكلية 
 .مفتوحة للجميع كىذا ما يعرب عنو بعاؼبية ظاىرة االنًتنت

: المطلب الثاني  

سبل حماية المستهلك في مرحلة المفاوضات اإللكترونية 

         ككما مت القوؿ سابقا، فإف مرحلة التفاكض تتم فيها مناقشة شركط العقد ك ربديد االحتياجات
ك اؼبطالب، فإذا ما توصل الطرفاف إذل اتفاؽ، نشا عن ذلك التزامات على عاتق طرفيو، كلكن القوؿ 

كباألخص االلتزامات اؼبفركضة على اؼبتفاكض . بااللتزامات إمنا ىو لتحقيق للمساكاة بُت الطرفُت
 .  اؼبهٍت احملًتؼ، كذلك بقصد بلوغ ضباية الطرؼ الضعيف ك ىو اؼبستهلك

 كالدخوؿ يف التزاماتعدة كتتمثل اغبماية اؼبقررة للمستهلك اإللكًتكين يف مرحلة التفاكض من خبلؿ 
كاحملافظة على أسراره كعدـ قطع  (الفرع الثاين)،االلتزاـ باإلعبلف (الفرع األكؿ)التفاكض حبسن نية

: (الفرع الثالث)اؼبفاكضات 

الفرع األول 
حماية المستهلك بالتزام المهني  بالدخول في التفاوض بحسن نية 
إف التزاـ اؼبهٍت أثناء التفاكض ىو التزاـ ببذؿ عناية فإذا ما ارتكب فعبل من شأنو أف يؤدم 
إذل فشل اؼبفاكضات أك عرقلتها، فإنو يعد ـبالفا اللتزامو اؼبفركض عليو ك الذم يتفق مع مقتضيات 

                                                                                          .حسن النية
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إذ استقر الفقو ك القضاء على كجوب التزاـ اؼبهٍت بالتفاكض حبسن نية ك معٌت ذلك،أف يتسم - 
  سلوؾ اؼبتفاكض بالنزاىة كالشرؼ كاألمانة ك الثقة، كأف ديتنع عن كل ما من شأنو إعاقة اؼبفاكضات 

 .أك فشلها أك إتباع أسلوب اؼبراكغة ك اغبيلة بغية اإلضرار بالطرؼ اآلخر 
كيعترب ىذا االلتزاـ جوىرم يف ىذه اؼبرحلة كما أف االلتزاـ بالتفاكض حبسن نية ىو التزاـ بتحقيق - 

ؿ عناية، فمن صور ىذا االلتزاـ االستمرار يف اؼبفاكضات، كاحًتاـ الوقت ذغاية أك نتيجة كليس بب
. احملدد لكل مرحلة ؿبددة

 كتتفرع عن ىذا االلتزاـ األساسي، التزامات ثانوية يؤدم احًتامها إذل ضماف ضباية اؼبستهلك أثناء 
:  مرحلة التفاكض كتتمثل فيما يلي

      (االلتزام بالتعاون )حماية المستهلك اإللكتروني بالتعاون معو  : البند األول

يعد التعاكف بشكل عاـ احد مظاىر التفاعل االجتماعي، كمنط من أمناط السلوؾ اإلنساين 
 .1كىو يتضمن قياـ األطراؼ بكل األعماؿ الضركرية كي ينتفع هبا الطرؼ اآلخر

ىذا االلتزاـ يظل قائما طيلة مرحلة أف اإللتزاـ بالتعاكف يفرضو االلتزاـ حبسن النية، إذ ك 
اؼبفاكضات رغم أنو التزاـ تبادرل يقع على عاتق الطرفُت، إال أف التزاـ اؼبهٍت بو يًتتب عليو ضباية أكفر 

. من تلك اليت يوفرىا اؼبستهلك لنفسو

      باإلضافة إذل ما ربتاج إليو أيضا العملية التفاكضية مثبل اؼبواظبة على مواعيد التفاكض كاعبدية 
 .2يف مناقشة العركض اؼبقدمة

                                                           
  ط، .س.، منشورات دار دجلة، األردف،د01 انظر، شَتزاد عزيز سليماف، حسن النية يف إبراـ العقود، دراسة يف ضوء القوانُت كاالتفاقيات الدكلية، ط1

 394.1.ص
  265.2.، ص2010 انظر، مصطفى موسى العجارفة، التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة االنًتنت، مطابع شتات للنشر كالربؾبيات، مصر، 
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 يف إطار التزامو بالتعاكف فإنو جيب عليو توجيو العميل إذل مقدار التناسب بُت السلعة أك اػبدمة ك
         اؼبطلوبة ك تلك اليت تكوف مقدمة، كمقدار احتياج العميل إليها، كبياف خصائص كعيوب اؼبنتوج 

       أك اػبدمة، كبفحص اآلراء ك األفكار اليت يقدمها كل متعاقد آلخر كما ينبغي ربديد أغراض 
 .ك أىداؼ العميل من ىذا العقد، حىت يعمل اؼبورد للسلعة أك اػبدمة على ربقيقها لو

 كبقياـ اؼبهٍت هبذه التوجيهات، فإنو يكوف قد أدل كاجبو بالتعاكف البلـز إلبراـ ىذا العقد، كمن  
.  ذلك توفر ضباية للمستهلك الذم يهدؼ إذل إبراـ العقد ك مواصلة التفاكض

 والتحذير  االلتزام بالنصح  : البند الثاني

    تتضح أمهية ىذا االلتزاـ يف العقود اليت يكوف فيها تفاكت اػبربة بنسبة كبَتة، إذ دبجرد نصح 
ك ربذير اؼبستهلك بكل ما من شأنو حيتاج إذل نصح، فإنو يوفر اغبماية لو                                                                                        

فهذا االلتزاـ إمنا ىو التزاـ مكمل لبللتزاـ بالتبصر ك اإلعبلـ، إذ ينطبق بالدرجة األكذل على التعامل 
يف األشياء اليت تنطوم على ـباطر هتدد أمن كسبلمة الشخص سواء بطبيعتها أك بسبب دقة تشغيلها 

 .أجهزة اغباسوب، اليت حيتاج تشغيلها إذل خربة فنية: مثبل

كيعترب ىذا االلتزاـ عاـ، كيتطابق مع كافة العقود اليت تتم بالوسائل االلكًتكنية اؼبربمة عرب االنًتنت 
كىو األمر الذم يستوجب ىنا بياف النصح كاإلرشاد الضركرم ألم تعاقد يرـب من خبلؿ ىذه 

الشبكة للحفاظ على العبلقة العقدية كسبلمتها من أم خلل يف اؼبستقبل، كما أف النصيحة كاإلرشاد 
 .1تبُت اؼبقدرة البلزمة للتعاقد الذم سوؼ يرـب مستقببل

 االلتزام باالعتدال و الجدية: البند الثالث

                                                           

  73.1.،ص2009،منشورات اغبليب اغبقوقية،01 انظر، الياس ناصيف، العقود الدكلية، العقد االلكًتكين يف القانوف اؼبقارف، ط
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إف من أىم صور ىذا االلتزاـ ىو قياـ األطراؼ دبواصلة التفاكض، ك اعبدية يف مناقشة             
آراء ك أفكار اؼبتفاكض اآلخر ك االعتداؿ يف تقدمي العركض، إذ جيب أف ال يكوف مبالغا فيها 
باإلضافة إذل عدـ التشدد يف ازباذ الرأم إذ البد من احًتاـ اآلراء ك األعراؼ السائدة يف حالة 

 .توافقها ك السعي إلهناء اؼبفاكضات يف مواعيد مناسبة

 

 حماية المستهلك بحظر إجراء مفاوضات موازية: البند الرابع

   كيقصد بو أف اؼبتفاكض جيب أف يلتـز بعدـ إجراء التفاكض مع طرؼ ثالث ، ك اؽبدؼ من ذلك 
أف يبقى التفاكض بُت الطرفُت فقط، كحىت يلتـز اؼبتفاكض هبذا االلتزاـ البد أف يكوف ىناؾ اتفاؽ 

 .مسبق على ذلك

رع الثاني ـالف

 حماية المستهلك بااللتزام باإلعالن
  اؼبعلن مها طرفُت، بُت أبـر عقد نتاج إال ىو ما االنًتنت عرب للمستهلك اؼبوجو اإلعبلف إف

 .اؼبسماة العقود من ىو ك االنًتنت، عرب كتنفذ ترـب اليت العقود طائفة من كيعد اإلعبلف، ككالة ك
لقد أدرؾ اؼبنتجوف يف ـبتلف األقطار أمهية اإلعبلف ك خاصة اإلعبلف التجارم دبعناه ك 

اغبديث كذلك بالنظر إذل مقوماتو الذاتية اليت ترقى بو إذل اعتباره من أىم كسائل إثارة الطلب على 
السلع ك اػبدمات يف اؼبرحلة اليت يعمل أثره فيها خاصة اؼبرحلة اليت تسبق إبراـ العقد، كذلك باعتباره 
كسيلة مناسبة حيصلوف من خبلؽبا األفراد على معلومات ك بيانات عن السلع ك اػبدمات اليت كانت 
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، مث نتطرؽ إذل القواعد اليت (البند األكؿ)كؽبذا سنقـو بإعطاء مفهـو لئلعبلف التجارم . خافية عنهم
 : (البند الثاين)ربمي اؼبستهلك من اإلعبلف اإللكًتكين اػبادع

 تعريف اإلعالن التجاري : البند األول

اإلعبلف يف اللغة من علن يعلن علونا ك يعلن علنا ك عبلنية فيما إذا شاع ك ظهر، ك أعلنو          
 .1أم أظهره ك جهر بو

 فلم يتفق التشريع اؼبقارف ك ال الفقو على االصطبلحفاإلعبلف ىو إظهار الشيء أما يف         
تعريف ؿبدد لئلعبلف التجارم بسبب تعدد ؾباالتو ك أنواعو ك أىدافو، إال أف ىذه التعريفات تتفق يف 
إعطاء معٌت كاسع لئلعبلف حبيث يشمل كل كسيلة هتدؼ إذل التأثَت النفسي على اؼبستهلكُت ربقيقا 

 .2لغايات ذبارية
       تعريفو جاء لكن الفرنسي دل يعرؼ اإلعبلف التجارم ، القانوف ك جيب اإلشارة إذل أف        

 من البلفتات اغبماية بشأف، 1979/12/29يف الصادر79-1150رقم القانوف من الثالثة اؼبادة يف
 كجذب اعبمهور إعبلف إذل يهدؼ نقش كل إعبلف يعترب: يلي كما اعبدراف على اؼبعلقة اإلعبلنية

 .3صورة أك منوذجيا نقشا كاف سواء انتباىو
 األكركبية دكؿ اعبماعة تشريعات بُت التقريب  بقصد1984عاـ  الصادر األكركيب التوجيو أما      

 التجارية األنشطة ؾباؿ يف تتم أشكاؿ االتصاالت من شكل أم " :بأنو اإلعبلف عرؼ فقد اؼبشًتكة،
 ذلك يف دبا كاػبدمات السلع على اإلقباؿ تشجيع كهتدؼ إذل اؼبهنية أك اغبرفية أك الصناعية أك

 .4هبا كااللتزامات اؼبرتبطة كاغبقوؽ العقارات

                                                           

  3086.1.ف، ص .س.ف، د.ـ. انظر ، ابن منظور، لساف العرب، اجمللد الرابع، القاىرة، دار الكتاب اؼبصرم، مطبعة اؼبعارؼ،د
  32.2.ف، ص .س. انظر، موفق ضباد عبد، اغبماية اؼبدنية للمستهلك يف عقود التجارة االلكًتكنية دراسة مقارنة، منشورات زين اغبقوقية د

  81.3. خالد فبدكح  إبراىيم ، اؼبرجع السابق، ص 
 انظر، نصَتة خلوم، اغبماية القانونية للمستهلك عرب االنًتنت دراسة مقارنة، مذكرة ماجستَت يف اؼبسؤكلية اؼبهنية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياية، 3

  2013.4جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
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كىو كل نشاط يعمل على عرض : فقد مت تعريفو بالنظر إذل عناصره الرئيسية اليت يتكوف منها
منتج أك خدمة ما للعامة بأم كسيلة من كسائل اإلعبلف، بطريقة مغرية ك مثَتة لقاء أجر، كذلك 

 1.هبدؼ جذب انتباىهم إليو ربفيزا ؽبم على التعاقد من أجل ربقيق ربح مادم

:  كمن خبلؿ التعريف نستنتج العناصر اعبوىرية التالية

  .كىو تقدمي اؼبنتجات كجذب االنتباه: اؽبدؼ من اإلعبلف -
فما دمنا يف إطار التعاقد عن طريق شبكات االتصاؿ كعن طرؽ اإلنًتنت : كسيلة اإلعبلف -

 .فإف الوسيلة حتما تكوف فبثلة يف الوسيلة اليت عن طريقها يتم التعاقد
ك يقصد من ذلك أف اإلعبلف كسيلة فنية يستخدمها اؼبعلن : البعد النفسي للرسالة اإلعبلنية -

  .للتأثَت النفسي ك الذىٍت على اؼبستهلك بقصد ربفيزه على شراء اؼبنتوج اؼبعركض
           ذبدر اإلشارة بأف اؼبشرع اعبزائرم ىو اآلخر أتى بتعريف لئلعبلف ك ذلك من خبلؿ  ك

 03 اؼبتعلق باؼبمارسات التجارية إذ جاء يف اؼبادة  2 23/06/2004 اؼبؤرخ يف 02-04القانوف 
كل إعبلف يهدؼ بصفة مباشرة أك غَت مباشرة إذل تركيج :"  ربت عنواف اإلشهار بأنو3منو يف فقرهتا 

 ."كبيع السلع أك اػبدمات مهما كاف اؼبكاف أك كسائل االتصاؿ اؼبستعملة
 1990 جانفي 30 اؼبؤرخ يف 90-39 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 8 الفقرة 02 كذلك اؼبادة ك

     صبيع االقًتاحات أك الدعيات أك البيانات ك العركض : " اؼبتعلق برقابة اعبودة ك قمع الغش بأنو 
  .3" أك خدمة بواسطة إسناد بصرية أك ظبعية بصريةاإلعبلناتأك 

:  قواعد حماية المستهلك من اإلعالنات اإللكترونية الخادعة: البند الثاني 

                                                           

  57.1 .ص،1991، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف، 1.انظر، صاحل ناتل عبد الرضباف ، ضباية اؼبستهلك يف التشريع األردين، ط
ر، . احملدد للقواعد اؼبطبقة على اؼبمارسات التجارية، ج2004 يونيو 23 اؼبوافق لػ 1425 األكذل صبادل 05 اؼبؤرخ يف 02-04 انظر ،القانوف رقم 1
  2010.2 اكت 18 الصادرة يف 46ع . ر.، ج2010 اكت 15 اؼبوافق لػ 1431 رمضاف 05، الصادرة يف 41.ع
 الصادرة 5عدد .ر . يتعلق برقابة اعبودة كقمع الغش ، ج1990 يناير 30 اؼبوافق لػػ 1410 رجب 03 اؼبؤرخ يف 39- 90 مرسـو تنفيذم رقم 2

  2001.3 اكتوبر 21 صادرة يف 61عدد . ر . ج2001 اكتوبر 16 اؼبؤرخ يف 315-01 معدؿ كمتمم دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم 1990سنة 
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حبكم انتشار ك تنوع أساليب اإلعبلنات التجارية اإللكًتكنية كتطورىا التقٍت، فإف اؼبستهلك 
يبٍت قراره بناء عليها يف اإلقباؿ على التعاقد، إذ قد يلجأ اؼبهٍت أحيانا إذل استخداـ أساليب دعائية 

      مبنية على الغش ك اػبداع ك التضليل، كذلك بذكر مواصفات خاطئة ك غَت صحيحة للمنتوج 
أك اػبدمة اؼبعلن عنها بقصد دفع اؼبستهلك للتعاقد كؽبذه األسباب، فقد مت اشًتاط بعض الشركط يف 

:  اإلعبلف ك ىي
أف ال يكوف اإلعبلف كاذبا أك خادعا أك مضلبل أك من شأنو أف يوقع اؼبستهلك يف اػبطأ          - 
أف يضمن اإلعبلف البيانات الكافية عن السلعة أك اػبدمة اؼبقدمة كاليت من شأهنا خلق         - 

.  تفكَت كاع متبصر حيمل اؼبستهلك على تكوين إرادة كاضحة ىو بصدد اإلقباؿ على التعاقد
أف يكوف اإلعبلف خاليا من العبارات اليت تعمل على تكوين أفكار خاطئة يف ذىن         - 

     اإلعبلنات اليت سبدح التدخُت أك تؤكد بأف للمشركبات الكحولية نتائج إجيابية : اؼبستهلك مثبل
 .أك مزايا صحية

:  باإلضافة إذل ىذه القواعد ك الشركط  ىناؾ شركط خاصة باإلعبلنات اإللكًتكنية تتمثل يف

 :اشتراط وضوح اإلعالن اإللكتروني- أوال

لقد أشار القانوف الفرنسي بأنو جيب أف تكوف العمليات التجارية اإللكًتكنية ك الدعاية اؼبصاحبة      
 ؽبا كاضحة ك غَت غامضة كجيب االلتزاـ باللغة الفرنسية  يف اإلعبلف عن السلع عرب شاشة اإلنًتنت
كتزكيد اؼبستهلك دبعلومات كاضحة عن اؼبنتوج أك اػبدمة اؼبعركضة دبا يسمح للمستهلك بإعطاء 

 1.اؼبوافقة على التعاقد عن كعي ك إدراؾ كاملُت

 إخل...اإلمارات، السعودية:     كيف اغبديث عن اللغة اؼبستعملة، فإنو بالنسبة لدكؿ اػبليج كمن بينها
فهي تعمل على تعريب برامج اغباسب اآلرل كذلك بقصد استعماؿ اللغة العربية عند إبراـ مثل ىذه 

    .العقود عن بعد
                                                           

  89.1 . خالد فبدكح إبراىيم، ضباية اؼبستهلك يف اؼبعامبلت االلكًتكنية اؼبرجع السابق، ص
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إذا فاؼبعلومات اليت جيب إدراجها عند القياـ باإلعبلف عرب اإلنًتنت جيب أف توصف السلعة كصفا 
دقيقا ك أف يتضمن اإلعبلف السعر احملدد للسلعة أك اؼبنتوج، كيف حالة ما إذا كانت منتجات أك سلع 

    يف ىذه اغبالة، البد أف تدرج معلومات إضافية عن مواصفات اؼبنتوج ؼغَت معركفة للمستهلك، 
ف  أ االلكًتكين يعٍتاإلعبلفكظيفتو ك كيفية استخدامو ك صيانتو، ك يف اغبقيقة إف شرط كضوح  ك

 البيانات الكافية عن السلعة أك اػبدمة اؼبقدمة ك اليت من شأهنا خلق تفكَت كاع اإلعبلفيتضمن 
 . 1 على التعاقداإلقباؿمتبصر يعمل على تكوين إرادة كاعية مستنَتة لدل اؼبستهلك ك ىو بصدد 

    ك قد أشار القانوف الفرنسي إذل أنو جيب أف تكوف العمليات التجارية االلكًتكنية ك الدعاية 
   عن السلع باإلعبلفاؼبصاحبة ؽبا كاضحة ك غَت غامضة ، ك جيب االلتزاـ باستخداـ اللغة الفرنسية 

 كاضحة عن اؼبنتج أك اػبدمة اؼبعركضة دبعلوماتك اػبدمات عرب شاشة االنًتنت ك تزكيد اؼبستهلك 
 .2فبا يسمح للمستهلك بإعطاء اؼبوافقة على التعاقد عن كعي ك إدراؾ كاملُت

 : المضلل اإللكتروني اإلعالن من المستهلك حماية-ثانيا

 التجارم مظهر من مظاىر اؼبنافسة اؼبشركعة ، أك عامل من عوامل التسويق ك أداة اإلعبلفإف 
 مظلبل أك خادعا انعكس اإلعبلف، ك إذا كاف  3من أدكات إعبلـ اعبمهور باؼبنتجات ك اػبدمات

ذلك سلبا على اؼبنافسة اغبرة ك حق اؼبستهلك يف اغبصوؿ على اؼبعلومات الصحيحة عن 
 . 4اؼبنتجات ك اػبدمات اؼبعلن عنها عرب شبكة االنًتنت

           ك اإلعبلف اؼبضلل ىو الذم يكوف من شأنو خداع اؼبستهلك، أك ديكن أف يؤدم إذل ذلك
ك اإلعبلف اػبادع ىو كل إعبلف يتم عرضو بطريقة ما تؤدم إذل غش ك تضليل اؼبخاطبُت، أك ىو 

                                                           

  28.1.ف، ص.س.ف، د.ـ. انظر ،فبدكح ؿبمد خَتم ىاشم، اغبماية اؼبدنية من اإلعبلنات التجارية اػبادعة، دار النهضة العربية،د
  147.2-146.  خالد فبدكح ابراىيم، ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين، اؼبرجع السابق، ص

  144.3. ، ص1997ف،.ـ. انظر، اضبد السعيد الزقرد، اثر الظركؼ البلحقة على ربديد مضموف االلتزاـ العقدم، دار النشر،د
  148.4.  خالد فبدكح ابراىيم، ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين، اؼبرجع السابق، ص
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ذلك اإلعبلف اؼبتضمن معلومات قد تدفع اؼبستهلك إذل الوقوع يف خلط فيما يتعلق بعناصر جوىرية 
باؼبنتوج كذلك من أجل إخفاء أك حجب اغبقيقة عن اؼبستهلكُت اػباصة باؼبنتوج باستعماؿ أم 

 :                                                                    ، كما أف اػبداع اإللكًتكين، ديثل جردية، كىذه اعبردية ال تقـو إال بتوافر أركاهنا اؼبتمثلة يف1كسيلة

  .الركن اؼبادم ك ىو التضليل الذم من شأنو إيقاع اؼبتلقي يف اللبس كاػبداع- 1

جل ضبلة على التعاقد كذلك بازباذ أاؼبتمثل يف قصد اؼبعلن يف خداع اؼبتلقي من كالركن اؼبعنوم -2
 .موقف سليب ديتنع فيو عن ذكر بياف جوىرم بالسلعة ؿبل الدعاية

 الفرع الثالث
حماية المستهلك بالمحافظة على أسراره وعدم قطع المفاوضات 

إف إبراـ اؼبعامبلت اإللكًتكنية يؤدم يف أغلب األحياف إذل إفضاء اؼبستهلك بكثَت من 
اؼبعلومات الشخصية ك البيانات االظبية للمتعاقد معو، كذلك ألف مرحلة التفاكض حبد ذاهتا تقتضي 
أف يكشف أحد األطراؼ لآلخر عن بعض األسرار اؽبامة، فاؼبتفاكض يف ىذه اغبالة يلتـز باحملافظة 

 .على ىذه األسرار اليت يطلع عليها أثناء التفاكض

 اإلعداد    ك كما سبق لنا ذكره فإف ؼبرحلة التفاكض أمهية كبَتة خاصة يف اغبيوية اليت يتم من خبلؽبا 
 للعقد االلكًتكين إال أف التفاكض يف التحضَت ك اإلعدادك التحضَت للعقد االلكًتكين من خبلؽبا 

 كثَتة من أمهها بإجيابياتالعقود االلكًتكنية ، ك رغم الصعوبات اؼبتعلقة بالشخص أك السلعة يتمتع 
أنو يتسم بتوفَت الوقت ك النفقات ، ألنو جيرل من خبلؿ رسائل البيانات اليت يتبادؽبا طرفا 

                                                           

  189.1. ، ص2009 انظر، زاىية حورية سي يوسف، اؼبسؤكلية اؼبدنية للمنتج، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر، 
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، مث (البند األكؿ)، كلدراسة ىذه اغبماية سوؼ نتطرؽ أكال إذل احملافظة على األسرار 1اؼبفاكضات
 : (البند الثاين)عدـ قطع اؼبفاكضات حىت تكوف ضباية كاملة 

حماية المستهلك بالمحافظة على أسراره : البند األول

 8/06/2000 اؼبؤرخ يف 31-200    لقد ألـز التوجيو األكركيب اؼبتعلق بالتجارة اإللكًتكنية رقم 
اؼبستخدمُت من أصحاب اؼبهن اؼبختلفة باحًتاـ القواعد اؼبهنية اؼبعموؿ هبا مثل احملافظة على أسرار 

      اؼبهنة ك األمانة ك الصدؽ يف صبيع األنشطة، مع حظر مباشرة األنشطة اليت تعد ـبالفة للقانوف
  2أك النظاـ العاـ ك اآلداب العامة 

            إذ أف ىذا اغبق أك ما يعرؼ باغبق يف السر قد قرره اإلسبلـ ككفلو، قبل أف يتدخل الفقو 
ك التشريع الوضعي يف ضبايتو، كذلك باعتباره حق أساسي، ال جيوز انتهاكو أك االعتداء عليو، كمن 

   : الضوابط الشرعية اليت تقرر ىذه اغبماية، لقولو صلى اهلل عليو ك سلم يف اغبديث النبوم الشريف
لذلك فإنو يتوجب على الطرفُت عدـ ، 3"من اطلع يف كتاب أخيو دكف أمره فإمنا اطلع يف النار " 

إفشاء األسرار اليت علماىا يف مرحلة التفاكض ك إال قد تستوجب اؼبسؤكلية يف حالة ما إذا كقع ضرر 
 4.للطرؼ اآلخر

حماية المستهلك بعدم قطع المفاوضات  : البند الثاني
    إف ىذه اؼبرحلة يتمتع فيها اؼبتفاكض دبطلق اغبرية يف االستمرار فيها أك قطعها لكن يشًتط أف 
تكوف الطريقة يف قطع اؼبفاكضات تتفق مع ما يوحيو مبدأ حسن النية، كما يشًتط أف يستند ذلك 
االنقطاع إذل سبب موضوعي، كيف حالة عدـ كجود مربر مشركع، فإف قطع التفاكض يكوف إهناء 

                                                           

  102.1.  ،ص2012، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب ، لبناف، 01. انظر، ظبَت دنوف، العقود االلكًتكنية يف إطار تنظيم التجارة االلكًتكنية، ط
  65.2.ص، 2006، دار النهضة العربية، مصر،01. انظر، ظبَت حامد عبد العزيز اعبماؿ، التعاقد عرب تقنيات االتصاؿ اغبديثة، ط

  215.3.ف،ص .ـ.، دار إحياء الًتاث العريب، د02 انظر ،عبلء الدين أبو اغبسن علي بن سليماف، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اػببلؼ، ط
  67.4. يوسف بوعيس، اؼبرجع السابق، ص
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تعسفي كبالتارل يضر دبصلحة اؼبستهلك خاصة يف حالة ما إذا أنفق مصاريف من أجل إسباـ إبراـ ىذا 
.  1العقد 

نو فإ ، اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك ك قمع الغش03-09 كلكن ك بالرجوع إذل القانوف اعبزائرم رقم     
رتب على اؼبهٍت أك اؼبتدخل التزاـ ذباه اؼبستهلك غبمايتو ك ىو إلزامية مطابقة اؼبنتجات ك ذلك من 

جيب أف يليب كل منتوج معركض لبلستهبلؾ، الرغبات : " ك اليت تنص على أنو11خبلؿ نص اؼبادة 
اؼبشركعة للمستهلك من حيث طبيعتو ك صنفو كمنشئو كفبيزاتو األساسية ك تركيبتو، كنسبة مقوماتو 

البلزمة ك ىويتو ك كمياتو ك قابليتو لبلستعماؿ ك األخطار الناصبة عن استعمالو، كما جيب أف 
يستجيب اؼبنتوج للرغبات اؼبشركعة للمستهلك من حيث مصدره ك النتائج اؼبوجودة منو ك اؼبميزات 
التنظيمية من ناحية تغليفو ك تاريخ صنعو ك التاريخ األقصى الستهبلكو ك كيفية استعمالو ك شركط 

  ." حفظو ك االحتياطات اؼبتعلقة بذلك ك الرقابة اليت أجريت عليو
 من القانوف السابق ذكره فإهنا نصت على أنو على كل متدخل أف جيرم رقابة 12أما نص اؼبادة     

  .مطابقة اؼبنتوج قبل عرضو لبلستهبلؾ
 نستنتج بأنو التزاـ يقع على عاتق اؼبهٍت قبل انعقاد العقد، كىو التزاـ 12فمن خبلؿ ىذه اؼبادة     

  .ديكن أف يندرج ربت االلتزاـ باإلعبلف الذم يكوف ىو اآلخر يف مرحلة اؼبفاكضات

المبحث الثاني 

 حماية المستهلك أثناء إبرام العقد اإللكتروني
إف اؼبستهلك بوصفو شخص متعاقد ديثل الطرؼ الضعيف ك بوصفو أيضا يتعامل مع شخص 
يفوقو يف التجربة، ك يتميز عنو بكونو ؿبًتفا يف ذلك اجملاؿ خبصوص التعاقد عن بعد أك عرب اإلنًتنت 

فإنو كالبد من توفَت اغبماية أيضا عندما يكوف بصدد إبراـ العقد اإللكًتكين، ألنو يف ىذه اؼبرحلة 
                                                           

  242.1. خالد فبدكح ابراىيم، ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين ، اؼبرجع السابق، ص 
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سوؼ ينعقد العقد لتأيت مرحلة تنفيذه، لذلك فإنو جيب أف تكوف ىناؾ ضباية للمستهلك خبلؿ ىذه 
 .اؼبرحلة ألف اؼبصاحل غَت متوازنة 

  ىي عبارة عن التزامات يتوجب على اؼبهٍت أف يلتـز باحًتامها،ك إف اغبماية اؼبقررة يف ىذه اجملاؿ    
:  ك تقرر يف مقابل ذلك ضباية للطرؼ الضعيف ك تتمثل ىذه االلتزامات يف

 ك اإلعبلـ يتضمن ،(اؼبطلب األكؿ ) االلتزاـ باإلعبلـ أك حق اؼبستهلك اإللكًتكين يف اإلعبلـ*
 لو اغبق يف  ، ففي البدايةاؼبستهلك البد أف يعلم بعنصرين جوىريُت أثناء إبرامو للعقدأف جانبُت إذ 

 لو اغبق يف أف يكوف على علم بكل العناصر ، مثأف يعلم بشخصية الشخص الذم يتعاقد معو
كما أف ىناؾ ضمانات ، اػباصة باؼبنتوج أك السلعة اليت يطلبها ك اليت ذبعلو يرـب ىذا النوع من العقود 

           خاصة تقرر ضباية اؼبستهلك يف رضاه، كىي سبثل أحيانا حقوؽ يتمتع هبا الطرؼ الضعيف 
 .(اؼبطلب الثاين )

 المطلب األول
 االلتزام بإعالم المستهلك اإللكتروني

إف من أىم اؼبشاكل اليت تثَت قلق اؼبستهلك، ك اليت ربد من إقبالو على إبراـ العقود اإللكًتكنية،     
 كعدـ معرفة موصفات اؼبنتوج أك السلعة ؿبل (الفرع األكؿ)ىي عدـ معرفتو شخصية اؼبتعاقد معو

العقد كىو نفسو االلتزاـ نص عليو التشريع اعبزائرم اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك ك قمع الغش القانوف 
 . (الفرع الثاين) 09-03

الفرع األول 
تحديد شخصية المهني 

         إما شركة،إف الغاية من ربديد شخصية اؼبتعاقد الذم قد يكوف شخصا طبيعيا أك معنويا    
أك مؤسسة ىو حىت يكوف اؼبستهلك على بينة من أمره، كذلك ألف األمر يعد ؿبل اعتبار بالنسبة 
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 عندما ،كذلكللمستهلك، كقد يكوف من شأف التحديد أيضا توفَت عنصر األماف ك الثقة للمستهلك
يكوف على علم بالشخص الذم يتعاقد معو، باإلضافة إذل أف أمهية التحديد تكمن يف بياف اؼبركز 

 .1القانوين للبائع ككضوح التزاماتو ك مدل إمكانية تنفيذىا
ك يف نطاؽ الثقة اؼبشركعة كمبدأ حسن النية – البائع - قد يكوف الذم كلذلك جيب على اؼبهٍت     

أف يعلم اؼبستهلك بكافة بياناتو اليت ربدد شخصيتو بطريقة قاطعة كذلك يف الوقت الذم يعرض فيو 
    اإلجياب اإللكًتكين، كىنا لن يكوف شبة توازف موضوعي كحقيقي بُت الطرفُت إال يف نطاؽ األماف 

  .ك السبلمة بُت الطرفُت، كيف رحاب الثقة اليت ينبغي أف يودعها كل منهما أمانة لدل اآلخر
كربديد شخصية اؼبهٍت جيد أساسو يف أف التعاقد يتم عن بعد ك عرب كسائل االتصاؿ فقط ك ليس 

  .باإلمكاف التقاء اؼبتعاقدين مع بعضهما البعض
كعنواف أك مركز ، االسم، الصفة، اسم الشركة، طبيعتها القانونية : كيكوف ذلك بتحديد         

  إدارهتا الرئيسي، ىذا يف حالة ما إذا كاف اؼبتعاقد مؤسسة أك شركة أما إذا كاف تاجر شخص طبيعي
نوع التجارة، رقم سجلو التجارم : فيتوجب ربديد اظبو، عنوانو، صفتو، البيانات اػباصة بتجارتو

 .اخل...
 .تعاقد معومكمن خبلؿ ذلك فإف اؼبستهلك على األقل يضمن لنفسو ضباية يف معرفة الشخص الذم 

الفرع الثاني 
تحديد مواصفات المنتوج أو الخدمة 

إف من بُت ما يهم اؼبستهلك ك يعمل على معرفتو عند إبرامو للعقد اإللكًتكين كلكونو يتم 
عن بعد، ىو السلعة أك اػبدمة ك اؼبعلومات اػباصة هبا، كالبيانات اعبوىرية للمنتوج الذم يسعى 

، يقضي بأنو على التاجر اإللكًتكين  اؼبستهلك إذل اغبصوؿ عليو، إذ قبد قانوف االستهبلؾ الفرنسي

                                                           

. 139.،ص2003أنظر، ؿبمد حسُت منصور، اؼبسؤكلية اإللكًتكنية، دار اعبامعة اعبديدة،للنشر، االسكندرية،  1  
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الذم يعرض منتجاتو عرب اإلنًتنت، أف حيدد اػبصائص الكيفية ك الكمية، كاؼبدة اليت ستعرض فيها 
 .1السلعة كربديد السعر بالعملة الفرنسية أك ما يعادؽبا بالعملة األكركبية

كما اشًتط على اؼبتعاقد مقدـ العرض ربديد مضموف عركضو بوضوح ك بدكف أم غموض ك أف 
 .2تظهر عل شاشة العرض إجراءات ك أشكاؿ الدفع ك التسليم ك مدتو ك كيفية التنفيذ

 اشًتط أف تكوف البيانات السابقة موضوع االلتزاـ باإلعبلـ مصاغة بلغتهم الوطنية، أم ق قدكما أف
، كىذا ما يتقرر ضمن ضباية اؼبستهلك باستعماؿ لغتو عند 3ـباطبة اؼبستهلكُت باللغات اػباصة هبم

التعاقد معو، أك بأية كسيلة أخرل مناسبة إال أنو بالرجوع إذل التشريع اعبزائرم اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك 
     قبد أنو تضمن من خبلؿ إلزامية إعبلـ اؼبستهلك فقط اإلعبلـ خبصوص بيانات : ك قمع الغش

 على أنو جيب على كل متدخل أف يعلم 17ك مواصفات اؼبنتوج ك ذلك من خبلؿ نص اؼبادة 
  اؼبستهلك بكل اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبنتوج الذم يضعو لبلستهبلؾ بواسطة الوسم ككضع العبلمات 

. أك بأية كسيلة أخرل مناسبة
     فإنو جيب أف ربرر بيانات الوسم كطريقة االستخداـ ك دليل االستعماؿ 18 كحسب نص اؼبادة 

ك شرط ضماف اؼبنتوج ككل معلومة أخرل منصوص عليها يف التنظيم السارم اؼبفعوؿ باللغة العربية 
أساسا كعلى سبيل اإلضافة، كما ديكن استعماؿ لغة أك عدة لغات أخرل سهلة الفهم من 

 .ة ك تتعذر ؿبوىا ئاؼبستهلكُت ك بطريقة مرئية ك مقرك

الفرع الثالث 
 االلتزام بالنصح و اإلرشاد 

إف ىذا االلتزاـ مرتبط بااللتزاـ باإلعبلـ 
: النصيحة، كذلك باعتباربكىناؾ جانب من الفقو يقوؿ أف االلتزاـ باإلعبلـ خيتلف عن االلتزاـ -

                                                           

. 142.انظر، ؿبمد حسُت منصور، اؼبرجع السابق، ص1  
  2 اؼبتعلق بالبيع عن بعداألكريب ىذا حسب التوجو  .
   350.3. خالد فبدكح ابراىيم، اؼبرجع السابق، ص 



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

43 
 

 .يقصد بو إحاطة اؼبتعاقد علما بظركؼ ك مبلبسات العقد: االلتزاـ باإلعبلـ    -
 1.فتعترب النصيحة ىي ؿبل العقد ك اؽبدؼ منو: أما االلتزاـ بالنصيحة    -

كيعترب االلتزاـ بالنصح كاإلرشاد التزاـ مهم كجوىرم يف اجملاؿ اإللكًتكين، الذم  يلـز احملًتؼ  - 
إرشاد اؼبستهلك يف اختيار ما يبلءـ حاجاتو بإفادتو دبختلف النصائح كالبيانات، ليتمكن من ربديد 

 2.خصائص اؼبنتوج، كتقدير مدل توافقو مع رغباتو ك مصاغبو مع جلب انتباىو دبخاطر اؼبنتوج
ك جيد ىذا االلتزاـ ؾبالو ك على اػبصوص بشأف اؼبنتجات التقنية اليت حيتاج اؼبشًتم أك اؼبستهلك يف 

اآلالت، ك األدكات اإللكًتكنية كما جيب على اؼبهٍت أف ال يقدـ : استعماؽبا إذل نصائح مثل
 .للمستهلك نصائح خاطئة 

المطلب الثاني 
  حماية رضا المستهلك اإللكتروني

 يف التعاقد االلكًتكين ىو الرضا الصادر من ذم ألثره الرضا اؼبعترب ك اؼبنتج أف على التأكيدينبغي 
 . ك غَت مشوبأىلية

إف ىذه اؼبرحلة من اغبماية تستهدؼ اؼبستهلك عندما يبادر بالتعبَت عن إرادتو بالقبوؿ 
 بعض تكىناؾ اختبلؼ يف اعتبار ما يصدر من اؼبستهلك قبوال إذ اشًتط،بالطريقة اإللكًتكنية 

التشريعات أف حيرر العميل كثيقة عل الشاشة تؤكد قبولو ك طلبو ك ذلك نتيجة لتخصيص احملًتؼ 
 .صفحات إضافية على الشاشة تدعو اؼبستهلك إلعادة تأكيد قبولو

                                                           

  1 انظر، عبد الفتاح بيومي حجازم، التجارة اإللكًتكنية يف القانوف العريب النموذجي ؼبكافحة جرائم الكمبيوتر كاالنًتنت  
  145.2. خالد فبدكح ابراىيم ، اؼبرجع السابق، ص
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أما البعض اآلخر، كمنها اإلرباد األكركيب دبوجب التوجيهة األكركبية اػباصة حبماية اؼبستهلك يف 
      التجارة اإللكًتكنية فقد ركزت على ربقيق أفضل ضماف لرضا اؼبستهلك كذلك بالوسائل احملددة

:  ك ذلك بأنو يكوف
لضغط مرتُت على مفتاحُت ، كإما عن طريق اعن طريق الربيد اإللكًتكين مع االحتفاظ بالرسالةإما 

:        كمهامستقلُت 
مفتاح قبوؿ العرض  * 
مفتاح إعادة تأكيد الطلب * 

  .القبوؿ  إلكًتكنياكيف ىذه اغبالة يكوف 
 ضباية رضا إذف بصدكر القبوؿ من اؼبستهلك فإف ىناؾ ضباية خاصة هبذه اؼبرحلة ك تتمثل يف

 (الفرع الثاين )كضباية رضا اؼبستهلك من الشركط التعسفية (الفرع األكؿ)اؼبستهلك من عيوب اإلرادة
 :(الفرع الثالث)كيف األخَت ضباية رضا اؼبستهلك يف عقود اإلذعاف 

 

 ولالفرع األ
 حماية رضا المستهلك من عيوب اإلرادة 

إف عيوب اإلرادة معركفة يف النظرية العامة لبللتزامات ىي اليت تصيب إرادة أحد طريف العقد العقود 
كدبا أف العقود اإللكًتكنية ىي عقود أيضا توافق بُت إرادتُت، فإنو ديكن أف تعًتم بعض من أطرافها 

عيب من عيوب اإلرادة ك لكن األمهية من دراسة العيوب ىي تلك اليت تشوب إرادة اؼبستهلك  
     الطرؼ الضعيف يف التعاقد فهنا البد من معرفة ىل باإلمكاف أف تكوف ىناؾ ضباية يف ىذه اغبالة

أـ ال ؟ 

 عيب التدليس : البند األول
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 القضاء الفرنسي قد أتاح للمستخدـ يف ؾباؿ برامج الكمبيوتر أف يطلب إبطاؿ العقد  أف قبد   
بسبب التدليس الناجم عن كتماف اؼبورد للمعلومات اليت كانت تتيح لو حسن اختيار اؼبنتوج ك التعاقد 

يف ضوء إرادة كاعية ك مبصرة، كحىت يعترب الكتماف العمدم تدليسا يكفي حبس جزء من اؼبعلومة 
لقد نصت التشريعات اليت نظمت العقود ك اؼبعامبلت اإللكًتكنية مثل فرنسا، كتونس بأف ك.الكاملة  

للمستهلك اغبق يف إرجاع اؼبنتوج خبلؿ اؼبدة احملددة قانونا كذلك بقصد ضبايتو من تسرعو يف قبولو 
 .التعاقد 

لقد نص اؼبشرع اؼبدين على إمكانية إبطاؿ العقد إذا كاف فيو تدليس، ككاف التدليس ىو  ك
جل دفع أكالتدليس قد يكوف بفعل عمل إجيايب إذا عبأ الفرد إذل حيل من .الذم دفع اؼبتعاقد للتعاقد

الطرؼ اآلخر للتعاقد، كما أنو قد يكوف سلبيا إذا سكت ذات الطرؼ عن كاقعة أك مبلبسة كأثبت 
. 1الطرؼ اآلخر أنو دل يكن ليتعاقد لو علم بتلك الواقعة اليت سكت عنها عمدا

 كالتدليس قد يصدر من غَت األطراؼ اؼبتعاقدة، كحىت يف ىذه اغبالة جيوز للمدلس عليو أف 
 يعلم فيطالب بإبطاؿ العقد شريطة أف يثبت أف اؼبتعاقد اآلخر كاف يعلم أك كاف من اؼبفركض حتما أ

. 2هبذا التدليس، كىذا ما ذىب إليو اؼبشرع اعبزائرم يف القانوف اؼبدين

:  كفبا سبق نستنتج أف الطلب اػباص بإبطاؿ العقد للتدليس مرىوف بتوافر ثبلثة شركط

 استعماؿ طرؽ احتيالية، سواء بارتكاب فعل أك السكوت عن كقائع .
 أف يكوف التدليس دافعا للتعاقد للطرؼ اؼبدلس عليو. 

                                                           
جيوز إبطاؿ عقد للتدليس إذا كانت اغبيل اليت عبأ إليها أحد اؼبتعاقدين أك النائب عنو، من اعبسامة حبيث :"ج على أنو.ـ. من ؽ86 تنص اؼبادة  1

كيعترب تدليسا السكوت عمدا عن كاقعة أك مبلبسة إذا ثبت أف اؼبدلس عليو ما كاف ليرـب العقد لو علم بتلك الواقعة .لوالىا ؼبا أبـر الطرؼ الثاين للعقد
". أك ىذه اؼببلبسة

إذا صدر التدليس من غَت اؼبتعاقدين، فليس للمتعاقد اؼبدلس عليو أف يطلب إبطاؿ العقد ما دل يثبت أف :"ج على أنو.ـ. من ؽ87 تنص اؼبادة 2
". اؼبتعاقد اآلخر كاف يعلم، أك كاف من اؼبفركض حتما أف يعلم هبذا التدليس
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  صدكر التدليس من اؼبتعاقد أك حىت من قبل الغَت إذا كاف اؼبتعاقد عاؼبا بو أك كاف عليو
 1.حتما العلم بو

 كلو طبقنا ىذه القواعد العامة على العقود اإللكًتكنية لوجدنا أف ىناؾ ؾباال كاسعا إلمكانية 
كقوع اؼبستهلك يف العقود اإللكًتكنية ضحية التدليس خاصة أنو يتعاقد عن بعد كالسبيل الوحيد 
الذم ديكنو  معاينة السلعة ىو يف كثَت من األحياف ؾبرد صور كفيديوىات يشاىدىا على شاشة 

الكمبيوتر كلذلك فيعترب تدليسا التحسينات اليت يلجأ إليها احملًتفوف لًتكيج سلعهم عن طريق تغيَت 
كتزييف صور سلعهم، كبالتارل يف ىذه اغبالة فاؼبستهلك ديكنو التمسك بالتدليس من أجل إبطاؿ 

، كنظرا لكوف إثبات التدليس صعبا يف العديد من األحياف اقًتح بعض اؼبشرعُت فكرة 2البيع مثبل
العدكؿ كسبيل غبماية اؼبستهلك يف العقود اإللكًتكنية دبا أهنا عقود تتم عن بعد، كىذا يف رأينا أفضل 

. 3كأسهل من اإلبطاؿ للتدليس

عيب الغلط :البند الثاني

يعترب عيب الغلط يف التعاقد اإللكًتكين أمر متصور اغبدكث، فقد يتوىم أحد اؼبتعاقدين بأف      
الطرؼ اآلخر معركؼ لديو، لكن يكتشف بعد ذلك بأف الشخص غَت معركؼ ك ذلك إما لتشابو 

  .األظباء، أك موقع الويب الذم يعرض نفس السلعة

 .ك الغلط اؼبقصود يف التعاقد اإللكًتكين، الغلط الذم ال يؤثر يف كجود اإلرادة ك إمنا يعيبها فقط 

                                                           

  1. 151. يوسف بوعيس، اؼبرجع السابق، ص 
  151.2. يوسف بوعيس، اؼبرجع السابق، ص 

، كاؼبستهلك غَت ملـز بالتربير (منها العقود اإللكًتكنية) بعض اؼبشرعُت جعلوا من حق العدكؿ سبيبل غبماية اؼبستهلك يف التعاقدات اليت تتم عن بعد  3
  .كإعطاء األسباب عكس التدليس أين يقع عليو عبئ إثبات كجود تدليس كدفعو للتعاقد كإثبات علم الطرؼ اآلخر بذلك
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ديكن للمتعاقد طلب إبطاؿ العقد إذا كقع يف غلط جوىرم أثناء إبراـ العقد، كىذا ما نصت  ك
. 1 من القانوف اؼبدين اعبزائرم81عليو اؼبادة 

 كيكوف الغلط جوىريا إذا كاف جسيما ككاف ىو السبب الذم دفع باؼبتعاقد إذل إبراـ العقد 
. 2كما كاف ليتعاقد لواله

 كذبدر اإلشارة إذل انو ال جيب التمسك بالغلط على كجو يتناىف مع حسن النية كما أنو ديكن 
كالغلط الذم يستوجب إبطاؿ العقد ليس  .3للطرؼ لذم كقع الغلط ضده أف يتمسك بتنفيذ العقد

فقط ذلك الغلط الذم يتعلق بالشيء ؿبل العقد، بل ديكن أف ديتد إذل الصفة اؼبوجودة يف األطراؼ 
اؼبتعاقدة، كأف يتعاقد شخص مع شخص آخر لرسم لوحة زيتية مثبل باعتبار ىذا الشخص فناف 

 احملكمة العليا جاءت بوعاؼبي مثبل، ليتضح يف األخَت أف اؼبتعاقد معو ما ىو إال ىاكم، كىذا ما 
. 4كالقانوف اؼبدين اعبزائرم

 كديكن أف يقع غلط يف صفة اؼبتعاقد معو، كما ذكرنا سابقا أيضا يف التعاقدات اإللكًتكنية 
بيو دبوقع رظبي يتعامل معو كيقـو بإبراـ عقد مع شخص شكأف يدخل مستهلك إذل موقع إلكًتكين 

 ليس نفس الشخص قمتوىم بأنو شخص رظبي معًتؼ بو كتعود التعامل معو، ليتضح فيما بعد أف

                                                           
". جيوز للمتعاقد الذم كقع يف غلط جوىرم كقت إبراـ العقد أف يطلب إبطالو:"ج على أنو.ـ. من ؽ218 تنص اؼبادة 1
يكوف الغلط جوىريا إذا بلغ حدا من اعبسامة حبيث ديتنع معو اؼبتعاقد عن إبراـ العقد لو دل يقع يف ىذا :"ج على أنو.ـ. من ؽ82تنص اؼبادة  2

كيعترب الغلط جوىريا على األخص إذا كقع يف صفة للشيء يراىا اؼبتعاقداف جوىرية، أك جيب اعتبارىا كذلك نظرا لشركط العقد كحسن النية .الغلط
". إذا كقع يف ذات اؼبتعاقد أك يف صفة من صفاتو، ككانت تلك الذات أك ىذه الصفة السبب الرئيسي يف التعاقد

ليس ؼبن كقع يف غلط أف يتمسك بو على كجو يتعارض مع ما يقضي بو حسن النية ك يبقى باألخص ملزما :"ج على أنو.ـ. من ؽ85 تنص اؼبادة 3
". بالعقد قصد إبرامو إذا أظهر الطرؼ اآلخر استعداده لتنفيذ العقد

:  نصت على انو14/11/1988، القرار اؼبؤرخ يف 49339 القضية رقم 4
من اؼبقرر قانونا أنو جيوز للمتعاقد الذم كقع يف غلط جوىرم كقت إبراـ العقد أف يطلب إبطالو كمن اؼبقرر أيضا أنو يعترب غلطا جوىريا إذا كقع يف "

ذات اؼبتعاقد أك يف صفة من صفاتو ككانت تلك الذات أك الصفة السبب الرئيسي يف التعاقد كمن مث فإف القضاء دبا خيالف ىذين اؼببدأين يعد خرقا 
ؼبا كاف ثابتا يف قضية اغباؿ أف الطاعن دل يلتـز بالعقد إال على اعتبار صفة اؼبهندس للمطعوف ضده دكف أف يقدـ ىذا األخَت أية كثيقة تثبت . للقانوف

. صفتو ىذه، فإف قضاة اجمللس بتأييده للحكم اؼبستأنف القاضي على الطاعن أف يدفع للمطعوف ضده أجوره اؼبستحقة خرقوا القانوف
". 82 ك81كمىت كاف تلك استجوب نقض القرار اؼبطعوف فيو، اؼبادة 
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كأنو دل يكن ليتعاقد لو علم بذلك، نظرا ألنو تعود على نوع خاص من اػبدمات مثبل كال ديلك 
. لب بإبطاؿ العقد لوقوعو يف غلطاشخص آخر أف يوفر كحيقق لو رغباتو فهنا جيوز لو أف يط

عيب اإلكراه :البند الثالث

يعترب اإلكراه مستبعد يف التعاقد اإللكًتكين ك ذلك ألنو غَت متصور، ألف العقد اإللكًتكين يتم بُت 
طرفُت يفصل بينهما مكاف ك جيمعهما ؾبلس عقد حكمي ك ليس حقيقي، لكن البعض من يعتربه 
فبكن اغبدكث كذلك بسبب التبعية االقتصادية عندما يضطر اؼبتعاقد  إذل إبراـ العقد ربت ضغط 

 .االحتياج االقتصادم 

 1.اإلكراه ىو ضغط مادم أك أديب يقع على الشخص فيولد لديو رىبة أك خوفا حيملو على التعاقدك 

 كيراعي يف اإلكراه جنس كصفة كحالة من كقع عليو اإلكراه كبالتارل فإف اإلكراه كحده ال 
يؤدم إذل إبطاؿ العقد كإمنا اػبوؼ كالرىبة اليت تدفع اؼبتعاقد إذل التعاقد ىو ما يؤدم إذل إبطاؿ 

       العقد، كبالتارل إلبطاؿ العقد بسبب اإلكراه البد أف يتم التعاقد ربت سلطة الرىبة كاػبوؼ 
أك حىت إذا دل .2تكوف ىذه الرىبة ىي الدافعة للتعاقد كأف يكوف للطرؼ اؼبتعاقد صلة هبذه الرىبة كأف

 3 تكن لو صلة ديكن طلب اإلبطاؿ إذا كاف الطرؼ اآلخر عاؼبا هبا أك كاف من اؼبفركض أف يعلم هبا

 .كاإلكراه يف العقود اإللكًتكنية نادر الوقوع ألف التعاقد يتم عن بعد أين يكاد ينعدـ اإلكراه

                                                           
. 126.ص. 2003ف، .ـ. انظر، رمضاف أبو السعود مصادر االلتزاـ، دار اؼبطبوعات اعبامعية،د 1

. جيوز إبطاؿ العقد لئلكراه إذا تعاقد شخص ربت سلطاف رىبة بينة بعثها اؼبتعاقد اآلخر يف نفسو دكف حق: "ج على أنو.ـ. من ؽ88 تنص اؼبادة   2
كتعترب الرىبة قائمة على بينة إذا كانت ظركؼ اغباؿ تصور للطرؼ الذم يدعيها أف خطرا جسيما ؿبدقا يهدده ىو، أك أحد أقاربو يف النفس أك اعبسم 

كيراعى يف تقدير اإلكراه جنس من كقع عليو ىذا اإلكراه، كسنو كحالتو االجتماعية كالصحية كصبيع الظركؼ األخرل اليت من ." أك الشرؼ أك اؼباؿ
". شأهنا أف تؤثر يف جسامة اإلكراه

إذا صدر اإلكراه من غَت اؼبتعاقدين فليس للمتعاقد اؼبكره أف يطلب إبطاؿ العقد إال إذا أثبت أف اؼبتعاقد :ج على أنو.ـ. من ؽ89 تنص اؼبادة   3
. اآلخر كاف يعلم أك كاف من اؼبفركض حتما أف يعلم هبذا اإلكراه
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كيف األخَت ينبغي التميز بُت حق العدكؿ كحق إبطاؿ العقد لعيوب اإلرادة فالعدكؿ تقرر  
ؼبصلحة اؼبستهلك ليتخذ رأيو يف تركم كتأين بينما إبطاؿ العقد لعيوب اإلرادة جاء لتصحيح عيب 

 1.غبق بإرادة اؼبستهلك كىذه اإلرادة تكوف سليمة فيما خيص العدكؿ

  و االستغاللعيب الغبن: البند الرابع

الغنب ال يؤثر يف العقد اإللكًتكين إال يف حاالت استثنائية ك ذلك ألف الغنب عيب استثنائي يف إف  
منو عقوبة جزائية على من 50العقود، إذ نص القانوف التونسي للمعامبلت اإللكًتكنية  يف اؼبدة 

يستغل ضعف أك جهل شخص يف إطار عمليات البيع اإللكًتكين بدفعو لبللتزاـ حاضرا أك آجبل بأم 
شكل من األشكاؿ كذلك بغرامة ؿبددة قانونا، إذا ثبت أف الشخص اؼبتعاقد غَت قادر على سبييز  

 .شف اغبيل أك اػبدع اؼبعتمدة بااللتزاـ أك ثبت أنو كاف ربت الضغطكؾ

فهنا تقررت اغبماية للمستهلك يف العقد اإللكًتكين على أساس أف دفع اؼبستهلك للتعاقد كاستغبلؿ 
 .عدـ قدرتو على التمييز كاف بواسطة طرؽ احتيالية ك خدع غَت مشركعة استعماؽبا اؼبنتج للتعاقد معو
يقع اؼبتعاقد ضحية الغنب كجيوز لو طلب إبطاؿ العقد إذا دل يكن ىناؾ تعادؿ يف االلتزامات اؼبتقابلة 

   لطريف العقد، ككاف ذلك ناذبا عن استغبلؿ من الطرؼ اآلخر، كىنا جيوز للقاضي أف يبطل العقد 
. 2أك أف ينقص التزامات اؼبتعاقد اؼبغبوف

 كالغنب حسب اؼبواد اليت تضمنتو ال يكفي لوحده لطلب إبطاؿ العقد، إذ ال بد أف يكوف 
 3.ناذبا عن استغبلؿ الطرؼ اآلخر كىو استغبلؿ الطيش البُت أك اؽبول اعبامح

                                                           

  155.1. يوسف بوعيس، اؼبرجع السابق، ص
إذا كانت التزامات أحد اؼبتعاقدين متفاكتة كثَتا يف النسبة مع ما حصل عليو ىذا اؼبتعاقد من فائدة دبوجب :"ج على أنو.ـ. من ؽ90 تنص اؼبادة 2

العقد أك مع التزامات اؼبتعاقد اآلخر، كتبُت أف اؼبتعاقد اؼبغبوف دل يرـب العقد إال ألف اؼبتعاقد اآلخر قد استغل فيو طيشا بينا أك ىول جاؿبا، جاز 
جيب أف ترفع الدعول بذلك خبلؿ سنة من تاريخ العقد، . للقاضي بناءا على طلب اؼبتعاقد اؼبغبوف أف يبطل العقد أك أف ينقص التزامات ىذا اؼبتعاقد

". كجيوز يف عقود اؼبعارضة أف يتوقى الطرؼ دعول اإلبطاؿ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب. كإال كانت غَت مقبولة
  153.3. يوسف بوعيس، اؼبرجع السابق، ص



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

50 
 

 كلذلك فإف تطبيق ىذه اغبالة يف العقود اإللكًتكنية تكوف نادرة كأغلب ما ديكن فعلو ىو طالب 
اإلبطاؿ ألسباب أخرل كالغلط مثبل،إال أف بعض التشريعات العربية دل هتمل ذلك، كاؼبشرع التونسػي 

مثبل ؼبا ربدث عن استغبلؿ ضعف أك جهل شخص يف عمليات البيع اإللكًتكين كرتب على ذلك عدة 
. 1عقوبات

 
 
 
 
 
 

الفرع الثاني 
 حماية رضا المستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية 

مفهوم الشرط التعسفي : البند األول

 تعريف الشرط التعسفي- أوال

                                                           
يعاقب كل من استغل ضعف أك جهل شخص يف إطار عمليات البيع : " على أنو50 ينص القانوف التونسي للمعامبلت اإللكًتكنية يف مادتو 1

 دينار كذلك إذا ثبت من ظركؼ الواقعة أف ىذا 2000 ك1000اإللكًتكين بدفعو لبللتزاـ حاضرا أك أجبل بأم شكل من األشكاؿ خبطية تًتاكح بُت 
." الشخص غَت قادر على سبييز أبعاد تعهداتو أك كشف اغبيل أك اػبدع اؼبعتمدة بااللتزاـ أك ثبت أنو كاف ربت الضغط مع مراعاة أحكاـ اجمللة اعبنائية



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

51 
 

االستخداـ الفاحش "، كيف االصطبلح القانوين "االستخداـ السيئ" تعٍت كلمة تعسف لغة 

 1".ؼبيزة قانونية

الشرط احملرر مسبقا من جانب الطرؼ األكثر قوة، كدينح ؽبذا " يرل الفقو بأنو يعترب تعسفيا 

، كديكن أف يعترب تعسفيا تطبيقا لذلك شركط اإلعفاء من "األخَت ميزة فاحشة عن الطرؼ اآلخر

، كاحملرر 2 اؼبسؤكلية أك احملددة ؽبا، ككذا الشركط اعبزائية أك انو يف العقد اؼبرـب بُت اؼبستهلك كمهٍت

يعترب الشرط تعسفيا عندما يؤدم إذل عدـ التوازف يف حقوؽ كالتزامات كمسبقا من طرؼ ىذا األخَت، 

 3. على اؼبهٍتاؼبقتصرةاألطراؼ، بالنظر للميزة 

 أما اؼبشرع اعبزائرم، فإنو كيف إطار القواعد العامة، قد أضفى ضباية على الطرؼ الضعيف يف 

عقود اإلذعاف، كمنح القاضي سلطة التدخل لتعديل الشركط التعسفية، أك إعفاء الطرؼ اؼبذعن 

 من القانوف اؼبدين، إال أنو دل يأت على تعريف الشرط التعسفي  110منها، كذلك يف نص اؼبادة 

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش، قبد أنو قد ذكر فقط 03-09بينما إذا رجعنا إذل القانوف 

 منو حيث نصت على حق اؼبستهلك يف 13شرط عدـ الضماف، الذم اعتربه شرطا الغيا يف اؼبادة 

                                                           

  85.1.،ص2005،2006 انظر، اظباعيل قطاؼ،العقود االلكًتكنية كضباية  اؼبستهلك، مذكرة ماجستَت، فرع عقود كمسؤكلية، كلية اغبقوؽ، اعبزائر،
  86.2-85. اظباعيل قطاؼ، اؼبرجع السابق، ص

 .212.،ص1994انظر، أضبد ؿبمد الرفاعي، اغبماية اؼبدنية للمستهلك إزاء اؼبضموف العقدم ،دار النهضة،مصر،   3
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 ، ك دبقتضى اؼبادة الثالثة من قانوف اؼبمارسات  1الضماف كرتبت البطبلف على الشرط اؼبخالف لذلك

 :التجارية، فإنو قد جاء هبذا التعريف يف الفقرة اػبامسة منها بنصها على أنو

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى، من شأنو  "

". اإلخالل الظاىر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد

  معيار التعسف:ثانيا

 بالرجوع إذل التعريف القانوين الذم تضمنتو اؼبادة الثالثة سالفة الذكر، نبلحظ أف اؼبشرع قد 
اعتمد على معيار كاحد للتعسف، كىو اإلخبلؿ الظاىر بالتوازف بُت حقوؽ ككاجبات الطرفُت، كىنا 

 من قانوف االستهبلؾ 132يستشف أنو أخذ باؼبعيار الذم اعتمده اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة 
 على معيار النفوذ االقتصادم 01/01/1978اغبارل،بعد أف كاف يعتمد يف القانوف الصادر يف 

 منو ، إال أهنا قد اعتربت معايَت ذات طابع عاـ، لذلك 35كاؼبيزة الفاحشة، كىذا ما تضمنتو اؼبادة 
  من132/1كاؼبتضمن يف اؼبادة  قد سبت عملية إصبلح، قادت إذل إجراء تعديل على ىذا التعريف

قانوف االستهبلؾ الفرنسي، كأصبحت الشركط التعسفية ىي تلك اليت هتدؼ إذل خلق عدـ التوازف 
 2.الظاىر بُت حقوؽ ككاجبات الطرفُت يف العقد

 كعليو ديكن القوؿ أنو ؼبعرفة التعسف، نرجع إذل البحث عن عدـ كجود توازف يف العقد اؼبرـب 

بُت اؼبهٍت كاؼبستهلك، كالناتج عن ضعف ىذا األخَت أماـ اؼبهٍت القوم، الذم يفرض عليو شركط دبا 

                                                           
بن يوسف - قانوف اؼبمارسات التجارية، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص،كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائرإطارانظر، نواؿ كيموش، ضباية اؼبستهلك يف  1

  59.1.،ص2010،2011،-بن خدة
2  Jérôme Huet , Eléments de réflexion sur le droit de la consommation, petites affiches du 

08/11/2001 N° 223 p. 11. 
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           ديلكو من نفوذ كتفوؽ يف القدرة التقنية، كباستغبللو غباجة اؼبستهلك للسلعة أك اػبدمة 

كإزاء كل ذلك، فبل يكوف أمامو إال القبوؿ أك الرفض الكامل للتعاقد، دكف إمكانية اؼبناقشة، فينعدـ 

 1.كينتج عن ىذا اػبضوع عدـ تعادؿ يف ميزاف حقوؽ كالتزامات الطرفُت اختياره

  مجال تطبيقو:ثالثا

 إف ربديد مفهـو الشرط التعسفي يقتضي أيضا ربديد ؾباؿ تطبيقو، فهل أف منع الشركط 

التعسفية يسرم فقط على عقود اإلذعاف، أـ سبتد إذل باقي العقود األخرل؟ من ناحية طبيعة العقد 

تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين " نصت على انو 02-04 من القانوف 29فإف اؼبادة 

، كعليو ديكن القوؿ أف اؼبشرع قد قصد عقود البيع اؼبربمة بُت اؼبستهلك كالبائع 2"المستهلك والبائع

يعٍت أنو استبعد العقود اؼبربمة بُت اؼبهنيُت، كيف ىذا ضباية كاضحة للمستهلك، كىو نفس اؼبوقف 

الذم اذبو إليو اؼبشرع الفرنسي، الذم يشًتط العتبار الشرط تعسفيا أف يظهر يف عقد مرـب هنائيا بُت 

مهٍت كمستهلك، كهبذا الصدد، فقد صدر حكم عن ؿبكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

دل تقم « Chrompost » ة، كالذم لفت نظر القضاء، حيث أف مؤسس07/10/1996

بتقدمي الطرد للمرسل عن طريقها يف الوقت اؼبناسب، كقد أدرجت ىذه األخَتة يف عقودىا النموذجية 

                                                           

  60.1. نواؿ كيموش، اؼبرجع السابق، ص
  61.2. نواؿ كيموش، اؼبرجع السابق، ص 
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شرطا ؿبددا للمسؤكلية، كدبا أف الزبوف كاف مؤسسة دل يكن ؽبا نفس االختصاص، فإف ؿبكمة النقض 

 1.دل تعترب ىذا الشرط تعسفيا، كإمنا اعتربتو شرطا ؿبددا للمسؤكلية

 على عقود البيع فقط 29 لكن كمن جهة أخرل، فإف اؼبشرع اعبزائرم قد حصر تطبيق اؼبادة 

 من قانوف 132دكف العقود األخرل، على خبلؼ اؼبشرع الفرنسي الذم عمم تطبيق نص اؼبادة 

     اخل، كأيا كاف ؿبلها عقارا ...االستهبلؾ على كل العقود، سواء كانت بيعا، إجيارا، تأمينا، قرضا

أك منقوال، بل كأكثر من ذلك، فإنو دل يشًتط شكبل معينا للعقد، حيث ديكن أف تكوف طلبات 

 2.بضاعة، فواتَت، تذاكر

 ضباية اؼبستهلك، باعتبار أف ىذا علىصر ت كعليو فهذا التحديد من طرؼ اؼبشرع اعبزائر، يق

األخَت قد يرـب مع اؼبهٍت عقودا بكل أشكاؽبا، كليس عقود بيع فقط، كما أف ىذا التحديد يعٍت 

، يف حُت أف اؼبستهلك قد يتعرض لتعسف اؼبهٍت يف ىذا اجملاؿ 3 استبعاده لعقود تقدمي اػبدمات

فالنزيل يف فندؽ مثبل قد يواجو شركطا معلقة يف قاعات االستقباؿ تتعلق بعدـ اؼبسؤكلية، كعليو كاف 

. من األحسن مواكبة اؼبشرع الفرنسي الذم يكفل ضباية أكرب للمستهلك يف ىذا اجملاؿ

 

 
                                                           

1   Brigitte Hess Fallon et Anne Marie Simon, Clauses abusives, Juris classeur  concurrence, 
consommation ,Année 1995. P. 328. 

  .227.،ص01،2004انظر، ؿبمد حسن الرفاعي العطار، البيع عرب شبكة االنًتنت، دراسة مقارنة، دار اعبامعة العربية،ط  2
  62.3. نواؿ كيموش ، اؼبرجع السابق، ص 
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 خضوع المستهلك االلكتروني للشروط التعسفية : البند الثاني

 على بعض الصور اليت قد ديارسها اؼبهٍت، كاليت ينتج عنها اختبلؿ يف 29نصت اؼبادة لقد  
التوازف العقدم، كيظهر من خبلؽبا اؼبستهلك كطرؼ ضعيف ليس بيده إال اػبضوع أك الرفض 

: الكامل للتعاقد، كديكن إصباؿ ىذه الصور فيما يلي

 :وجود اختالل في االلتزامات المتقابلة- أوال

    يتجسد ىذا االختبلؿ من خبلؿ ما نصت عليو الفقرة األكذل، حيث يأخذ البائع حقوقا 

أك امتيازات ال تقابلها حقوقا أك التزامات فباثلة للمستهلك، حيث أف ىذا األخَت يبدك طرفا ضعيفا 

يف مواجهة البائع الذم يستقل كحده بصياغة بنود العقد، كيضمنها ما يشاء من الشركط اليت زبدـ 

مصلحتو، كيقدمها جاىزة للمستهلك الذم ال ديلك إال أف يوافق عليها كأف يقبل ما هبا من شركط 

، كىو ما يدؿ عليو مضموف الفقرة الثانية من اؼبادة، كيفرض على اؼبستهلك تنفيذ ىذه 1ؾبحفة

االلتزامات دكف أف يلتـز هبا ىو، كىذا ما نصت عليو الفقرة اػبامسة من اؼبادة، األمر الذم جيعل 

 2.البائع حيصل بذلك على امتيازات كحقوؽ حيـر منها اؼبستهلك

: االنفراد بتعديل العقد-ثانيا

 تتجسد ىذه اؼبمارسات يف الفقرات الثالثة، الرابعة كالسابعة، فإضافة إذل فرض التزامات على 

مد اؼبهٍت أيضا إذل استخداـ سلطتو كنفوذه ت، فقد يعتواؼبستهلك، ككضع الشركط اؼبتوافقة مع مصلح
                                                           

 انظر،جابر ؿبجوب علي ، ضماف سبلمة اؼبستهلك من األضرار الناشئة عن عيوب اؼبنتجات الصناعية، مقاؿ منشور دبجلة اغبقوؽ الكويتية الصادرة 1 
. 264.ص . 1996 ديسمرب04، 20عن ؾبلس النشر العلمي جبامعة الكويت،  العدد 

  63.2. نواؿ كيموش،اؼبرجع السابق، ص
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عن طريق التفرد بتعديل عناصر العقد، كتعديل الثمن مثبل أك تعديل ؿبل العقد، سواء كاف عقد بيع 

أك تقدمي خدمة، دكف أف يوافق اؼبستهلك على ذلك، كىو ما نصت عليو الفقرة الثالثة من اؼبادة، كما 

     قد يقدـ على التفرد بتعديل شركط العقد، كمثاؿ ذلك جعل العقد يتضمن شرط عدـ اؼبسؤكلية

 مصاريف النقل على عاتق اؼبشًتم، كقد يصل ىذا التعديل ليمس أجل تسليم اؼبنتوج عبئأك جعل 

أك تنفيذ اػبدمة، كىذا ما يؤثر بشكل كاضح على اؼبستهلك، فبا يظهر الطابع التسلطي كالتحكمى 

 1.الذم ديارسو اؼبهٍت يف ىذه اغبالة

: رفض حق المستهلك في فسخ العقد-ثالثا

 إف حق فسخ العقد ىو حق مشركع، فبنوح لكل متعاقد يف حالة عدـ تنفيذ الطرؼ اآلخر 

في العقود " من القانوف اؼبدين على 119/1اللتزاماتو  طبقا للقواعد العامة، حيث نصت اؼبادة 

الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامو، جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره 

"  يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلكأنالمدين، 

باعتبار أف كل من عقد بيع السلع أك تقدمي اػبدمات ىي عقود ملزمة للجانبيُت، لكن كدبا أف معظم 

العقود اؼبربمة بُت اؼبهنيُت كاؼبستهلكُت تكوف عقود إذعاف، فإف البائع أك مقدـ اػبدمة قد يرفض حق 

اؼبستهلك يف فسخ العقد إذا أخل ىو بالتزاـ أك عدة التزامات يف ذمتو، كىو ما نصت عليو الفقرة 

                                                           

  63.1. اؼبرجع السابق، ص، نواؿ كيموش
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، كىنا ينبغي للقاضي التدخل ؼبنع الشرط التعسفي، كاؼبتمثل يف إلغاء حق 29السادسة من اؼبادة 

. مقرر قانونا

 :تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية-رابعا

إف التهديد بقطع العبلقة التعاقدية جملرد رفض اػبضوع لشركط غَت متكافئة يعد من قبيل  

يجوز " من القانوف اؼبدين 88/1كىذا ما نصت عليو اؼبادة  اإلكراه الذم يؤدم إذل بطبلف العقد

إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت إبطان رىبة بينو بعثها المتعاقد اآلخر في نفسو 

 يعترب ىذا الشرط تعسفيا، يعاقب عليو اؼبهٍت يف 29/8، كىذا ما جعل اؼبشرع يف اؼبادة "دون حق

حالة فبارستو على اؼبستهلك، إذ أف قطع العبلقة التعاقدية قد جيلب أضرارا مادية ؽبذا األخَت، فبا 

جيربه على القبوؿ بالشركط غَت اؼبتكافئة اؼبعركضة عليو، كيف ىذا إىدار كاضح للتوازف العقدم كمبدأ 

حرية التعاقد، فبا استدعى التدخل غبماية اؼبستهلك الذم يعد طرفا ضعيفا، كيف ىذا الصدد ديكن 

 كاؼبتعلق بالشركط التعسفية 01/02/1995 الصادر يف 96-95اإلشارة إذل القانوف الفرنسي رقم 

 حالة من بينها حالة إهناء أك إقصاء أك ربديد مسؤكلية اؼبهٍت يف 17الذم تضمن ملحقا نص على 

حالة كفاة اؼبستهلك أك إصابتو بأضرار مادية، أك يف حالة عدـ التنفيذ الكامل أك اعبزئي أك التنفيذ 
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، إضافة إذل 1اؼبعيب من طرؼ اؼبهٍت إلحدل التزاماتو العقدية، كذلك بسبب كجود دين لو يف ذمتو

:  من قانوف اؼبمارسات التجارية منها29حاالت أخرل نصت عليها اؼبادة 

.  29اغبالة السادسة اليت تقابلها اغبالة السادسة يف اؼبادة  - 

. 29اغبالة العاشرة اليت تقابلها اغبالة الثالثة يف اؼبادة  - 

. 29اغبالة اغبادية عشرة اليت تقابلها اغبالة السابعة يف اؼبادة  - 

. 29اغبالة الثالثة عشرة اليت تقابلها اغبالة الرابعة يف اؼبادة - 

من خبلؿ استعراضنا لبعض اغباالت اليت اعتربىا اؼبشرع شركط تعسفية، نبلحظ أنو قد 

أحاط اؼبستهلك حبماية كبَتة للحوؿ دكف تعسف اؼبهنيُت عليو، نتيجة الستخداـ نفوذىم االقتصادم 

كقوهتم التقنية، بل أبعد من ذلك، فقد مكن القاضي من تقدير الشرط التعسفي خارج اغباالت 

 29.2الواردة يف اؼبادة 

 وسائل الحماية من الشروط التعسفية :البند الثالث

منح القاضي سلطة تقدير الشرط التعسفي  -أوال

 على ، ذبد أهنا ذكرت اغباالت السالفة الذكر على سبيل اؼبثاؿ ال29 بالرجوع إذل نص اؼبادة 

، كعليو ديكن القوؿ بأف اؼبشرع قد ترؾ ؾباال "السيما البنود" اغبصر، بدليل استخداـ عبارة سبيل
                                                           

1  Guy Raymond, clauses abusives, loi du 1/2/1995, Juris classeur concurrence consommation, 
édition 2004, volume 3, fascicule 819 p.1.  

.64. نوال كٌموش، المرجع الساٌق، ص
2
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 من القانوف اؼبدين 110كاسعا للقاضي يف تقدير الشرط التعسفي، مثل ما ىو اغباؿ يف نص اؼبادة 

اليت نصت على جواز تدخل القاضي لتعديل ىذه الشركط أك إعفاء الطرؼ اؼبذعن منها، كذلك كفقا 

 يف عمومو كمشولو أداة قوية يف يد القاضي حيمي هبا 29 العدالة، كبالتارل فإف نص اؼبادة قؼبا تقضي

. اؼبستهلك من الشركط التعسفية

 16/01/1994 كيف ىذا الصدد قد اعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية يف قرار صادر بتاريخ 

 من قانوف 132بأف القاضي ديكنو تقرير أف الشرط تعسفي دكف االعتماد على مضموف اؼبادة 

االستهبلؾ، كدكف اغباجة إذل الرجوع للمراسيم، كعليو فقد اعتربت بأنو يعد شرطا تعسفيا الشرط 

 تلحق أفالذم ينص على انو منذ تسليم اؼبركبة، فإف اؼبشًتم تقع على عاتقو األخطار اليت ديكن 

 1...السيما الضياع، السرقة، اػبلل اؼبيكانيكي

  تسخير وسائل أخرى-ثانيا

، فإف اؼبشرع قد جاء بوسائل أخرل تكفل ضباية 29 إضافة إذل اغبماية اؼبقررة دبوجب اؼبادة 

بهدف حماية مصالح "أنو، حيث نصت على 30للمستهلك من تعسف اؼبهٍت، كذلك يف اؼبادة 

المستهلك وحقوقو، يمكن تحديد العناصر األساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل 

، كهبذا فقد صدر اؼبرسـو التنفيذم "في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية

                                                           
1  Guy Raymond, op.cit, p .1. 
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 حيدد العناصر األساسية للعقود اؼبربمة بُت اؼبهنيُت 10/09/2006 اؼبؤرخ يف 3061-06رقم 

كاؼبستهلكُت، كالبنود اليت تعترب تعسفية، كقد نصت اؼبادة األكذل منو على أف ىذا اؼبرسـو جاء تطبيقا 

، كأعطت للعقد نفس اؼبفهـو الذم جاءت بو اؼبادة الثالثة من 02-04 من القانوف رقم 30للمادة 

. ىذا األخَت

 العناصر األساسية للعقود 306-06قد تضمن الفصل األكؿ من اؼبرسـو التنفيذم ك  

كالواجب توافرىا يف العقود اؼبربمة بُت اؼبهنيُت كاؼبستهلكُت، كتتعلق باإلعبلـ اؼبسبق للمستهلك كنزاىة 

كشفافية العمليات التجارية، كأمن كمطابقة السلع أك اػبدمات ككذا الضماف كاػبدمة ما بعد البيع 

. بينما تضمنت اؼبادة الثالثة ىذه العناصر

 أما الفصل الثاين، فقد تضمن البنود اليت تعترب تعسفية، كما يبلحظ أنو على خبلؼ ما جاء 

 اليت حصرت الشركط التعسفية يف العقود بُت البائع كاؼبستهلك، فإف اؼبادة اػبامسة من 29يف اؼبادة 

 قد أصبلت كل اؼبمارسات اليت  يقـو هبا اؼبهٍت، يعٍت عقود البيع كعقودا أداء 306-06اؼبرسـو 

:  حالة ىي12اػبدمة، كقد ذكرت اؼبادة ؾبموعة من البنود، تتمثل يف 

. 3 ك2تقليص العناصر األساسية للعقود اؼبذكورة يف اؼبادتُت  - 

.  تعديل العقد أك فسخو بصفة منفردة بدكف تعويض اؼبستهلكعداالحتفاظ ب - 

                                                           
 حيدد العناصر األساسية للعقود اؼبربمة بُت اؼبهنيُت ك اؼبستهلكُت ك البنود اليت تعترب 10/09/2006 مؤرخ يف 306ػ06 اؼبرسـو التنفيذم رقم  1

. 11/09/2006 صادرة يف 56تعسفية، ج ر عدد 
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. عدـ السماح للمستهلك يف حالة القوة القاىرة بفسخ العقد إال دبقابل دفع تعويض - 

التخلي عن مسؤكليتو بصفة منفردة بدكف تعويض اؼبستهلك يف حالة عدـ التنفيذ الكلي  -  

.  أك اعبزئي أك التنفيذ غَت الصحيح لواجباتو

النص يف حالة اػببلؼ مع اؼبستهلك على زبلي ىذا األخَت عن اللجوء إذل أية كسيلة  - 

. طعن ضده

. فرض بنود دل يكن اؼبستهلك على علم هبا قبل إبراـ العقد - 

اإلحتفاظ باؼببالغ اؼبدفوعة من طرؼ اؼبستهلك يف حالة ما إذا امتنع ىذا األخَت عن تنفيذ  - 

العقد، أك قاـ بفسخو دكف إعطائو اغبق يف التعويض يف حالة ما إذا زبلى اؼبهٍت ىو بنفسو عن تنفيذ 

. العقد أك قاـ بفسخو

ربديد مبلغ التعويض الواجب دفعو من طرؼ اؼبستهلك الذم ال يقـو بتنفيذ كاجباتو دكف  - 

. أف حيدد مقابل ذلك تعويضا يدفعو اؼبهٍت الذم ال يقـو بتنفيذ كاجباتو

فرض كاجبات إضافية غَت مربرة على اؼبستهلك  - 

االحتفاظ حبق إجبار اؼبستهلك على تعويض اؼبصاريف كاألتعاب اؼبستحقة بغرض التنفيذ  - 

. اإلجبارم للعقد، دكف أف دينحو نفس اغبق

 .يعفي نفسو من الواجبات اؼبًتتبة عن فبارسة نشاطو - 
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. حيمل اؼبستهلك عبء الواجبات اليت تعترب من مسؤكليتو - 

 ك ما نبلحظو من خبلؿ ىذه اؼبادة أف الشركط الواردة فيها جاءت على سبيل اؼبثاؿ ال على 

سبيل اغبصر، ألنو بعد التمعن يف دراستها قبد أهنا تتعلق بشركط خاصة بفًتة تنفيذ العقد فقط ىذا 

 .من جهة

 من نفس اؼبرسـو قد أعطت للحكومة فبثلة يف شخصها 06 كمن جهة أخرل قبد أف اؼبادة 

 1.الوزير اؼبكلف بالتجارة صبلحية إنشاء عبنة البنود التعسفية

 إف ربديد اغباالت اليت تعترب فيها البنود تعسفية يعد أداة ضباية قوية للمستهلك، كخاصة أهنا 

تضمنت إمكانية حصولو على تعويض، كما تعترب كسيلة تسهيل على القاضي عند كجود مثل ىذه 

 2.النزاعات، ك تعزز رقابتو القضائية على العقود اؼبربمة بُت اؼبهنيُت ك اؼبستهلكُت

 أما عن اغبماية عن طريق منع العمل يف ـبتلف أنواع العقود ببعض الشركط اليت تعترب تعسفية 

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك 03-09 من القانوف13فمنها شرط عدـ الضماف اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

. كقمع الغش

                                                           
 

1
تنشأ لدى الوزٌر المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفٌة ذات طابع استشاري : "  على ما ٌل306ً-06 من المرسوم رقم 06/01 تنص المادة

لتفاصٌل أكثر عن الموضوع راجع محمد كحلوله و الغوثً مكامشة، حماٌة المستهلك فً القانون الجزائري، ، "وتدعى فً صلب النص اللجنة

قادة شهٌدة، حماٌة المستهلك فً الجزائر بٌن طموح وتطور النصوص وافتقاد آلٌات تطبٌقها، ، 62.، ص1996، 01، مجلة اإلدارة، رقم 02.ج

  1 . 28.، ص2013، 10.دراسات قانونٌة، مجلة مخبر القانون الخاص األساسً، كلٌة الحقوق، جامعة تلمسان، ع
2

          انظر، ؿبمد بودارل، الشركط التعسفية يف العقود يف القانوف اعبزائرم، دراسة مقارنة مع قوانُت فرنسا كأؼبانيا كمصر، دار ىومة للطباعة كالنشر 
  83.2.ص، 2007ف،.ـ.التوزيع، د ك
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 كباإلضافة إذل الرقابة القضائية، فقد سخر اؼبشرع كسيلة أخرل تتمثل يف الرقابة اإلدارية عن 

طريق إنشاء جهاز إدارم للرقابة على الشركط التعسفية، كىو عبنة البنود التعسفية، كذلك دبوجب  

، كىي عبنة ذات طابع استشارم، يرأسها فبثل 03-06الفصل الثالث من اؼبرسـو التنفيذم رقم 

 من اؼبرسـو دبهاـ البحث يف 7 أعضاء، كتكلف طبقا للمادة 7الوزير اؼبكلف بالتجارة، تتكوف من 

كل العقود اؼبطبقة من طرؼ اؼبهنيُت على اؼبستهلكُت، كالبنود ذات الطابع التعسفي، كما تصيغ 

توصيات تبلغ إذل الوزير اؼبكلف بالتجارة كاؼبؤسسات اؼبعنية، إضافة إذل قيامها بكل دراسة أك خربة 

 1.متعلقة بكيفية تطبيق العقود ذباه اؼبستهلكُت

 كىناؾ مثاؿ آخر ديكن إدراجو ضمن ىذه الوسائل، كاليت مت تبنيها بفرنسا يف ؾباؿ العقود 

اؼبربمة عن بعد، بفضل التطورات التكنولوجية يف ميداف اإلعبلـ اآلرل، ففي إطار التنظيم الصادر سنة 

، 23/08/2001، كاؼبتعلق هبذا النوع من العقود، كاليت مت النص عليها يف األمر الصادر يف 1997

فرض ىذا األخَت إعداد كثيقة مكتوبة يقدمها اؼبهٍت للمستهلك، تتضمن معلومات يكوف باإلمكاف 

    عن طريقها االتصاؿ بُت الطرفُت كاليت سبس باػبصوص اؽبوية، العنواف، اؼبميزات األساسية للسلعة 

كقد أكد ىذا النص على ضركرة أف ...أك اػبدمة، الثمن التكاليف، أساليب التسليم، تنفيذ العقد

تكوف ىذه الوثيقة مكتوبة، كديكن االستعاضة بأية كسيلة ديكن أف ربتفظ باؼبعلومات ؼبدة طويلة مثل 

 .األقراص اؼبضغوطة كىذا سباشيا مع تطور اإلعبلـ اآلرل

                                                           
.84. محمد بودالً، المرجع السابق، ص 

1
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الفرع الثالث 

 اإلذعان حماية رضا المستهلك في عقود 

مفهوم عقد اإلذعان   : البند األول

    للوقوؼ على سلطة القاضي يف تعديل عقد اإلذعاف سنتعرض بداية إذل تعريف عقد اإلذعاف 
 (.ثانيا)، مث إذل خصائصو  (أكال)

        تعريف عقد اإلذعان – أوال

 يف القانوف اؼبدين ، لذلك سنعرض بعض التعريفات اليت 1    دل يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم عقد اإلذعاف
.    خص هبا الفقو ىذا النوع من العقود

العقد الذم يسلم فيو أحد الطرفُت : "    حيث عرفو األستاذ خليل أضبد حسن قدادة على أنو 
بشركط مقررة سلفا يضعها الطرؼ اآلخر ك ال يسمح دبناقشتها ، على أف يكوف موضوع العقد ؿبل 

.  2"احتكار قانوين أك فعلي أك تكوف اؼبنافسة ؿبدكدة النطاؽ بشأنو

عقد ديلي فيو اؼبتعاقد شركطو على اؼبتعاقد الثاين الذم : "    ك عرفو األستاذ علي فيبلرل على أنو 
ليس لو إال رفض العقد أك قبولو ، ك يتميز ىذا النوع من العقود بسيطرة أحد اؼبتعاقدين على اآلخر 
فيفرض عليو شركطو ك ال يقبل مناقشتها ، ك ترجع ىذه السيطرة عادة إذل احتكار فعلي أك قانوين 

كما عرفو األستاذ ؿبفوظ لعشب بن حامد على أنو  .  3"للسلع أك اػبدمات من طرؼ اؼبتعاقد القوم
                                                           

، 07، علي بن ىادية كبلحسن البليش، القاموس اعبديد،طاالنقياد ، الرجل طاع ك انقاد : يذعن ، إذعانان ، اإلذعاف:  يعرؼ اإلذعاف لغة على أنو 1
 .26.،ص1991اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، 

    ، 2005ج ، اعبزائر ، .ـ. ، د02.  ، ط1.  أنظر ، خليل أضبد حسن قدادة ، الوجيز يف شرح القانوف اؼبدين اعبزائرم ، مصادر االلتزاـ ، ج2
. 27. ص

 .60.،ص2005 ، موفم للنشر، اعبزائر، 2.انظر،علي فيبلرل ، االلتزامات،النظرية العامة للعقد، ط - 3
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 عقد اإلذعاف ىو ذلك العقد الذم يعد فيو اؼبوجب ذك االحتكار القانوين أك الفعلي شركطا ؿبددة"
غَت قابلة للتعديل أك اؼبناقشة ، ك يوجهها إذل اعبمهور بصورة دائمة بقصد االنضماـ إليو ، ك يعرض 

.  1"دبوجبها سلعة أك خدمة معينة 

    ك من أمثلة عقود اإلذعاف التعاقد مع شركات التأمُت ، شركات النقل ، شركة الكهرباء ك الغاز 
إخل ؛ ففي ىذه العقود يعرض اؼبوجب إجيابو بصورة حاظبة ال يقبل فيها النقاش ، ك ال ... شركة اؼبياه 

.  مناص للطرؼ اآلخر من القبوؿ ألنو يتعاقد مع ؿبتكر للسلعة أك مرفق من ضركريات اغبياة 

    ك ذبدر اإلشارة إذل أف أغلب التشريعات العربية تعرضت إذل عقد اإلذعاف دكف كضع تعريف لو 
 70كما ىو اغباؿ بالنسبة للمشرع اعبزائرم كما سبق الذكر إال أف ىذا األخَت قد نص يف اؼبادة 

حيصل القبوؿ يف عقود اإلذعاف دبجرد : "ـ على كيفية حصوؿ القبوؿ يف ىذا العقد بقولو أنو .ؽ
".  التسليم لشركط مقررة يضعها اؼبوجب ك ال يقبل مناقشة فيها

إلبراز ضعف الطرؼ اؼبذعن ، فالتسليم يفيد " ؾبرد التسليم"  فاؼبشرع اعبزائرم استعمل عبارة    
الرضا النسيب للطرؼ اؼبذعن لكونو قبل بالعقد ك ليس أمامو حل آخر سول عدـ التعاقد ، كما 

إلبراز القوة اليت يتمتع هبا اؼبوجب يف فرض شركطو ، حبيث ال " شركط مقررة"استعمل اؼبشرع عبارة 
 .جيوز للموجب لو أف يقًتح أم تعديل كاف ، فلو إما أف يقبل أك يرفض اإلجياب صبلة كاحدة

 Contrat)    ك يطلق على عقود اإلذعاف يف الفقو الفرنسي تسمية عقود االنضماـ 

d’adhésion)  ألف من يقبل العقد إمنا ينضم إليو دكف مناقشة ك ىذه التسمية ابتدعها األستاذ ،

، يف حُت أف الفقو العريب ك على رأسهم يف العمل القانوين سارل يف كتابو اإلعبلف عن اإلرادة 

األستاذ عبد الرزاؽ أضبد السنهورم فيطلق على ىذا النوع من العقود عقود اإلذعاف ألف اإلذعاف 

                                                           
 .27.، ص1999، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، مصر ،3. العامة للقانوف اؼبدين اعبزائرم،طاؼببادئانظر، ؿبفوظ لعشب بن حامد ،  - 1
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يدؿ على االضطرار يف القبوؿ ، ك يعترب االنضماـ أكسع من اإلذعاف ، إذ يشمل عقد اإلذعاف ك 

.  1كافة العقود األخرل اليت ينضم إليها القابل دكف مناقشة 

:     يتبُت من خبلؿ تعريف عقد اإلذعاف أنو يتميز دبجموعة من اػبصائص سنتناكؽبا فيما يلي

  :خصائص عقد اإلذعان - ثانيا

: يتميز عقد اإلذعاف بعدة خصائص سبيزه عن بقية العقود ، ك ىي     

ليس بالنسبة للفرد فقط ك لكن  األساسية الضركريات من تعد خدمة أك بسلع العقد يتعلق أف/ 1
 عنها يف ديكن ؽبؤالء االستغناء ال خدمة أك سلعة بشأف ال يكوف إال فاالحتكار بالنسبة للجمهور ،

 .2ك مشقة أذل يلحقهم أف دكف حياهتم

 القاضي لسلطة خيضع ال ؟ أـ اغبياة ضركريات من اػبدمة أك السلعة إذا كانت ما     ك ربديد
 .3 كاقع باعتبارىا مسألة التقديرية

القوة  يعطيو 4قانونيا أك فعليا احتكارا خولو اقتصادم موقع يف العقد طريف أحد يكوف أف جيب/ 2
األقل سيطرتو عليها سيطرة ذبعل  على أك ، مقارنة مع اؼبتعاقد اآلخر كاضحة بصورة االقتصادية

. االقتصادم تفوقو بسبب النطاؽ بينو ك بُت غَته يف تقدمي السلعة أك اػبدمة ؿبدكدة اؼبنافسة

                                                           
  .245.   عبد الرزاؽ أضبد السنهورم ، اؼبرجع السابق ، ص1
   أنظر ، عزت صبلح عبد العزيز ؿبمد ، إعادة التوازف العقدم يف ظل األزمة اؼبالية العاؼبية ، دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي ك القانوف الوضعي ،2

 .245.  ؛ عبد الرزاؽ أضبد السنهورم ، اؼبرجع السابق ، ص104 .ص ، 2013 ط ،.د مصر ، الفكر اعبامعي ، دار
  .207.ص ،1984ف، القاىرة،. د. ،د1.موسوعة القانوف اؼبدين اؼبصرم، طنظرية العقد كاإلرادة اؼبنفردة، الباقي ، عبد الفتاح   انظر، عبد3
  االحتكار ىو القدرة على فرض شركط العقد مع التيقن من عدـ انصراؼ اؼبتعاقد اآلخر عند التعاقد ، نظرا ألنو دل جيد بديبل عن اؼبتعاقد احملتكر 4
احتكار قانوين يكوف بصدكر قانوف خيوؿ شخص : لن يتمكن من اغبصوؿ على ؿبل التعاقد بشركط ـبتلفة عما يفرضو عليو ، ك االحتكار نوعُت ك

 حسن عبد الباسط صبيعي  ؛ طبيعي أك معنوم حق احتكار السلعة أك اػبدمة ك احتكار فعلي يكوف لرجحاف القوة االقتصادية ؼبقدـ السلعة أك اػبدمة 
. 108 - 104.  ، ص1990ط ،  .د مصر ، العربية ، النهضة دار العقد ، على شركط اؼبتعاقدين بُت التكافؤ عدـ أثر
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فالطرؼ القوم أم اؼبوجب يضع كحده شركط العقد سلفا ك ال يقبل مناقشة فيها فإما أف يقبلها 
.  1اؼبتعاقد اآلخر برمتها أك يرفضها ككل ، ك ىو غالبا ما يضع شركطا زبدـ مصلحتو

    ك غالبا ما ينذر كجود ىذا العقد يف ظل اؼبنافسة اغبرة ألنو يكوف أماـ اؼبستهلك اغبصوؿ على 
السلعة أك اػبدمة بشركط أفضل لدل أحد من اؼبنافسُت الذين تكوف لديهم الرغبة يف جلب أكرب 

. عدد من الزبائن

أم أف اإلجياب يف عقد اإلذعاف يكوف موجو إذل اعبمهور عامة أك فريق منو  اإلجياب ، عمومية/ 3 
تتوفر فيو صفات معينة ك ليس عرضا موجها إذل شخص معُت بذاتو ، ك أف ينشر ىذا اإلجياب حبيث 

. 2يكوف يف كسع اعبمهور اإلطبلع عليو ك بشركط فباثلة على الدكاـ

 احملبلت يف ؿبددة بأسعار فالبيع عقود اإلذعاف ، على قاصرا ليس العاـ اإلجياب أف      ك اؼببلحظ
 من تعترب ك ال عاما اإلجياب فيها اليت يصدر البيوع من مها معينة شركط بقائمة باؼبزاد ك البيع الكربل
 .اإلذعاف عقود

 الوسيلة الغالبة إلبراـ عقود اإلذعاف نظرا لسهولة إفراغ اإلجياب اؼبوجو 3    ك تعترب العقود النموذجية
.  للعامة يف شكل مكتوب ك معد النضماـ الطرؼ اؼبذعن فقط

 دل ك يكوف القاضي أماـ عقد إذعاف إذا توافرت يف العقد ؿبل النزاع صبيع اػبصائص السابقة فإف    
 .إذعاف يعترب ىذا العقد عقد ؾبتمعة ال تتوافر

الطبيعة القانونية لعقد اإلذعان   : البند الثاني

                                                           
 .74. ، ص2007، دار الفجر  للنشر كالتوزيع،القاىرة،01.  انظر،ؿبمد بودارل ، مكافحة الشركط التعسفية ،دراسة مقارنة، ط1
  .111. ، ص1990، دار النهظة العربية،01.  انظر،عبد اؼبنعم فرج الصدة ، نظرية العقد يف القوانُت العربية، ج2
ىي عبارة عن صيغ مطبوعة معدة مسبقا لبنود تتعلق بعقود سترـب مستقببل ، يف ظركؼ موحدة توفَتا للوقت ك اعبهد ك النفقات :   العقود النموذجية 3

يف عمليات التعاقد نظرا للتطورات اغبديثة حيث تتميز اؼبعامبلت يف كقتنا الراىن بالسرعة ك الوفرة ، ك ليست كل العقود النموذجية عقود إذعاف ، 
. فالبائع أك مقدـ اػبدمة ال يكوف دائما ؿبتكرا ؽبا ، كما ال ديكن اعتبار كل السلع أك اػبدمات من الضركريات البلزمة اليت ديكن االستغناء عنها
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 تتفق اغلب الدراسات الفقهية إذل أف العقد االلكًتكين يتميز خبصائص مثلها مثل عقد 
اإلذعاف، خاصة كأف اؼبستهلك يدخل يف عملية تعاقدية عرب شبكة االنًتنت، حيث جيد دبجرد 
كلوجو للموقع االلكًتكين معلومات كشركط ؿبددة مسبقا تبُت لو صبيع مواصفات الشيء اؼببيع 

، كعليو فاف (احملًتؼ)كالسعر،فبا جيعل دخولو يف العملية التعاقدية تسليم كخضوع للطرؼ األخر  
ىذه الدراسة تنصب حوؿ الطبيعة القانونية للعقد االلكًتكين من جانب تشاهبو نوعا ما هبذا النوع من 

 .العقود
    لقد أثار موضوع الطبيعة القانونية لعقد اإلذعاف جدال فقهيا كبَتا ، فهل يعترب مركز قانوين منظم 

.  تنشئو إرادة اؼبوجب ك بالتارل خيضع للقواعد اػباصة باؼبراكز القانونية أـ أنو عقد كباقي العقود ؟
 إرادة اؼبوجب ك بالتارل ال تنشئو من يرل أف عقد اإلذعاف ىو مركز قانوين منظم 1    ىناؾ من الفقو

خيضع ؼبا زبضع لو العقود من قواعد ، ذلك ألف العقد يقـو على توافق إرادتُت متساكيتُت ك عن 
حرية ك اختيار ، أما ىنا فالقبوؿ ؾبرد إذعاف ك رضوخ إلرادة الطرؼ القوم يف العبلقة فاغبالة 

فليس  (الضعيف)القانونية قد نشأت من قبل بإرادة كاحدة ىي إرادة اؼبذعن لو أما الطرؼ اآلخر 
. أمامو إال اػبضوع لشركطو دكف نقاش 

    ك لقد أرادكا بتكييفهم للعقد على النحو السابق أف يصلوا إذل عدـ إخضاع عقود اإلذعاف يف 
      تفسَتىا ك تنفيذىا ؼبا زبضع لو العقود من قواعد ، ك لكن زبضع لقواعد خاصة بتفسَت القانوف 

ك تطبيقو ، فبل يفسر عقد اإلذعاف بقصد البحث عن النية اؼبشًتكة للمتعاقدين ، ك إمنا جيب أف 
يقتصر التفسَت على إرادة من كضع شركط العقد ذلك الذم أذعن لو الطرؼ اآلخر ، ك جيب من 

. 2ناحية أخرل تطبيقو كفقا ؼبقتضيات العدالة

                                                           
 ، عبد 247. ك ىم من فقهاء القانوف العاـ ك على رأسهم األستاذ سارل ، لتفاصيل أكثر راجع ، عبد الرزاؽ أضبد السنهورم ، اؼبرجع السابق ، ص1

،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،بن عكنوف 03. ؛ ؿبفوظ لعشب ، اؼببادئ العامة للقانوف اؼبدين اعبزائرم،ط139. اؼبنعم فرج الصدة ، اؼبرجع السابق ، ص
 . ك ما بعدىا31. ، ص2006اعبزائر،

 انظر، ؿبمد بوكماش ، سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانوف اؼبدين اعبزائرم كالفقو اإلسبلمي، رسالة دكتوراه يف الشريعة كالقانوف، كلية العلـو 2
 .153.  ، ص2012-2011اإلنسانية كاالجتماعية ك العلـو اإلسبلمية، جامعة اغباج ػبضر ، باتنة، 
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     ك عليو يرل ىؤالء الفقهاء بأف عقد اإلذعاف ليس عقدا باؼبعٌت الفٍت الدقيق ك ينكركف عليو 
.  1 إخضاعو لقواعد خاصة بتفسَت القانوف ك تطبيقو يرتئوفالصبغة التعاقدية لذلك 

    ك لكن ما يؤخذ على ىذا الرأم أف عقد اإلذعاف يعترب عقد كسائر العقود ينعقد بتوافق إرادتُت 
ال بإرادة كاحدة ، ك أف كل تصرؼ قانوين يتم بإرادتُت ىو عقد ك لو دل يكن طرفاه متساكيُت يف 

. القوة من الناحية االقتصادية
 من يرل بأنو عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتُت ك خيضع لسائر 2    ك ىناؾ جانب آخر من الفقو

القواعد اليت زبضع ؽبا العقود ، ك يربركف موقفهم على أساس أف إرادة اؼبوجب كحدىا ال ديكن أف 
تنتج أثرىا إال بعد تقابلها إرادة القابل ؽبا ك بذلك تساىم اإلرادتُت يف إنشاء العقد ، ك أف اؼبساكاة 
القانونية ىي اؼبطلوبة يف العقد ك ليست اؼبساكاة االقتصادية ، فهذا التباين يف عقد اإلذعاف ال يعدك 

أف يكوف نوعا من الضغط االقتصادم الذم ال أثر لو يف صحة الًتاضي ، فاتفاؽ إرادتُت يف العقد ال 
. يعٍت بالضركرة أف يكوف لكل من اإلرادتُت دكر معادؿ لآلخر

    أما بالنسبة للمشرع اعبزائرم فقد كاف موقفو حاظبا فيما يتعلق بطبيعة عقد اإلذعاف إذ أضفى 
حيصل القبوؿ يف عقود اإلذعاف دبجرد : "ـ على أنو . ؽ70عليو الصفة العقدية بنصو يف اؼبادة 

".  التسليم لشركط مقررة يضعها اؼبوجب ك ال يقبل مناقشة فيها
           ك كبن نرل يف ىذا الصدد أف عقد اإلذعاف ىو عقد مثل باقي العقود يقـو على اإلجياب 

ك القبوؿ ، إال أف ما دييزه عن غَته ىو اغباجة إذل التعاقد للحصوؿ على سلعة أك خدمة ضركرية 
    ق ؤليس باؼبقدكر االستغناء عنها ، لذلك جيد الطرؼ اؼبذعن نفسو مضطرا لقبوؿ اإلجياب ، فرضا

. يف اغبقيقة موجود ك لكنو مفركض عليو
ـ البد أف يبحث يف عناصر العقد . ؽ110    إذا إلعماؿ سلطة القاضي اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

ؿبل النزاع اؼبطركح عليو ، فإذا كاف متعلقا بسلعة أك خدمة تعد من الضركريات األساسية اليت يصعب 
                                                           

 .247.   عبد الرزاؽ أضبد السنهورم ، اؼبرجع السابق ، ص1
 ؛  عبد الفتاح عبد الباقي ، 283.   ك أغلبهم من فقهاء القانوف اؼبدين ، لتفاصيل أكثر ،أنظر ،عبد الرزاؽ أضبد السنهورم ، اؼبرجع السابق ، ص2

. 139.  ؛ عبد اؼبنعم فرج الصدة ، اؼبرجع السابق ، ص209. اؼبرجع السابق ، ص



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

70 
 

 كانت سواءعلى اؼبتعاقد االستغناء عنها ، ك كاف أحد اؼبتعاقدين ؿبتكرا ؼبا يدخل يف موضوع العقد 
 كاف ىذا االحتكار قانونيا أك فعليا ، ك كاف ىذا األخَت قد عرض ىذه سواءسلعة أك خدمة ، ك 

السلعة أك اػبدمة على اعبمهور كفقا لشركط مقررة سلفا ، ك ال يقبل نقاشا فيها ، فإذا تأكد القاضي 
من توافر صبيع ىذه العناصر يف العقد اعتربه عقد إذعاف ك انتقل إذل مرحلة البحث يف جوىر الدعول 
اؼبتمثل يف مدل تعسفية الشركط اليت يتضمنها ىذا العقد من أجل التدخل إلعماؿ سلطتو التقديرية 

 .بتعديلها أك إعفاء الطرؼ اؼبذعن منها

 اإللكتروني  االستهالكحماية الطرف المذعن في عقد : البند الثالث
 يثور النقاش حوؿ إف كاف عقد اإلذعاف  لو نفس اؼبفهـو للشرط التعسفي ،ىذا األمر كاف 

 دل يناقش ىذه الفكرة، كقد كانت 02-89، كوف أف فانوف االستهبلؾ القدمي 2009قبل سنة 
 تسرم، لكن بظهور قانوف االستهبلؾ فقد ميز 110األحكاـ العامة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

اؼبشرع بنص خاص كمرسـو حيدد أنواع الشركط التعسفية كعليو فقد أصبح ىناؾ كما نرل سبييزا 
 .كاضحا بُت النص العاـ كالنص اػباص

 لمسألة اإلذعاف ك التعسف حبقوؽ اؼبستهلك اإللكًتكين ديكن عبلجها تشريعيا ك بضمانات أخرك 
. ربمى اؼبستهلك غي مواجهة اؼبتعاقد القوم 

 إف تفسَت عقد اإلذعاف كفقا للقواعد القواعد العامة يف  :الحماية في القواعد العامة – أوال
القانوف اؼبدين ك تطبيقها على اؼبستهلك يف عقود التجارة اإللكًتكنية ربقق لو ضباية كاملة سواء 

تعلقت اغبماية بتفسَت شركط العقد أك ما غمض منها ، ك كذا فيما يتعلق بإبطاؿ ك رفع الشركط 
 أك تعديل الشركط غَت الستبعاداعبائرة عن ذلك اؼبستهلك ، من خبلؿ تدخل سلطة القاضي 

 مدين 110اؼبعقولة ، عن طريق مراقبة مضموف الشرط ك مداه من الناحية اؼبوضوعية حسب اؼبادة 
إذا مت العقد بطريق اإلذعاف ك كاف قد تضمن شركطا تعسفية جاز " جزائرم ، اليت تنص على أنو 

   للقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط أك أف يعفي الطرؼ اؼبذعن منها ك ذلك كفقا ؼبا تقضي بو العدالة 
" . ك يقع باطبل كل اتفاؽ على خبلؼ ذلك 
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ك يوفر ىذا النص اغبماية الكاملة ك القوية للمستهلك بصفة عامة ضد الشركط التعسفية اليت قد 
   تفرض عليو من شركات االحتكار ، إذ ديلك القاضي دكف غَته تقدير ما إذا كاف الشرط تعسفيا 

أك ال ، ك سبتد سلطة القاضي إذل أف يلغي الشرط ك يعفي الطرؼ اؼبذعن منو كفقا ؼبا تقتضيو 
 بُت طريف العقد على ما خيالف مضموف ىذا النص االتفاؽاعتبارات العدالة ، ك لذلك ال جيوز 

  1.بوصفو من القواعد اآلمرة اؼبتصلة بالنظاـ العاـ ك يقع باطبل كل اتفاؽ ؼبخالفتو النظاـ العاـ 
 مدين جزائرم ، تنص أيضا على تفسَت الشك 112 من اؼبادة 1إضافة إذل ىذا ، فإف الفقرة 

ؼبصلحة اؼبدين ، فيتدخل القاضي غبماية الطرؼ الضعيف ، كما سؤكؿ الشك ؼبصلحة اؼبذعن سواء 
كاف دائنا أك مدينا ، فاؼبفركض أف العاقد اآلخر ىو أقول العاقدين ك يتوفر على ك سائل سبكنو عند 
التعاقد من فرض شركط كاضحة بينو ك بُت اؼبذعن ، فإذا دل يفعل ذلك خبطئو أك تقصَته ربمل تبعتو 

 مدين جزائرم إجراء آخر غبماية اؼبستهلك ، فبل جيوز أف يكوف تأكيل 112كما أضافت اؼبادة 
العبارات الغامضة يف عقد اإلذعاف ضارا دبصلحة الطرؼ اؼبذعن ، ك يف ىذا الصدد منيز بُت ثبلث 

إذا كانت عبارات العقد كاضحة ، فبل جيوز االكبراؼ عنها عن طرؽ تأكيلها للتعرؼ على : حاالت 
 ، أما إذا كانت غامضة ، فيجب البحث عن النية اؼبشًتكة للمتعاقدين دكف الوقوؼ اؼبتعاقدينإرادة 

عند اؼبعٌت اغبريف لؤللفاظ ، مع االستهداء بطبيعة التعامل كفقا للعرؼ اعبارم يف اؼبعامبلت ، ك يف 
حالة الشك يف اذباه اإلرادتُت يتدخل القاضي لتعديل العقد دبنح أجل للمدين ، دكف اؼبساس جبوىر 

. االلتزاـ 
فهنا ديكن للقاضي إعادة التوازف بُت التزامات الطرفُت يف العقد حسب مقتضيات العدالة نتيجة الغنب 

ك االستغبلؿ ، حيث يتدخل إذا كاف ىناؾ غنب معاصر لتكوين العقد دبعاعبتو فيعدؿ الشركط 
 2.التعسفية 

                                                           
 .250.سابق، صاؿرجع ادل. الرزاؽ السنهورم  عبد 1
 .152-149. ،ص1990 ؿبفوظ لعشب، عقد االذعاف يف القانوف اؼبدين اعبزائرم، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، انظر،  2
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 ال يعًتؼ القانوف اؼبدين الفرنسي بفكرة عقود اإلذعاف  :الحماية في القواعد الخاصة- ثانيا
 بافتقاد التوازف العقدم بُت اؼبهٍت ك اؼبستهلك ، حيث االىتماـفاألصل يف ىذا القانوف ىو عدـ 

، فطاؼبا تراضى الطرفاف فهما يلتزماف مهما كاف عدـ التوازف " الشركط عادلة " يسود الرأم القائل أف 
  1.الذم يتضمنو العقد 

ك ؽبذا فإف اغبماية القانونية للمستهلك يف فرنسا ، دل تتحقق من خبلؿ القواعد العامة كما 
فعل اؼبشرع اعبزائرم ، ك إمنا من خبلؿ القواعد اػباصة يف تقنُت االستهبلؾ الفرنسي الذم أقر 

إجراءات عامة يف تفسَت الشك لصاحل اؼبستهلكُت من شأهنا اغبد من الشركط غَت العادلة ، اليت 
يدرجها اؼبهٍت يف العقد لصاغبو ضد اؼبستهلك ، ك يكاد ما ق منصوص يف القانوف الفرنسي تطابق 

                                   . مدين جزائرم ، بشأف عقود اإلذعاف 112 – 110مع نص اؼبادتُت 
ما قبد أف اجمللس الفرنسي لبلستهبلؾ ، قد أخذ يف حسبانو اؼبركز التعاقدم للمستهلك عند إبرامو 

 االستهبلؾاؼببادئ العامة يف تقنُت  " عقد توريد خدمة الدخوؿ إذل شبكة االنًتنت ، فقرر أف 
 2" .تنطبق على األنشطة اليت يقـو هبا موردك خدمات الدخوؿ إذل الشبكات 

 من تقنُت االستهبلؾ الفرنسي ، اعتربت من قبيل 1 – 132ك زيادة على ىذا ، فإف اؼبادة 
التعسف الشركط اليت تنشئ ، من حيث موضوعها أك اآلثار اؼبًتتبة عليها ، اختبلؿ عقديا مبنيا 

 ، ضد مصلحة اؼبستهلك ك دبا حيقق مصلحة اؼبهٍت ، ك قد االلتزاماتعلى عدـ توازف اغبقوؽ ك 
أكضحت ذات اؼبادة أف ىذا النص يعد ؿببل للتطبيق بصرؼ النظر عن شكل العقد أك الوسيط اليت 

  3. على العقد اإللكًتكين انطباقويتم من خبللو ، فبا يعٍت 
 احملدد للقواعد اؼبطبقة على 04/02كما قبد أحكاـ خاصة يف القانوف اعبزائرم رقم 

تعترب فبارسات ذبارية غَت نزيهة ك فبارسات "  منو 38النشاطات التجارية ، حيث نصت اؼبادة 

                                                           
 .38.سابق، صاؿرجع ادل  عبدالفتاح بيومي حجازم،  1
 .119.سابق، صاؿرجع ادل،   اضبدأسامة  بدر  2
 .192.سابق، ص اؿرجع ادل،   اضبدأسامةبدر   3
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 من ىذا القانوف ، ك يعاقب عليها 29 ك 28 ك 27 ك 26تعاقدية تعسفية ـبالفة ألحكاـ اؼبواد 
"  دج 5.000.000 دج إذل طبسة مبليُت دينار 50.000بغرامة من طبسُت ألف دينار 
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 الفصل  الثاني

 حماية المستهلك في مرحلة

 عقد اإللكترونيالتنفيذ 
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 كجو كذلك يف ـبتلف اجملاالت اليت يتعامل فيها أكملحىت تكوف ضباية اؼبستهلك تامة على 
  إال،فانو  جيب ضماف ربقيق رغبات اؼبستهلك حسب ما يربمو يف ـبتلف تعاقداتو، كال يتأتػى ذلك 

. إذا التـز الطرؼ األخر بتنفيذ ما عليو من التزامات

 كلذلك فاف جوىر ضباية اؼبستهلك يتم يف حالة احًتاـ ما يسمى بااللتزامات اؼبتبادلة لطريف 
العقد كالتزاـ اؼبستهلك بالوفاء كتسلم اؼببيع  كالتزامات الطرؼ األخر بنقل اؼبلكية كتسليم اؼببيع كما 

 1.يلتـز بضماف التعرض كاالستحقاؽ

 كما جيب ضماف اؼببيع من العيوب اػبفية كاحًتاـ حق اؼبستهلك يف العدكؿ كما سنراه 
.  الحقا

دل يكن   السبل اؼبتوفرة للمستهلك يف حالة ماإذل سوؼ نتطرؽ فإننا يف آخر البحث أما
.  غَت كديةأكراضيا كمقتنعا بتعاقداتو ، سواء كانت كدية 

حيث تطرقنا إذل التحكيم االلكًتكين كسبيل كدم غبل ما ديكن أف يقع فيو من مشاكل لنتعرض بعده 
. للقاضي االلكًتكين الذم قد يكوف كسيلة السًتداد حقوؽ اؼبستهلك بنفس الطريقة اليت تعامل هبا

، ككذا ا أك عريبا نوضح بعض التجارب اػباصة حبماية اؼبستهلك سواءا دكرلسوؼكيف األخَت 
. يف التشريع اعبزائرم

كؽبذا سوؼ نقـو بدراسة االلتزامات اؼبتبادلة لطريف عقد االستهبلؾ اإللكًتكين               
 :(اؼببحث الثاين)كطرؽ تسوية اؼبنازعات اإللكًتكنية (اؼببحث األكؿ )

                                                           
ىناؾ رأم جانب من الفقو أف أحكاـ قانوف االستهبلؾ جزء من القانوف اؼبدين ،كجود ارتباط متبادؿ بُت القانوف اؼبدين من جهة كقانوف ضباية  1

. اؼبستهلك من جهة أخرل
. 166.ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين، اؼبرجع السابق، ص- انظر،خالد فبدكح إبراىيم



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

76 
 

 

المبحث األول 

. عقد االستهالك االلكترونيااللتزامات المتبادلة لطرفي 
  1  العقػػػػػػػد،كينػػقافأك  ػػػػػيفقوسػػواء ا ػػزاـ اؼبتعارؼ عليوػػػ مصادر اإللتيف اغبقيقػة أنػػػو مػن

    التزامات الطرؼ األكؿكتعترب  2على كبل طريف العقد  ىذا األخَت يرتب التزامات كحقوؽ

. ىي حقوؽ للطرؼ الثاين  كالعكس صحيح

ننتقل مباشرة مث  (اؼبطلب األكؿ) اؼبستهلك من جهة التزاماتك لذلك سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل 

ف أل كىي اليت سوؼ نعطيها بالغ األمهية (اؼبطلب الثاين )من جهة أخرل  اؼبهٍت إذل التزامات

 .احًتامها ىي السبيل األمثل غبماية اؼبستهلك

المطلب األول 

التزامات المستهلك 

                                                           
.  الفصل الثاين من الباب األكؿ من القانوف اؼبدين اعبزائرم اؼبعنوف ربت مصادر االلتزاـ أشار إذل أمهية العقد كمصدر من مصادر االلتزاـ 1

 "يكوف العقد ملزما للطرفُت، مىت تبادؿ اؼبتعاقداف االلتزاـ بعضهما بعضا : "ج تنص على أنو.ـ. من ؽ55 تنص اؼبادة  2
 " .يكوف العقد تبادليا مىت التـز أحد الطرفُت دبنح أك فعل شيء يعترب معادال  ؼبا دينح  أك يفعل لو."ج على أنو .ـ. من ؽ57كما تنص اؼبادة 
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مقارنة باؼبهنيُت كاغبرفيُت ك ىو ما عرفناه سابقا رغم أف اؼبستهلك ىو الطرؼ الضعيف يف التعاقدات 

االلتزامات كاردة عليو كاليت تعترب حقا مشركعا كجود ينفي عنو  الذين يتعامل معهم، إال أف ىذا ال

كااللتزاـ (الفرع األكؿ)للمتعامل معهم ، كمن ىذه االلتزامات اؼبفركضة على اؼبستهلك االلتزاـ بالوفاء 

. (الفرع الثاين)بتسلم اؼببيع 

الفرع األول 

االلتزام بالوفاء 
،ك جيوز تسليم اؼببيع أك بتقدمي خدمةبالتزاـ اؼبستهلك بالوفاء ما ىو إال التزاما مقاببل اللتزاـ البائع إف 

للمهٍت إف ديتنع عن تقدمي اػبدمة أك السلعة ما داـ الدائن دل يعرض الوفاء أك دل يقدـ ضمانات كافية 
بدفع الثمن ىو االلتزاـ اعبوىرم الذم يقع  كااللتزاـ 1عن ذلك، كىو ما يعرؼ يف القانوف اؼبدين باغببس

  .على اؼبشًتم

  2.ديكن إرجاء ربديد اؼبتعاقدين للثمن إذل ما بعد ذلكأنو ذبدر اإلشارة إذل  ك

كما ديكن أف يقتصر تقدير شبن البيع على ربديد األسس اليت ديكن بواسطتها ربديد الثمن  فيما بعد  

يتم الرجوع إذل سعر السوؽ الذم يتم تسليم فانو ك إذا مت االتفاؽ على أف الثمن ىو سعر السوؽ 
عدـ استحالة ذلك يتم الرجوع إذل سعر السوؽ  حالة اؼببيع فيو للمشًتم يف الزماف كاؼبكاف ، ك يف 

                                                           
   إذ دل حيدد اؼبتعاقدين شبن البيع، فبل يًتتب عن ذلك بطبلف البيع مىت تبُت من أف اؼبتعاقدين قد نويا :"ج على أنو .ـ. من ؽ357تنص اؼبادة   1

 ".االعتماد على السعر اؼبتداكؿ يف التجارة،أك السعر  الذم جرل عليو التعامل بينهما    
. جيوز أف يقتصر تقدير شبن البيع على بياف األسس اليت حيدد دبقتضاىا فيما بعد: "على أنو . ج.ـ.  من ؽ356  تنص اؼبادة  2

                  كإذا كقع االتفاؽ على أف الثمن ىو سعر السوؽ كجب عند الشك الرجوع إذل سعر السوؽ الذم يقع فيو تسليم اؼببيع للمشًتم  يف الزماف كاؼبكاف     
". فإذا دل يكن مكاف التسليم سوقا كجب الرجوع  إذل سعر السوؽ  يف اؼبكاف الذم يقضي العرؼ أف تكوف أسعاره ىي السارية    
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  .اؼبتعارؼ عليها يف اؼبكاف الذم يقضي العرؼ أف تكوف أسعاره ىي كذلك

كما قد يتم اللجوء إذل معايَت أخرل تدرج من األكؿ يف العقد كاتفاؽ طريف العقد على أف يتم ربديد 
 أك االلتجاء إذل القضاء كسلطة عامة لتحديد السعر 1.الثمن من طرؼ شخص آخر أجنيب عن العقد

كمن أمثلتها التسعَت اعبربم، كما أف سعر البورصة يعترب شكل خاص من أشكاؿ اللجوء إذل سعر 
السوؽ أك تعيُت الثمن يف ضوء العرض األفضل كما ديكن االستعانة دبعايَت شخصية لتحديد الثمن 

 .اخل...باللجوء إذل اإلرادة اؼبنفردة ألحد األطراؼ

 إذل أف الوفاء يف العقود االلكًتكنية  ال يتم الكًتكنيا فقط، كإمنا يف العديد من كانو جيب اإلشارة
 كالنقود  مثبلالعقود االلكًتكنية مازاؿ الوفاء عليها يتم مثلما ذبرم عليو العادة يف العقود التقليدية

  2.الورقية أك اؼبعدنية أك اليت ربل ؿبلها من كسائل أخرل كالشيكات

كفبا سبق فقد يتم تكوين العقد الكًتكنيا كاالتفاؽ على أىم ما يرد فيو الكًتكنيا إال أف الوفاء يكوف 
تقليديا، كديكن أف يكوف العكس، إذ ينعقد العقد تقليديا مثبل إال أف الوفاء  يكوف الكًتكنيا نظرا 

. للسهولة اليت يتم بو يف الكثَت من األحياف 

 .بدايتو كحىت هنايتو كىو تنفيذهكقد حيمل العقد االلكًتكين الصبغة االلكًتكنية من 

: يف حالة التنفيذ االلكًتكين فإف ذلك ال خيرج يف الغالب عن إحدل الوسائل التالية

 النقود البالستيكية وبطاقات الدفع: البند األول

 : (بطاقات االئتمان المصرفية)– البالستيكية النقود:أوال

                                                           

  97.1.سابق ،ص اؿرجع ادلحسن عبد الباسط صبيعي ،   
  120.2.، ص2009 انظر،مناين فراح،العقد اإللكًتكين كسيلة إثبات حديثة يف القانوف اؼبدين اعبزائرم،دار اؽبدل،اعبزائر،
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تسميات ؽبذه البطاقات، فقد قبدىا ربت تسمية بطاقات الدفع االلكًتكنية ، كىي عدة كىناؾ 
 االعتماد، كىي بطاقة تصدرىا اتالتسمية الشائعة، أك قبدىا ربت مسمى بطاقات االئتماف أك بطاؽ

 الورقية أك تعرضهم النقود التعرض إذل فقداف عبئالبنوؾ أك شركات خاصة كي زبفف عن عمبلئها 
للسرقة كما تسهل الدفع عن بعد عن طريق تقدمي األرقاـ السرية مباشرة، كما أهنا تسمح يف العديد 

   1. الورقية عرب أجهزة ـبصصة لذلكالنقودمن األحياف باستخراج 

 ، كىي بطاقة SMART-CARTEكمن احدث صور البطاقات االلكًتكنية البطاقات الذكية 
ال ربتوم على النقد فقط، بل ربتوم أيضا على اؼبعلومات الشخصية اػباصة باؼبستخدـ، كبيانات 

التأمُت االجتماعي، كبيانات رخصة القيادة، كمعلومات الرصيد يف البنك، كمن أحدث صورىا 
ك أنتجتها مؤسسة ماستَت كارد 1990، كقد ظهرت يف األسواؽ عاـ MONDEXاؼبوندكس 

 .2العاؼبية

  كبطاقة visa cardبطاقة الفيزا أخرل متعامل هبا كمن أمهها  بطاقات دفع االلكًتكنية كذلك ىناؾ
. master cardاؼباسًت 

 أهنا عقود تتم عن بعد فاف نعلم أنو من بُت الصفات اليت تكتسيها العقود االلكًتكنية،ككما 
  انو يفإال الدفع االلكًتكين عن طريق بطاقات االئتماف إجراءات إلسباـكانت ربتاج اللتقاء الطرفُت 

 بفضل بطاقات اإلئتماف إذ الدفع إجراءات إلسباـ ال  ربتاج  اللتقاء الطرفُت حىت ىي األحياف غالب
 السرية للمحًتؼ كالذم بوسائل خاصة يقـو بسحب النقود اليت تقابل األرقاـيكفي ذكر بعض 

. ذلك

 

 
                                                           

1 Patrick frzer.plastic and electronic  mony.wwood head.faulkmer-cambridge.usa.1985p.12 .  
. 198. خالد فبدكح ابراىيم،ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين، اؼبرجع السايق، ص 2
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:  بطاقات الدفع-ثانيا 

 فعلية للعميل لدل البنك يف أرصدة البطاقات اليت تعتمد على كجود تعترب بطاقات الدفع تلك

 صورة حسابات جارية كمقابلة اؼبسحوبات اؼبتوقعة للعميل حامل البطاقة ، كتتميز ىذه البطاقات

  .1بأهنا توفر الوقت كاعبهد للعمبلء

كىي نوعاف، البطاقات العادية كالبطاقات الذىبية، كيتم استخداـ ىذه البطاقات عن طريق نظاـ 
يطلق عليو خدمة الصارؼ اآلرل، كىو نظاـ يتيح للعمبلء ضبلة البطاقات التعاكف مع حساباهتم 

 .يف البنك كذلك يف أم كقت كيف أم مكاف

 

 :النقود اإللكترونية والشيكات اإللكترونية: البند الثاني

  (monnaie électronique)النقود اإللكترونية -أوال

تعد الشركة  كيطلق عليها أيضا اسم النقود الرقمية، كىي سبثل صورة متطورة عن النقود ك 

 ـبًتعة فكرة النقود اإللكًتكنية، كتتلخص فكرة ىذه النقود أساسا Digicash 2اؽبولندية 
عمبلت إلكًتكنية من البنك الذم يقـو بإصدارىا ك بالتارل ربل ىذه العمبلت  على قياـ الزبوف بشراء

                                                           
 .213. مناين فراح، اؼبرجع السابق،ص 1
 حسب موقع اؼبوسوعة العاؼبية اغبرة على االنًتنيت يف اؼبوقع digi cash كتعرؼ Chaum David تأسست من قبل باحثُت أمريكيُت منهم   2

:       على أنو en.wikipedia.org/wiki/digicas     , http //:الرظبي للموسوعة التارل
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 ك عند شرائو سلعة معينة من بائع يتعامل بالعمبلت TOKENSؿبل العمبلت العادية، ك تسمى 
اإللكًتكنية يقـو بإصدار أمر عن طريق الكمبيوتر بدفع الثمن، ك يتم نقل العمبلت اإللكًتكنية 

كعند كصوؿ األمر عرب االنًتنت إذل البنك مصدر النقود . 1اؼبسجلة على حسابو اػباص بالبائع
 .الرقمية يقـو خبصم اؼببلغ من حساب الزبوف كربويلو للبائع سدادا لثمن اؼبشًتيات

ك تستعمل ىذه الطريقة خاصة عندما ترغب اؼبؤسسات أك األشخاص يف ضماف أكرب قدر 
  .2  ك االئتمافمن السرية

: الشيكات اإللكترونية-  ثانيا

تستخدـ تقنيات الشيكات كىي متداكلة يف سويسرا كالياباف خاصة، كاليت أضحت تنافس الشيكات 
كيبقى الفرؽ بتوفَت أرباح إضافية للبنوؾ، زيادة على اغبفاظ على البيئة التقليدية، كىذا ما ظبح  

بينهما ىو احتواء ىذا األخَت على نفس بيانات الشيك الورقي إال انو ؿبرر على دعامة الكًتكنية  
 .كىي تقـو يف األساس على كجود كسيط يقـو بعملية اؼبخالصة

ك يتمثل االعتماد على إجراء استعماؿ الشيكات االلكًتكنية كما سبق القوؿ على كجود           
، حيث يتم فتح حساب (ك يف الغالب تكوف ىذه اعبهة بنكا )جهة زبليص يشًتؾ لديها العميل 

 1. جارم بالرصيد اػباص باؼبشًتم ، ك يتم ربديد توقيع إلكًتكين ك تسجيلو يف قاعدة بيانات 

                                                                                                                                                                                     

Digicash inc. Was an electronic currency corporation founded by david chaum in 1990. 
Digicash transaction s were unique [ according to whom ?] in that they were anonymous due to 
a member of cryptographic protocols developed by its founder. Digicash declared bankruptcy in 

1998 ; and subsequently sol dits assets to ecash, another digital currency company, wich was 
acquired by infospace on feb.19.2002 

. 25 .، ص2005  انظر،ظبَت عبد السميع األكدف، العقد اإللكًتكين، منشأة العارؼ، اإلسكندرية، مصر،  1
ك ىذا ما دفع    حيث أف األطراؼ اؼبتعاقدة ال تعرؼ بعضها بعضا، حىت بعد التسليم ك الدفع، ك ال حىت البنك الذم ال ديكنو معرفة نوع اؼبعاملة أك موضوعها،   2

ك تقدمي إثبات ؽبا يف حالة      ك إف كاف للبنك بعض اؼبعلومات يتم حفظها La signature aveugleببعض اػبرباء إذل تسميتها دبعاملة اإلمضاء األعمى،  
. اغباجة إذل ذلك
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 أصبح للشيك اإللكًتكين مكانة ال يستهاف هبا، ك ىذا ما يف شبكة االنًتنت ات اغباصلةك مع التطور
 يقلل اػبصومات كبعض اعبرائم اؼبعركفة أصبح كالوفاء هبذه الطريقة 2.تناكلتو جريدة الرياض السعودية

. يف ربرير الشيك التقليدم

 اإلشارة إذل أف القواعد فانو ذبدر بناطرؽ الوفاء اليت تتم إلكًتكنيا، أف تطرقنا إذل بعد ك 

العقود العادية، ك لذلك فإنو يتم الرجوع إذل القواعد العامة يف حالة يف  اؼبفعوؿ سارية تبقىالعامة 

طبقا للقواعد العامة فاف التزامات اؼبستهلك بالوفاء خيضع  بالوفاء، االلتزاـكجود أم إشكاؿ يف 

 :للقواعد اآلتية

 االلتزاـ بدفع الثمن يكوف يف مكاف تسليم اؼببيع، ما دل يوجد اتفاؽ أك عرؼ ينص على غَت -1
. ذلك

   ك إف دل يكن الثمن مستحقا بعد، فإف الوفاء يكوف يف اؼبكاف الذم يوجد فيو موطن اؼبشًتم 
 3.كقت استحقاؽ الثمن

 ينشأ االلتزاـ بالوفاء يف الوقت الذم يقع فيو تسليم اؼببيع إال إذا كجد اتفاؽ أك عرؼ ينص على -2
غَت ذلك، إال أف اؼبشًتم بإمكانو أف يؤجل دفع الثمن ك أف حيبس مقابل اؼببيع إذا ظهر ما يوحي أنو  

قد يفقد اؼببيع أك شك بوجود تعرض كشيك اغبصوؿ، ك لكن ىذا متوقف على عدـ كجود  

 1. يف العقد دينع ذلك شرط

                                                                                                                                                                                     
 .25. ظبَت عبد السميع األردف، اؼبرجع السابق، ص  1
 أكتوبر 14/ ىػ 1426 رمضاف 11 اؼبقاؿ أدناه ىو مقاؿ منشور يف النسخة اإللكًتكنية عبريدة الرياض السعودية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية  اعبمعة  2

. ، لؤلستاذ عائض البقمي، أستاذ القانوف التجارم، دبعهد اإلدارة العامة 13626العدد –  ـ 2005

 ".يدفع شبن البيع من مكاف تسليم اؼببيع ما دل يوجد اتفاؽ أك عرؼ يقضي بغَت ذلك: " ج على أنو.ـ. من ؽ387 تنص اؼبادة  3
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  بالشيء اؼببيع ك االنتفاع بكل إيراداتو من يـو انعقاد البيع إف دل االنتفاع للمشًتم اغبق يف -3
 2.يوجد اتفاؽ أك عرؼ يقضياف بعكس ذلك

 ديكن للبائع أف ديسك الشيء اؼببيع عنده ك أف ديتنع عن تسليمو إذل أف يقبض الثمن إال إذا منح -4
البائع لو أجبل بعد البيع، كما ديكن للبائع أف ديسك الشيء اؼببيع حىت ك لو دل حيل أجل الدفع اؼبتفق 

 أحكاـ كىي قواعد عامة منصوص عليها ضمن 3.عليو إذا خاؼ عسر اؼبشًتم مثبل أك إفبلسو
. القانوف اؼبدين كال مانع من تطبيقها كوف ال يوجد ما يعارض ىذا التطبيق كىذه اغباالت

 عد كفاء اؼبشًتم بالثمنبك ذبدر اإلشارة إذل أنو إذا تلف اؼببيع يف يد البائع ك ىو ماسك بو  - 5
 4.فإف التلف يتحملو اؼبشًتم الذم كاف حرم بو دفع الثمن إال إذا كاف التلف من فعل البائع 

    ك يف حالة إذا مت تعيُت أجل لدفع شبن اؼببيع ك تسلم الشيء، فإف البيع يفسخ لصاحل البائع -  6
 5. ك دكف إنذار إذا دل يدفع الثمن يف األجل اؼبتفق عليو إال إف كجد اتفاؽ يقضي بغَت ذلك

نفقات التسجيل، ك الطابع ك رسـو اإلعبلف العقارم، ك التوثيق ك غَت ذلك يتحملها اؼبشًتم -  7
 1.ما دل يوجد نص قانوين يقضي بغَت ذلك

                                                                                                                                                                                     
فإذا تعرض .يكوف شبن اؼببيع مستحقا يف الوقت الذم يقع فيو تسليم اؼببيع ما دل يوجد اتفاؽ أك عرؼ يقضي خببلؼ ذلك:" ج على أنو.ـ. ؽ388تنص اؼبادة   1

أحد للمشًتم مستندا إذل حق سابق أك آؿ من البائع، أك إذا خيف على اؼببيع أف ينزع من يد اؼبشًتم جاز لو إف دل دينعو شرط يف العقد أف ديسك الثمن إذل أف 
". ينقطع التعرض أك يزكؿ اػبطر، ك مع ذلك جيوز للبائع أف يطالب باستيفاء الثمن إذا ظهر للمشًتم عيب يف الشيء اؼببيع

يستحق اؼبشًتم انتفاع ك إيراد الشيء اؼببيع، كما يتحمل تكاليفو من يـو انعقاد البيع، ىذا ما يوجد اتفاؽ أك عرؼ :" ج على أنو.ـ. من ؽ389 تنص اؼبادة  2
. يقضياف خببلؼ ذلك

إذا كاف تعجيل الثمن كلو أك بعضو مستحق الدفع يف اغباؿ جاز للبائع أف ديسك اؼببيع إذل أف يقبض الثمن اؼبستحق ك :" ج على انو.ـ. من ؽ390تنص اؼبادة   3
جيوز كذلك للبائع أف ديسك اؼببيع ك لو دل حيل األجل اؼبتفق عليو لدفع الثمن إذا . لو قدـ لو اؼبشًتم رىنا أك كفالة ىذا ما دل دينحو البائع أجبل بعد انعقاد البيع

" 212سقط حق اؼبشًتم يف األجل طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 

". إذا تلف اؼببلغ يف يد البائع ك ىو ماسك لو كاف تلفو على اؼبشًتم ما دل يكن التلف قد كقع من فعل البائع:" ج على أنو .ـ. من ؽ399تنص اؼبادة  4

يف بيع العركض ك غَتىا من اؼبنقوالت إذا عُت أجل لدفع الثمن ك تسلم اؼببيع مفسوخا كجوبا يف صاحل البائع ك دكف :" ج على أنو.ـ. من ؽ392 تنص اؼبادة  5
". سابق إنذار إذا دل يدفع الثمن عند حلوؿ األجل، ك ىذا ما دل يوجد اتفاؽ على خبلؼ ذلك
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كىي قواعد عامة منصوص عليها ضمن أحكاـ القانوف اؼبدين، كال مانع من تطبيقها يف ىذا اجملاؿ 
 .كوف ال يوجد ما يعارض ىذا التطبيق كلو بنص خاص أك اجتهاد قضائي

لفرع الثاني ا

.  االلتزام بتسلم المبيع
ؼببيع ربت ؿ عملية التسليم ىي كضع البائع أف العامة اؼبتعارؼ عليها يف التشريع اؼبدين اؼببادئمن 

تصرؼ اؼبشًتم ك سنرل الحقا أف البائع ملـز بتسليم اؼببيع، ك ما يقابل ىذا االلتزاـ ىو كاجب تسلم 
اؼبشًتم للمبيع، ك التسليم قد يكوف تسليما حقيقيا أم يتم بصورة فعلية ك قد يكوف حكميا أك 

 يكوف يف اؼبكاف الذم يوجد فيو اؼببيع كقت البيع، إال أنو ديكن لطريف العقدقد كالتسليم . افًتاضيا
 من القانوف اؼبدين 394ك ىذا ما ذىبت إليو اؼبادة 2االتفاؽ على غَت ذلك أك االحتكاـ إذل العرؼ،

. 3اعبزائرم

   كما ذبدر اإلشارة إذل أف نفقات تسلم اؼببيع تكوف على عاتق اؼبشًتم إذا دل يوجد اتفاؽ يقضي 
 4.خببلؼ ذلك أك ما يعرؼ عرؼ ينص على عكس ذلك

          ك تسلم اؼببيع يتم بعدة طرؽ حسب الشيء اؼببيع، فمثبل تسليم منزؿ يكوف بإخبلئو من 
. كل ؿبتوياتو ك تسليم مفاتيح اؼبنزؿ إذل اؼبشًتم

                                                                                                                                                                                     
إف نفقات التسجيل ك الطابع ك رسـو اإلعبلف العقارم، ك التوثيق ك غَتىا تكوف على اؼبشًتم ما تكن ىناؾ نصوص :" ج على أنو.ـ. من ؽ393تنص اؼبادة   1

". قانونية تقضي بغَت ذلك

 مثبل العرؼ السائد يف ميداف بيع السيارات اؼبستعملة يشَت إذل أف التسليم غالبا ما يتم يف الوالية اليت ربمل السيارة ترقيمها، ك ذلك من أجل تسهيل التحقق من  2
.  سبلمة الوثائق

إذا دل يعُت االتفاؽ أك العرؼ مكانا أك زمانا لتسلم اؼببيع كجب على اؼبشًتم اف يتسلمو يف اؼبكاف الذم يوجد فيو :" ج على أنو .ـ. من ؽ394تنص اؼبادة  3 
". اؼببيع كقت البيع ك أف يتسلمو دكف تأخَت باستثناء الوقت الذم تتطلب عملية التسليم

". إف نفقات تسلم اؼببيع تكوف على اؼبشًتم ما دل يوجد عرؼ أك اتفاؽ يقضي بغَت ذلك:" ج على أنو.ـ. من ؽ395تنص اؼبادة  4 
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ك فيما خيص اؼبنقوالت فيكوف تسليمها للمشًتم ىو األساس العتبار أف اؼبشًتم تسلم 
. الشيء اؼببيع

 تطبيقها على ديكنك كل ىذه القواعد ىي يف األساس القواعد العامة للبيع ك العقود ك 
 . ماداـ ال يوجد نص يقض بغَت ذلكالعقود اإللكًتكنية

         يوجد التسليم اؼبعنوميف العقود االلكًتكنية جانب التسليم الفعلي كاغبكمي إذل  قكعموما فاف
 تسليم اؼبنتجات عرب أم  cyberspace التسليم االلكًتكين الذم يتم يف الفضاء االلكًتكين أك

شبكة االنًتنت عن طريق تنزيلها على جهاز الكمبيوتر اػباص باؼبشًتم كيقصد دبصطلح التنزيل عن 
 البيانات عرب أك الربامج أك تنزيل احد الرسائل أك استقباؿ أك نقل  téléchargementبعد 

 موسيقي كىو ما يسمى يف العقود أك الكمبيوتر اػباص بالعميل كتصميم ىندسي  إذلاالنًتنت
 العادل إذل العقد كتنفيذه على اػبط دكف حاجة إبراـحبيث ديكن . االلكًتكنية بالتسليم اؼبعنوم

 .1اػبارجي

المطلب الثاني 

التزامات المهني 
. حيمى بواسطة االلتزامات اؼبفركضة على اؼبهٍت اؼبستهلك يف عقد االستهبلؾ االلكًتكين إف       

ال ديكن اغبديث عن ضباية اؼبستهلك سواءا يف العقود التقليدية أك اإللكًتكنية دكف اغبديث عن ك  
التزامات اؼبهٍت ألف احًتاـ ىذه االلتزامات يكرس اغبماية اؼبرجوة للمستهلك، لذلك سنتطرؽ 

 من التزاـ بإسهاب إذل التزامات اؼبهٍت ذباه اؼبستهلك باعتبارىا عصب ك ضماف حقوؽ اؼبستهلك
كأخَتا االلتزاـ  (الفرع الثاين)ك ضماف التعرض كاالستحقاؽ  (الفرع األكؿ)بنقل اؼبلكية كتسليم اؼببيع 

                                                           
 .124. ص ، انظر، مدحت عبدالعاؿ، االلتزامات الناشئة عن عقود تقدمي برامج اؼبعلومات 1
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االستهبلؾ االلكًتكين  كبالتارل فاف التزامات اؼبستهلك يف عقد (الفرع الثالث) باإلعبلـ كالسبلمة
 .يقابلها ؾبموعة من االلتزامات يتحملها البائع 

 األوللفرع ا

:  التزام البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع
 ديتنع عن أم أفمن التزامات البائع اؼبتعارؼ عليها فقها كقانونا أف ينقل ملكية اؼببيع للمشًتم، ك 

 1. نقل تلك اؼبلكية يصعب من أكعمل دينع أك حىت يعيق 

ك ديكن للبائع أف يشًتط عدـ نقل ملكية اؼببيع إذل اؼبشًتم حىت يتسلم الثمن كلو من اؼبشًتم ، 
 دفع مثكالبيع بالتقسيط مثبل فإف اؼبشًتم يتسلم اؼببيع يف غالب األحياف إال أف اؼبلكية تبقى معلقة 

 قسط من الثمن، ك يف ىذه اغبالة يعترب اؼبشًتم مالكا للمبيع من كقت البيع ك ليس من كقت آخر
 2. قسطآخردفع 

ك انتقاؿ اؼبلكية خيتلف حسب اؼببيع، فهناؾ ما يتطلب إجراءات شكلية معينة كالعقار مثبل، أين ال 
 . كالشهر العقارمتنتقل اؼبلكية إال بالكتابة

 فيما خيص اؼبنقوؿ فإنو جيب التفرقة بُت ما إذا كانت ىذه اؼبنقوالت معينة بالذات أـ معينة أما
. الفرزبالنوع، فاألكذل يكفي النتقاؽبا ؾبرد العقد، بينما الثانية ال تنتقل إال بعد عملية 

                                                           
يلتـز البائع أف يقـو دبا ىو الـز لنقل اغبق اؼببيع إذل اؼبشًتم ك أف ديتنع عن كل عمل من شانو أف جيعل نقل اغبق عسَتا :" ج على أنو.ـ. من ؽ361تنص اؼبادة   1
".   مستحيبلأك

إذا كاف شبن البيع مؤجبل جاز للبائع أف يشًتط أف يكوف نقل اؼبلكية إذل اؼبشًتم موقوفا على دفع الثمن كلو ك لو مت :" ج على أنو.ـ. من ؽ363تنص اؼبادة   2
فإذا كاف الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أف يتفقا على أف يستبقي البائع جزءا منو على سبيل التعويض يف حالة ما إذا كقع فسخ البيع . تسليم الشيء اؼببيع

ك إذا كىف اؼبشًتم . 224بسبب عدـ استيفاء صبيع األقساط، ك مع ذلك جيوز للقاضي تبعا للظركؼ أف خيفض التعويض اؼبتفق عليو كفقا للفقرة الثانية من اؼبادة 
". تسرم أحكاـ الفقرات الثبلثة السابقة حىت كلو أعطى اؼبتعاقداف للبيع صفة اإلجيار. صبيع األقساط يعترب أنو سبلك الشيء اؼببيع من يـو البيع
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: ىيك لتحقق االلتزاـ من توافر ثبلثة شركط فانو جيبك باختصار 

 .أف يكوف اؼببيع فبلوكا للبائع- 1

.    (إذا كاف معينا بالنوع ) بالفرزأف يكوف اؼببيع معينا بالذات، كإال فإف اؼبلكية ال تنتقل إال - 2

. أف ال يكوف البيع معلقا على فعل أك عمل ما- 3

ك التزاـ البائع بنقل اؼبلكية ىو التزاـ بتحقيق غاية، بينما التزامو باحملافظة على اؼببيع إذل أف يتم 
، دكف اغباجة للتأكيد طبعا أف ىبلؾ أك تلف اؼببيع لدل البائع قد ال 1التسليم ىو التزاـ ببذؿ عناية 

يتحمل مسؤكليتو إذا كاف ىذا اإلتبلؼ ناذبا عن حبس اؼببيع لدل البائع نتيجة عدـ دفع شبنو من قبل 
. اؼبشًتم، ك ىذا ما ذكرناه سابقا

ك كل ما ذكر فيما خيص تسليم اؼببيع ما ىو يف اغبقيقة إال قواعد عامة أكردىا القانوف اؼبدين تصلح 
للتطبيق على العقود اإللكًتكنية يف ؾبملها، ألنو ك كما أشرنا سابقا فإف التسليم ك نقل اؼبلكية يكوف 
عادة فعل مادم يتم بنفس الطرؽ اليت يتم فيها نقل اؼبلكية يف العقود التقليدية باستثناء اغباالت اليت 

       قد يتم نقل اؼبلكية فيها بطرؽ ـبتلفة، كأف يسلم الشيء اؼببيع مباشرة على اإلنًتنت كاؼبلفات
 يتم الرجوع آثارك ما يعاب على العقود اإللكًتكنية ىو عدـ كجود أدلة أك  .ك برامج الكمبيوتر مثبل

إليها يف حالة اغباجة إذل ذلك، عكس ما ىو موجود يف العقود التقليدية مثبل، أين تكوف ؾبمل 
العقود اليت ترـب بُت األفراد ؿبفوظة لدل اؼبوثق مثبل ك الذم يكوف شاىدا عليها ك بإمكاف استخراج 

 2.نسخ من العقود إف اقتضت اغباجة إذل ذلك

ك من أجل التخفيف من حدة ىذا اإلشكاؿ ظهر حديثا ما يعرؼ باؼبوثق اإللكًتكين ، ك ىو عمل 
شبيو باؼبوثق التقليدم أين يًتكز عمل ىذا اؼبوثق اإللكًتكين على توثيق العقود اإللكًتكنية ك حفظها 

                                                           
. 135. سابق، صاؿرجع ادلخالد فبدكح إبراىيم،   1
. 140.، أمن اؼبستهلك االلكًتكين، اؼبرجع السابق، ص إبراىيم خالد فبدكح  2
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ك العمل على إثبات مضموف اؼبستندات ك يكوف شاىدا على ما يرد يف ىذه العقود، إال أف ىذا 
النوع من التوثيق خيتلف عن التوثيق التقليدم لكوف القائم بو ال يعد موظفا عاما، بل ىو ؾبرد طرؼ 

. خاص ك قد ال تعًتؼ القوانُت بعملو ك سلطتو يف التوثيق

ربدثنا فيما سبق عن التزاـ البائع بنقل اؼبلكية، ك لكي يقع ىذا االلتزاـ على الوجو األكمل ال بد من 
. التسليم

     كقد عرؼ اؼبشرع اعبزائرم التسليم يف القانوف اؼبدين بأنو سبكُت اؼبشًتم من حيازة اؼببيع 
. ك االنتفاع بو ك إف دل يتم التسليم ماديا

ك أحيانا أخرل يتم البيع دكف التسليم كوف اؼببيع موجود يف حيازة اؼبشًتم، أك يتم البيع دكف 
 1. التسليم لعدـ دفع الثمن مثبل

ك يكتسي التسليم أمهية بالغة فهو التزاـ يرد على البائع ينتج عن العقد، ك التسليم يسمح         
دبعرفة مالك ك حائز اؼببيع ك كذا من ترد عليو تبعة اؽببلؾ، فإذا ىلك اؼببيع لدل البائع يتحمل تبعة 

ىبلكو دكف اإلخبلؿ حوؿ ما إذا حبس البائع اؼببيع لعدـ كفاء اؼبشًتم بالثمن، ففي ىذه اغبالة 
 التزاـ البائع بنقل اؼبلكية يف كىي قواعد ترد على. يتحمل اؼبشًتم تبعة اؽببلؾ كما أشرنا إليو سابقا

   بالنسبة لعقد البيع االلكًتكين فانو من اؼبمكن تطبيق نظاـ اؼبوثق االلكًتكين أماعقد البيع التقليدم 
 جديدة يف مهمةك اعتماد نظاـ السجل االلكًتكين ليحل ؿبل السجل العقارم التقليدم فقد ظهرت 

 كىو عبارة notaire électroniqueؾباؿ اؼبعامبلت االلكًتكنية ك ىي مهنة اؼبوثق االلكًتكين 

                                                           
يتم التسليم بوضع اؼببيع ربت تصرؼ اؼبشًتم حبيث يتمكن من حيازتو ك االنتفاع بو دكف عائق ك لو دل يتسلمو ماديا، :" ج على انو.ـ. من ؽ367 تنص اؼبادة  1

. ما داـ البائع قد أخربه بأنو مستعد لتسليمو بذلك ك حيصل التسليم على النحو الذم يتفق مع طبيعة الشيء اؼببيع

ك قد يتم التسليم دبجرد تراضي الطرفُت على البيع إذا كاف اؼببيع موجودا ربت يد اؼبشًتم قبل البيع أك كاف البائع قد استبقى اؼببيع يف حيازتو بعد البيع 
". لسبب آخر ال عبلقة لو باؼبلكية
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 اعتباريا ك تًتكز أكعن كسيط ؿبايد ك مستقل ك موثوؽ فيو ك قد يكوف ىذا الوسيط شخصا طبيعيا 
 1 مضموف اؼبستندات ك العقود االلكًتكنية ك توثيقهاإثبات للموثق االلكًتكين يف األساسيةالوظائف 

ك التسليم إما أف يكوف تسليما حكميا أـ فعليا، أما التسليم الفعلي فهو يكوف بوضع الشيء ربت 
سلطة ك تصرؼ اؼبشًتم، ك التسليم الفعلي ينقسم بدكره إذل نوعُت، التسليم اؼبادم ك التسليم 

. الرمزم، ك األكؿ يكوف تسليما ماديا حقيقيا أم يتسلم اؼبشًتم حقا اؼببيع ك يتصرؼ فيو ك ينتفع بو

أما التسليم الرمزم فبل يتسلم فيو اؼبشًتم اؼببيع ماديا ك إمنا يتسلمو بطريقة غَت مباشرة كأف يتسلم 
 2....أكراؽ اؼبركب، أك أف يتسلم مفاتيح ـبزف حيتوم على اؼببيع،

اتفاؽ على تغيَت صفة اغبائز للشيء اؼببيع، دكف تغيَت يف اغبيازة :" ك التسليم اغبكمي يعرؼ بأنو
 3".الفعلية للشيء ؿبل التسليم

كيف العمـو فإنو يف التسليم اغبكمي تنتقل اؼبلكية دكف تغيَت يف اغبيازة، ك ىذا ال خيرج عن ثبلث 
: فرضيات

يكوف اؼببيع يف حيازة البائع قبل البيع ك بعد البيع تنتقل اؼبلكية ك لكن البائع يظل ؿبتفظا  -1
بالشيء اؼببيع بصفة أخرل كمؤجر مثبل، كأف يبيع مثبل منزال ما ك يستأجره من قبل 

. اؼبشًتم
يف اغبالة الثانية يكوف اؼبشًتم حائزا للمبيع قبل البيع بصفة ما، كمستأجر مثبل، ك بعد  -2

 .البيع يظل حائزا للمبيع ك لكن تتغَت الصفة ىنا فيصبح مالكا
       ك يف اغبالة األخَتة فإف اؼببيع يكوف حبيازة شخص ثالث ليس بالبائع ك ال باؼبشًتم -3

ك بعد البيع يظل دائما حائزا للمبيع ك لكن بتغَت مالك اؼببيع، فمثبل كاف مستأجرا لعقار 

                                                           
 .171. خالد فبدكح إبراىيم ،أمن اؼبستهلك اإللكًتكين،اؼبرجع السابق ،ص  1
. 306.  عبد الرزاؽ السنهورم، اؼبرجع السابق، بند 2
. 139. خالد فبدكح إبراىيم، أمن اؼبستهلك اإللكًتكين، اؼبرجع السابق، ص3
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قبل البائع ك بعد البيع يظل مستأجرا ك لكن اؼبؤجر يصبح اؼبشًتم بعد أف كاف البائع  من
 1. ىو اؼبؤجر

 ك قد يكوف آنفاك لو رجعنا إذل العقود اإللكًتكنية فإف التسليم قد يتم بالطرؽ التقليدية اؼبذكورة 
، أك ما يعرؼ بالفرنسية downloadالتسليم إلكًتكنيا، أم يتم التسليم عن طريق التنزيل عن بعد 

 téléchargement ػػػػػبػ

ك ذبدر اإلشارة إذل أف التسليم ال يعد قد مت إذا كجب تصديره للمشًتم إال بعد سباـ ذلك، ما دل 
 2.اتفاؽ على خبلؼ ذلك

نو يف حالة ما إذا ىلك اؼببيع دكف دخل للبائع يف ذلك فإف البيع يسقط ك يسًتد أ         كما 
اؼبشًتم الثمن، ك إف سبق اؽببلؾ إعذار من قبل البائع للمشًتم بتسلم اؼببيع فإف اؽببلؾ يتحملو 

 3.اؼبشًتم

            ك يف حالة ما إذا اتضح للمشًتم قبل تسلم اؼببيع أف اؼببيع قد أصابو نوع من العيب 
أك التلف فهو ـبَت بُت أمرين، فإما أف يطلب فسخ البيع إذا كاف التلف جسيما ك ما كاف ليتعاقد 

 4.لو حصل قبل البيع ك إبراـ العقد، كما ديكنو عدـ فسخ عقد البيع شريطة إنقاص الثمن

         ك أحيانا كثَتة ك خاصة يف العقود اإللكًتكنية ك اليت ىي موضوع الدراسة قد يقع لبس 
عندما يتسلم اؼبستهلك سلعا دكف أف يطلبها ك قد يكوف ذلك ؼبا يكوف اؼبستهلك ينوم ؾبرد 

                                                           
.  31. ، ص1991ف، .ـ.انظر، ؿبمود ظبَت الشرقاكم، االلتزاـ بالتسليم يف عقد بيع البضائع، دار النهضة العربية،د   1

". إذا كجب تصدير اؼببيع إذل اؼبشًتم فبل يتم التسليم إال إذا كصل إليو، ما دل يوجد اتفاؽ خيالف ذلك:" ج على أنو.ـ. ؽ368تنص اؼبادة    2

     إذا ىلك اؼببيع قبل تسليمو بسبب ال يد للبائع فيو سقط البيع ك اسًتد اؼبشًتم الثمن، إال إذا كقع اؽببلؾ بعد :"ج على أنو.ـ. ؽ369 تنص اؼبادة  3

". إعذار اؼبشًتم بتسليم اؼببيع   

    إذا نقصت قيمة اؼببيع قبل التسليم لتلف أصابو جاز للمشًتم إما أف يطلب فسخ البيع إذا كاف النقص جسيما :" ج على أنو.ـ. ؽ370 تنص اؼبادة  4

". حبيث لو طرأ قبل العقد ؼبا أمت البيع، ك إما أف يبقي البيع مع إنقاص الثمن   
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 بعد عدة أياـ بوصوؿ السلع إذل مقر سكناه فيفاجئاالستعبلـ عن سلع ما أك معرفة خصائصها 
. تعلمو بإمكانية االحتفاظ هبا مع دفع الثمن أك إرجاعها

         ك ذبدر اإلشارة إذل أف إرساؿ بضاعة دكف طلبها يعرض اؼبرسل ك اؼبهٍت إذل عقوبة مدنية 
ك جنائية، فمدنيا ديكن للمستهلك االحتفاظ بالسلعة دكف دفع شبنها، ك جنائيا قد يتعرض 

. لعقوبة جنائية يف ىذا اػبصوص

 قامت بعض الواليات بتعديل قوانُت ضباية اؼبستهلك دبا األمريكيةيف الواليات اؼبتحدة أما 
يتبلءـ ضبايتو يف عقود االستهبلؾ االلكًتكين كعلى سبيل اؼبثاؿ فاف تشريع كالية كاليفورنيا بشاف 

يوما من خبلؿ 30 البائع ملـز باف يسلم اؼبستهلك السلعة خبلؿ أف على  نص كاؼبهناألعماؿ
 أسبوع قيمة اؼببلغ اؼبدفوع خبلؿ بإرجاع عن تلك اؼبدة يقـو البائع التأخَتقيامو بالدفع كيف حالة 

 .1 منهاأفضل أك بضائع بديلة تعادؿ كفاءة البضاعة اؼبطلوبة إرساؿ أك

    من توجيهات اجمللس األكريب كاضحة يف ىذا اجملاؿ إذ نصت على14كقد جاءت اؼبادة 
على الدكؿ األعضاء يف اجمللس األكريب أف تتخذ اإلجراءات البلزمة ؼبنع ىذه الطرؽ : " أنو

اػباصة بعرض البضائع ك اػبدمات على اؼبستهلك دكف سبق موافقتو أك طلبها، ك اعتبار أف عدـ 
". رد اؼبستهلك ال يعٍت اؼبوافقة على قبولو ىذه اؼبنتجات

ك لذلك فإف إرساؿ السلع إذل العمبلء دكف طلبها ال يعترب إجيابا، ك سكوت العميل ال           
يعترب قبوال، ك لكي يعترب إرساؿ ىذه السلع إجيابا ال بد أف تكوف الظركؼ اليت أحيطت بعملية 

    اإلرساؿ تدؿ على ذلك بشكل قاطع، كأف ترفق بالسلعة اؼبقصودة قسيمة تدؿ على عملية البيع 
ك شبن السلعة ك كيفية سداد الثمن ك ما إذل ذلك من إجراءات فبا ال يدع الشك للمشًتم بأنو أماـ 

.   ىو إال إجياب يسبق القبوؿ الذم يكوف من قبلو عملية بيع ك أف ىذا ما
                                                           

1  Oliver Hanse*Susan Dionne(the new virtual money-law and practice, kluwer law 
international press 1999 p 116 
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الفرع الثاني 

.  االلتزام بضمان التعرض واالستحقاق
 يرتب العقد االلكًتكين عموما كعقد البيع خصوصا إلزاـ البائع بضماف ملكية اؼببيع 

 .كاالستفادة منو بطريقة ىادئة ككاملة كىذا االلتزاـ يشمل كل العقود الناقلة للحق بعوض

ضماف البائع كل فعل صادر  "ك ىويتفق معظم الفقو على فحول االلتزاـ بضماف التعرض ك 
. 1منو نفسو أك من غَته، كيكوف من شأنو اؼبساس حبق اؼبشًتم يف التمتع دبلكية اؼببيع كلو أك بضعو

 ال يكوف فقط عن األفعاؿ الصادرة منو فقط، بل ديتد كمن ىذا التعريف يتضح لنا أف ضماف التعرض
 كالتعرض قد ينشا من البائع نفسو أك من . الصادرة حىت من الغَتاألفعاؿإذل ضماف التعرض ضد 

كضماف التعرض الصادر        (البند األكؿ)الغَت لذلك جيب التميز بُت ضماف التعرض الشخصي 
 .(البند الثاين)من الغَت 

. ضمان التعرض الشخصي: البند األول

يشمل ضماف التعرض ىنا بعدـ التعرض للمستهلك بكل عمل مباشر مادم أك قانوين من  
يقع على البائع التزاـ ذباه اؼبشًتم بأف ديتنع عن أم عمل يؤدم إذل شأنو حرمانو من االنتفاع ك

. 2 من االنتفاع باؼببيع أك يؤثر يف بعض اغبقوؽ الواردة على اؼببيعاإلنقاص

 كلذلك فإف التعرض الشخصي الذم يصدر من قبل البائع قد يكوف كليا أك جزئيا، كما أنو 
كالتعرض اؼبادم يكوف عندما يقـو البائع بنفسو أم بصورة . قد يكوف عمبل ماديا أك تصرفا قانونيا

                                                           
. 167.ف،ص.س. انظر، فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، الوجيز يف العقود اؼبدنية اؼبسماة، منشأة اؼبعارؼ، القاىرة، د 1
يضمن البائع عدـ التعرض للمشًتم يف االنتفاع باؼببيع كلو أك بعضو سواءا كاف التعرض من فعلو أك من فعل الغَت :"ـ على أنو. ؽ371 تنص اؼبادة  2

يكوف لو كقت البيع حق على اؼببيع يعارض بو اؼبشًتم، كيكوف البائع مطالبا بالضماف كلو كاف حق ذلك الغَت قد ثبت بعد البيع كقد آؿ إليو ىذا اغبق 
". من البائع نفسو
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مباشرة أك غَت مباشرة بأم عمل يؤدم إذل نقص االنتفاع باؼببيع، كىنا ديكن للمشًتم اللجوء إذل رفع 
. 1دعول على أساس إخبلؿ البائع بالتزاـ عقدم كىو االلتزاـ بضماف التعرض الشخصي

 أما التعرض القانوين فيكوف ؼبا يطالب البائع اؼبشًتم حبق ما على الشيء اؼببيع دبختلف 
. الطرؽ اؼبمكنة يف ىذا اجملاؿ

:  كيتوجب ضماف التعرض من قبل البائع ذباه اؼبشًتم يف حالة توافر الشرطُت اآلتُت

. كقوع التعرض فعبل، فاحتماؿ كقوعو ال يلـز البائع بضماف التعرض- 1 

 كيستوم يف ذلك أف يكوف .2أف يؤدم التعرض إذل منع االنتفاع الكلي أك اعبزئي باؼببيع- 2 
 .التعرض مبنيا على سبب مادم أك قانوين

. ضمان التعرض الصادر من الغير: البند الثاني

البائع ليس ملزما بضماف التعرض الذم يصدر من قبلو فقط، بل يلتـز بضماف التعرض  
 كيكوف البائع ملزما بالضماف كلو كاف األجنيب قد ثبت .الصادر حىت من الغَت، كما أشرنا إليو آنفا

 .حقو بعد البيع إذا كاف ىذا اغبق قد آؿ إليو من البائع نفسو

:  من القانوف اؼبدين مؤكدا ىذا القوؿ حيث نصت اؼبادة على أنو371 كقد جاء نص اؼبادة 

". سواءا كاف التعرض من فعلو أك من فعل الغَت...يضمن البائع عدـ التعرض للمشًتم"

 كما أف البائع يضمن عدـ التعرض حىت لو أف حق الغَت ظهر بعد البيع كىذا ما نصت عليو 

كيكوف البائع مطالبا بالضماف كلو كاف حق ذلك الغَت قد ثبت بعد البيع : "نفس اؼبادة حينما أكردت

                                                           
. 174. ، ص2001ف، .ـ. انظر،فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، مصادر االلتزاـ، دار النهضة العربية،د 1
. 146.  خالد فبدكح إبراىيم، أمن اؼبستهلك اإللكًتكين، اؼبرجع السابق، ص 2
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كالفرؽ اؼبوجود بُت التعرض الصادر من قبل شخص البائع ".كقد آؿ إليو ىذا اغبق من البائع نفسو

 البائع يضمن التعرض اؼبادم كالقانوين، بينما فإفكذلك الصادر من قبل الغَت يكمن يف أنو يف األكؿ 

. يف الثاين ال يضمن سول التعرض القانوين

.  كالبائع يضمن التعرض السابق أك البلحق للبيع، بشرط أف يكوف ذلك بتدخل البائع

.  كالبائع بإمكانو التحلل من الضماف إذا ثبت أنو قد أعلم اؼبشًتم بو قبل البيع

 كبالتارل ديكن تلخيص الشركط اليت بتوافرىا اليـو يلـز البائع بضماف التعرض من قبل الغَت 

: فيما يلي

   أف يكوف التعرض قانونيا، ألف التعرض اؼبادم من قبل الغَت ال يضمنو البائع، عكس - 1 

. ما إذا كاف التعرض صادرا من قبلو

يستوم التعرض السابق كالبلحق لعملية البيع، فالبائع يضمن كليهما إذا تسبب بذلك - 2 

.  بشرط أف يكوف لسبب راجع إذل البائع نفسوفيما خيص التعرض البلحق

. 1ترم كأظهره لوشتوافر حسن النية، فالبائع ال يضمن التعرض إذا كاف قد أخطر بو ادل- 3 

                                                           
. 147.  خالد فبدكح إبراىيم، اؼبرجع السابق، ص 1
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        كإذا رفعت على اؼبشًتم دعول استحقاؽ فإف البائع ملـز بالتدخل كمساعدة اؼبشًتم باغبلوؿ مكانو

رض الغَت إذل فقداف ػػػا إذا أدل تعػػالة ـػػؽ التعويض يف حػػػق عن طرمػػػذ التزاـػػـز بتنفيػػق ملػكإال فإف

. 1اؼببيع

:  كديكن للبائع يف ىذه اغبالة أف يتحلل من التزامو بضماف التعرض كاالستحقاؽ يف حالتُت

. 2إذا أثبت أف اغبكم الصادر كاف نتيجة تدليس أك خطأ جسيم صادر من اؼبشًتم- 1 

إذا دل خيرب اؼبشًتم البائع بدعول االستحقاؽ يف الوقت اؼبناسب، ففي ىذه اغبالة حىت - 2 
إذا فقد اؼبشًتم اؼببيع كاستحقو الغَت فبل ديكنو الرجوع بالضماف على البائع إال أف البائع ال ديكنو 

التحجج بعدـ علمو بوجود الدعول للتخلي عن الضماف إال إذا أثبت أف تدخلو كاف سيؤدم حتما 
. إذل رفض دعول االستحقاؽ

 كالبائع ملـز بالضماف حىت كلو أف اؼبشًتم اعًتؼ حبق الغَت عن حسن نية حىت قبل صدكر 
حكم قضائي إذا كاف قد طلب من البائع اغبلوؿ ؿبلو، إال إذا ثبت البائع أف الغَت دل يكن ؿبقا يف 

. 3دعواه

كيف حالة ما إذا تعرض اؼبشًتم لدعول كاستطاع التخلص منها فإنو يتوجب على البائع  
. 1أف يدفع للمشًتم كل اؼبصاريف اليت بذؽبا يف سبيل ذلك

                                                           

إذا رفعت على اؼبشًتم دعول استحقاؽ اؼببيع كاف على البائع حسب األحواؿ ككفقا لقانوف اإلجراءات اؼبدنية :"ج على أنو.ـ. ؽ372تنص اؼبادة 1 
إذا أعلم البائع يف الوقت اؼبناسب كدل يتدخل يف اػبصاـ كجب عليو الضماف إال إذا . أف يتدخل يف اػبصومة إذل جانب اؼبشًتم أك أف حيل فيها ؿبلو

فإذا دل خيرب اؼبشًتم البائع بدعول االستحقاؽ يف الوقت . ثبت أف اغبكم الصادر يف الدعول كاف نتيجة تدليس أك خطأ جسيم صادر من اؼبشًتم
اؼبناسب كصدر عليو حكم حاز قوة الشيء اؼبقضي فيو، فإنو يفقد حق الرجوع بالضماف إذا ثبت البائع أف التدخل يف الدعول كاف يؤدم إذل رفض 

" دعول االستحقاؽ
. ج كالسابق ذكرىا.ـ. ؽ372 من اؼبادة 1ىذا ما نصت عليو الفقرة  2
إف الرجوع بالضماف حق يثبت للمشًتم كلو اعًتؼ عن حسن نية حبق الغَت أك تصاحل معو دكف اف ينتظر :"ج على انو.ـ. ؽ373 تنص اؼبادة  3

حكما قضائيا مىت أخرب البائع بالدعول يف الوقت اؼبناسب كدعاه حيل دبحلو فيها دكف جدكل، كل ذلك ما دل يثبت البائع أف الغَت دل يكن على حق 
". يف دعواه
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حيق للمشًتم أف يطلب من من البائع ألم سبب  فإنو يف حالة نزع اؼببيع يف كل األحواؿ 
. 2...البائع التعويض الكلي مع كل ما يلحق بذلك من مصاريف

  ىذه من القواعد العامة يف ضماف التعرض كاالستحقاؽ، ك تنطبق على عقد البيع االلكًتكين 
كعليو فاف تعرض قد يكوف مادم مثبل كقياـ البائع اؼبهٍت بزيارة فَتكس داخل برنامج الكمبيوتر اؼببيع 

 (اؼبستهلك)أك بتوجيو الفَتكس عن بعد من خبلؿ جهاز اؼبودـ اؼبوجود داخل جهاز كمبيوتر اؼبشًتم
لبلنًتنت فبا قد يسبب تدمَت كلي أك جزئي للنظاـ اؼبعلومايت عبهاز الكمبيوتر اػباص باؼبشًتم عند 

تشغيلو ىذا العمل حيوؿ كليا أك جزئيا دكف انتفاع اؼبتعاقد دبلكية للربنامج كىو تعرض سابق على 
اؼببيع كال يوجد يف العقد أك يف القانوف ما يربر ذلك التعرض مع مبلحظة أف التعرض يف التعاقد 

 .3االلكًتكين ليس تعرض مادم ملموس بل ىو تعرض معنوم غَت ملموس

، أك يف حالة كجود تكاليف كبَتة، يستطيع اؼبشًتم اغبصوؿ للبيعنزع اعبزئي اؿ كحىت يف حالة 
. 4 مقابل رده للمبيع كاؼبواؿ اليت انتفع هبا375على كل اؼببالغ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

                                                                                                                                                                                     
عندما يتجنب اؼبشًتم نزع اليد عن الشيء اؼببيع كلو أك بعضو بدفع مبلغ من النقود أك بأداء شيء آخر، فعلى :"ج على أنو.ـ. ؽ374 تنص اؼبادة   1

". البائع أف يتخلص من نتائج الضماف بأف يرد للمشًتم ما دفعو من النقود أك قيمة ما أداه من شيء آخر من مصاريف اػبصاـ
: يف حالة نزع اليد الكلي عن اؼببيع فاؼبشًتم أف يطلب من البائع:" ج على أنو.ـ. من ؽ375 تنص اؼبادة 2

قيمة اؼببيع كقت نزع اليد  -
 .قيمة الثمار اليت ألـز اؼبشًتم بردىا إذل اؼبالك الذم نزع يد اؼبشًتم عن اؼببيع -
 .اؼبصاريف النافعة اليت ديكن أف يطلبها من صاحب اؼببيع ككذلك اؼبصاريف القضائية الكمالية إذا كاف البائع سيء النية -
صبيع مصاريف دعول الضماف كدعول االستحقاؽ باستثناء ما كاف اؼبشًتم يستطيع أف يتقيو منها لو أعلم البائع هبذه الدعول األخَتة  -

 .373طبقا للمادة 
 .كبوجو عاـ تعويضو عما غبقو من اػبسائر كما فاتو من كسب بسبب نزع اليد عن اؼببيع -

. كل ذلك ما دل يقم اؼبشًتم دعواه على طلب فسخ البيع أك إبطالو
. 58. ، ص1994 انظر،عزة ؿبمود اضبد خليل ،مشكبلت اؼبسؤكلية اؼبدنية يف مواجهة فَتكس اغباسب، رسالة دكتوراه ،حقوؽ القاىرة،  3
يف حالة نزع اليد اعبزئي عن البيع، أك يف حالة كجود تكاليف عنو ككانت خسارة اؼبشًتم قد بلغت قدرا لو :"ج على أنو.ـ. من ؽ376تنص اؼبادة   4

.  مقابل رد اؼببيع مع االنتفاع الذم حصل عليو منو375علمو اؼبشًتم ؼبا أتاـ العقد كاف لو أف يطالب البائع باؼببالغ اؼببينة باؼبادة 
كإذا اختار اؼبشًتم استبقاء اؼببيع، أك كانت اػبسارة اليت غبقتو دل تبلغ القدر اؼبشار إليو يف الفقرة السابقة دل يكن لو سول اؼبطالبة حبق التعويض عن 

". الضرر الذم غبقو بسبب نزع اليد عن اؼببيع
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 جيوز للمتعاقدين الزيادة يف الضماف أك إنقاصو أك إسقاطو سباما، طبعا فإف ذلك يقع باطبل لو 
. 1تعمد البائع إخفاء حق الغَت

. 2 كاالتفاؽ على عدـ الضماف ال ينفي مسؤكلية البائع إذا كاف التعرض صادرا منو

 كما ذكر أعبله فيما خيص التعرض ىو خيص العقود العادية، كلكن ديكن القياس على ذلك 
. كإسقاطو على العقود اإللكًتكنية

قد يتم بيع برنامج إلكًتكين ؼ فمثبل التعرض الشخصي من قبل البائع يف العقود اإللكًتكنية 
لشخص ما كيزرع يف ىذا الربنامج فَتكسا مثبل، أك حيمي ىذا الربنامج برقم سرم دل يعطيو للمشًتم، 

. فبا يعوؽ انتفاع اؼبشًتم باؼببيع

 كىذا التعرض رغم أنو معنوم إال أنو يقاس يف العقود العادية بالتعرض اؼبادم الصادر من 
. 3شخص البائع

 كالتعرض من قبل الغَت يتم ؼبا يشًتم شخص ما سلعة على االنًتنت كقبل أف يستقبلها 
يفاجأ دبصادرهتا من قبل اعبمارؾ حبكم أهنا فبنوعة يف ذلك البلد، شأنو بعض األدكية اليت تكوف 

، كمثاؿ ذلك خطر بيع األسلحة النارية كاألفبلـ اؼبخلة مسموحة يف بلد ما كفبنوعة يف بلد آخر

                                                           
. جيوز للمتعاقدين دبقتضى اتفاؽ خاص أف يزيدا يف ضماف نزع اليد، أك أف ينقصا منو، أك أف يسقطاه:"ج على أنو.ـ. من ؽ377تنص اؼبادة   1 

كيكوف باطبل كل شرط يسقط . كيفًتض يف حق ارتفاؽ أف البائع قد اشًتط عدـ الضماف إذا كاف ىذا حقا ظاىرا أك كاف البائع قد أعلم بو اؼبشًتم
". الضماف أك ينقصو إذا تعمد البائع إخفاء حق الغَت

يبقى البائع مسؤكال عن كل نزع يد يشنأ عن فعلو كلو كقع االتفاؽ على عدـ الضماف كيقع باطبل كبل اتفاؽ :"ج على انو.ـ. ؽ378 تنص اؼبادة  2 
كإذا كاف نزع اليد عن اؼببيع من فعل الغَت فإف البائع يبقى مطالبا قبل اؼبشًتم برد قيمة اؼببيع كقت نزع اليد إال إذا أثبت أف اؼبشًتم . يقضي بغَت ذلك

". كاف يعلم كقت البيع سبب نوع اليد، أك أنو اشًتل ربت مسؤكليتو
. 58. عزة ؿبمود أضبد خليل، مشكبلت اؼبسؤكلية اؼبدنية يف مواجهة فَتكس اغباسب، اؼبرجع السابق، ص 3
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 1باآلداب أك اؼبخدرات  حيث أف العديد من اؼبواقع على الشبكة تعرض للبيع ىذه السلع اؼبمنوعة
. كىنا ديكن اللجوء إذل القواعد العامة فيما خيص ضماف التعرض كاالستحقاؽ

 الثالثالفرع 

 االلتزام باإلعالم والسالمة 
إف االىتماـ اآلف دل يعد ينصب فقط على ضباية الطرؼ الضعيف يف التعاقد من عيوب الرضا  

تلـز حيث  بل ديتد إذل ضركرة اكتساب اؼبستهلك فكرة كاضحة كمفصلة حوؿ ما سوؼ يتعاقد بشأنو
 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش، احملًتؼ بإعبلـ اؼبستهلك 03-09 من القانوف 17اؼبادة 

 كذلك عن طريق كضع الوسم أك العبلمات على اؼبنتوجات أك أم 2بكل اؼبعلومات اػباصة باؼبنتوج،
. طريقة أخرل، كبطريقة أخرل ديكن ذكر أكراؽ التعليمات كاإلرشادات اليت ترفق عادة بالسلع

:  كاؼبنتج يف ىذه اغبالة ملـز بإرفاؽ اؼبنتوجات باؼبعلومات التالية

 كيشمل العدد كالكيل كاغبجم: الكم .
 كيشمل عناصر اؼبواد كخصائصها كطريقة إنتاجها: الكيف. 
 كيشمل االسم كالشكل الذم تعرؼ بو البضائع: النوع. 
 اسم كعنواف الشخص اؼبسؤكؿ عن اإلنتاج. 
 تاريخ االستهبلؾ. 
 كيفية االستعماؿ. 

                                                           
 ما نبلحظو أف بعض مواقع الويب الفرنسة اؼبنتشرة على االنًتنت كاليت تقتصر العرض فقط على الدكؿ الفرانكفونية الناطقة بالفرنسية ، نفس االذباه  1

. تعمل بو أمريكا من حظر توجيو اإلجياب للدكؿ اؼبوقع عليها عقوبات اقتصادية مثل كوبا ، إيراف
: ، كاؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش على أنو2009 فرباير 25 اؼبوافق لػ 1430 صفر عاـ 29 اؼبؤرخ يف 03-09 من القانوف 17 تنص اؼبادة 2
جيب على كل متدخل أف يعلم اؼبستهلك بكل اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبنتوج الذم يضعو لبلستهبلؾ بواسطة الوسم ككضع العبلمات أك بأية كسيلة أخرل "

". ربدد شركط ككيفيات تطبيق أحكاـ ىذه اؼبادة عن طريق التنظيم. مناسبة
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 اإلعبلـ باألسعار. 

 كما ذبدر اإلشارة إذل أف اؼبشرع ألـز أف يكوف اإلعبلـ الذم يرفق السلع موضحا باللغة 

العربية أساسا، إضافة إذل لغات أخرل على سبيل اإلضافة، كما جيب أف تكوف ىذه اؼبعلومات 

 كيستند االلتزاـ باإلعبلـ إذل أف اغبماية التقليدية لئلرادة العقدية .1مقركءة بوضوح كيستحيل ؿبوىا

من خبلؿ نظرية عيوب اإلدارة دل تعد كافية نظرا الف ىناؾ كثَت من العقود حيتاج فيها اؼبستهلك إذل 

ضباية خاصة كفعالة بسبب طبيعة ىذه العقود كذلك إما ألف احد أطراؼ التعاقد االلكًتكين مهٍت 

 .2ؿبًتؼ كإما الف اؼبتعاقد األخر ليس على دراية تامة أك قلة خربة

 كفيما خيص سبلمة كضباية اؼبستهلك فإف اؼبشرع قد أفرد بابا كامبل غبماية اؼبستهلك، فقد 

 08 إذل 04 كاضحا يف ىذا اجملاؿ حُت نص يف مواده من 03-09جاء الباب الثاين من القانوف 

. على كيفية ضماف أمن كسبلمة اؼبستهلك فيما خيص اؼبواد الغذائية

 تشَت إذل ضركرة 09 بينما يف الفصل الثاين فيشَت إذل إلزامية أمن اؼبنتوجات، حيث أف اؼبادة 

. 3توفر اؼبنتوجات اؼبوضوعة لبلستهبلؾ على األمن كأف ال تلحق أم ضرر بصحة اؼبستهلك

                                                           
جيب أف ربرر بيانات الوسم كطريقة االستخداـ كدليل : " اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش على أنو03-09 من القانوف 18 تنص اؼبادة  1

االستعماؿ كشركط ضماف اؼبنتوج ككل معلومة أخرل منصوص عليها يف التنظيم السارم اؼبفعوؿ باللغة العربية أساسا، كعلى سبيل اإلضافة، ديكن 
". استعماؿ لغة أك عدة لغات أخرل سهلة الفهم من اؼبستهلكُت، كبطريقة مرئية كمقركءة كمتعذرة ؿبوىا

 انظر، صباؿ عبد الرضباف ؿبمد، اؼبسؤكلية اؼبدنية للمتفاكض كبو تطبيق القواعد العامة على مسؤكلية اؼبتفاكض عرب االنًتنت ، دار النهضة العربية  2
 .46. ،  ص2004ف،.ـ.د
جيب أف تكوف اؼبنتوجات اؼبوضوعة لبلستهبلؾ مضمونة كتتوفر على األمن بالنظر :" من قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش على أنو09 تنص اؼبادة 3

إذل االستعماؿ اؼبشركع اؼبنتظر منها، كأف ال تلحق ضررا بصحة اؼبستهلك كأمنو كمصاغبو، كذلك ضمن الشركط العادية لبلستعماؿ أك الشركط األخرل 
". اؼبمكن توقعها من قبل اؼبتخلُت
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أك من   ع منتوجات أخرلػػػة عند استعماؽبا ـيرر خطػػػة كغيػػكف اؼبنتوجات سليمػػػا جيب أف تكػكم

. 1قبل فئات معينة، كخطر بعض اؼبنتوجات على األطفاؿ مثبل

 إضافة إذل السبلمة اليت جيب أف تتوفر يف اؼبنتوجات، فإف احملًتفُت ملزموف بأف تكوف 
. 2منتجاهتم مطابقة كتستجيب للرغبات اؼبرجوة من طرؼ اؼبستهلكُت

 كأكرب مشكل يعتػرض اؼبستهػلك يف العقػود اإللكتػركنيػة ىي جهلو للجهة التػي يتعامل معها 
 يتعامل إذا كجب علػى احملتػرفُت تقدمي كل اؼبعلومات التػي سبكن اؼبستهلك مػن معرفة الطرؼ الذم

معػو، كمػا جيب على التشريعػات البػت فػي ىػذه اؼبسأػلة اغبساسة مػن أجػل إضفػاء نػوع من الثقة فػي 
ما ذىبت إليو بعض القوانُت ؼبا اىتمت دبا يغرؼ لدل أىل االختصاص بالتوقيع  التعػامػل كىو

. اإللكًتكين كسبيل غبماية طريف العقد

ؾبموعة أرقاـ سبثل توقيعا على "  كلقد عرفتو عبنة التجارة الدكلية التابعة لؤلمم اؼبتحدة بأنو 
". رسالة معينة

 منو تعريفا للتوقيع 2 يف اؼبادة 1999 ديسمرب 13كما أكردت التعليمية األكربية اؼبؤرخة يف 
معلومات أك معطيات يف شكل إلكًتكين، ترتبط أك تتصل منطقيا :" اإللكًتكين بأنو عبارة عن 

". دبعطيات إلكًتكنية أخرل كتستخدـ كوسيلة إلقرارىا

                                                           
يتعُت على كل متدخل احًتاـ إلزامية أمن اؼبنتوج الذم يضعو لبلستهبلؾ فيما :" من قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش على أنو10 تنص اؼبادة  1

: خيص
. فبيزاتو كتركيبيتو كتغليفو كشركط ذبميعو كصيانتو -
 .تأثَت اؼبنتوج على اؼبنتوجات األخرل عند توقع استعمالو مع ىذه اؼبنتوجات -
 عرض اؼبنتوج ككظبو كالتعليمات احملتملة اػباصة باستعمالو كإتبلفو، ككذا كل اإلرشادات أك اؼبعلومات الصادرة عن اؼبنتج -
 .فئات اؼبستهلكُت اؼبعرضُت ػبطر جسيم نتيجة استعماؿ اؼبنتوج خاصة األطفاؿ -

". ربدد القواعد اؼبطبقة يف ؾباؿ أمن اؼبنتوجات عن طريق التنظيم
.  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09 من القانوف 12 ك11ىذا ما نصت عليو اؼبادتُت 2 
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 كيقضي قانوف االستهبلؾ الفرنسي أنو على التاجر اإللكًتكين الذم يعرض منتجاتو عرب 
االنًتنت أف حيدد اػبصائص العامة الضركرية للمنتج أك اػبدمة كعلى كجو اػبصوص اػبصائص 
الكيفية كالكمية كاؼبدة اليت ستعرض فيها قطع الغيار يف السوؽ كالسعر بالعملة الفرنسية كرسـو 

 1.التسليم كميعاده

إتباع ؾبموعة : " ؿ بأف التوقيع اإللكًتكين ىوئ كمن التعاريف اليت اقًتحها الفقهاء التعريف القا
من اإلجراءات أك الوسائل التقنية اليت يتاح استخدامها عن طريق الرمز أك األرقاـ أك الشفرات، بقصد 

". إخراج عبلمة فبيزة لصاحب الرسالة اليت نقلت إلكًتكنيا

           كآخر بيومًتم(البند األكؿ) للتوقيع اإللكًتكين صورتاف شائعتاف إحدامها التوقيع الرقمي
. (البند الثاين)

 la signature numérique.التوقيع الرقمي: البند األول

، تقـو ىذه التقنية Key based signatureيطلق عليو أيضا اسم التوقيع الكودم  

بتزكيد الوثيقة اإللكًتكنية بتوقيع مشفر ديكنو ربديد الشخص الذم قاـ بتوقيعها كالوقت الذم قاـ فيو 

. بتوقيعها، كمعلومات أخرل خاصة بصاحب التوقيع

 autorités deمث يسجل التوقيع الرقمي بشكل رظبي عند جهات تعرؼ بسلطات التوثيق 

certification .

:  signature biométriquesالتوقيع البيوميتري : البند الثاني

                                                           
. 191.   خالد فبدكح إبراىيم ، ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين ،اؼبرجع السابق ،ص  1
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يعتمد التوقيع البيومًتم على ربديد منط خاص تتحرؾ بو يد الشخص اؼبوقع أثناء التوقيع، إذ  
يتم توصيل قلم إلكًتكين جبهاز كمبيوتر، كيقـو الشخص بالتوقيع باستخداـ ىذا القلم الذم يسجل 

حركات يد الشخص أثناء التوقيع كسمة فبيزة لو أخذا يف االعتبار بأف لكل شخص سلوؾ معُت أثناء 
 .(مثبل كالتوقيع عند طلب جواز سفر بيومًتم).التوقيع

كيتم التحقق من صحة ىذا التوقيع، عن طريق قياـ نفس الربنامج، الذم مت التوقيع بواسطتو، بفك  

رموز الشفرة البيومًتية، كمقارنة اؼبعلومات مع التوقيع اؼبخزف، مث إرساؽبا إذل برنامج كمبيوتر الذم 
. 1يعطي اإلشارة فيما إف كاف التوقيع صحيحا أـ ال

أيا " كالصحيح ىو " أيا كانت الوسيلة اليت تتضمنها"  استعمل اؼبشرع يف تعريف الكتابة عبارة
 : quels que soient leur...حسب الًتصبة الفرنسية للنص" كانت الدعامة اليت تتضمنها

support . 

 كاستعمل اؼبشرع أيضا مصطلح الكتابة يف الشكل اإللكًتكين كليس الكتابة اإللكًتكنية، كوف 
           .2شكل الكتابة ىو الذم تغَت كليس طبيعتها

كجب توفَت دعامات موثوقة كقابلة كلتحقيق اغبماية اؼبثلى للمستهلك يف العقود اإللكًتكنية        
للعودة إليها يف أم كقت كىذا ما ال توفرىا بعد الدعامات اإللكًتكنية مثبل كمواقع اإلنًتنت فلذلك 

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك يف العقود اؼبربمة عن بعد مواقع 07-97فقد استثٌت التوجيو األكركيب رقم 

                                                           
  كماؿ العيارم، التطور العلمي كقانوف اإلثبات، كرقة عمل مقدمة يف الندكة العاؼبية حوؿ اإلثبات باستعماؿ كسائل اؼبعلوماتية كالتكنولوجية اغبديثة،  1

. ، بَتكت، لبناف2003 يناير 8-6باؼبركز العريب للبحوث القانونية كالقضائية، 
 :. www. Caprioli-avocats. com يف موقعو غرب شبكة االنًتنت Eric caprioli: يف ىذا الشأف يقوؿ األستاذ 2  

Nous préférons également l’expression écrit 
Sous forme électronique à celle d’écrit électronique car ce ne sont que les formes  

De l’écrit qui changent et non sa nature, s’il peut exister plusieurs formes de Preuve littérale. 
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االنًتنيت من الدعامات القابلة لبلستمرار كوهنا دعامة تفتقر إذل ىػذه اػباصية فيما عدا تلك اليت 
تستجيب للمعايَت اؼببينة بشأف تعريف الدعامة اليت ؽبا قابليػة لبلستمرار كىو التعريف الذم جاءت بو 

كل أداة تسمػح للمسػتهلك بتخػزين اؼبعلومات اليت توجو إليو " من ىذا التوجيو بقوؽبا 02اؼبادة 
شخصيا علػى كبػو ديكػن معػو الرجوع إليها بسهولػة مستقببل خبلؿ فتػرة زمنيػة تتػبلءـ مػع األغػراض 

من أجلها مت توجيو ىذه اؼبعلومات، كتسمح بإعادة نسخ ىذه اؼبعلومات نسخة مطابقة لتلك  اليت
. 1اليت مت زبزينها

 إمكانية اللجوء 03 يف مادتو CNUDCI كأكد القانوف النموذجي للتجارة االلكًتكنية 
إذل شخص ثالث كوسيلة إلضفاء اعبدية على الوثيقة االلكًتكنية،  إال أنو أشار إذل بعض الشركط 

: اليت جيب توافرىا عند حفظ الوثيقة اإللكًتكنية كىي

. تسيَت االطبلع على اؼبعلومات الواردة فيها على كبو يتيح الرجوع إليها الحقا - 

االحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذم أنشأت أك أرسلت أك استملت بو أك بشكل  - 
. ديكن إثبات أنو ديثل بدقة اؼبعلومات اليت أنشأت أك أرسلت أك استملت

 رسالة البيانات كجهة كصوؽبا استبانةاالحتفاظ باؼبعلومات، أف كجدت، اليت سبكن من  - 
. 2كتاريخ ككقت استبلمها ككصوؽبا

 

 

 
                                                           

. 149 .، ص2006انظر،عبد الفتاح بيومي حجازم، ضباية اؼبستهلك عرب شبكة االنًتنت،دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 1 
سامي بديع منصور، اإلثبات اإللكًتكين يف القانوف اللبناين، معاناة قاض، اعبديد يف أعماؿ اؼبصاريف من الوجهتُت القانونية كاالقتصادية، أعماؿ 2 

،       2004. ، اعبديد يف التقنيات اؼبصرفية، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت، لبناف،ط01اؼبؤسبر العلمي السنوم لكلية اغبقوؽ بَتكت العربية،ج
. 343. ص
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المطلب الثالث 

حماية المستهلك في العقود اإللكترونية واقع 
دل تقتصر اغبماية يف العقود االلكًتكنية على طريقة إبراـ العقد بل امتدت لتكريس ىذه  

لقد اىتمت معظم التشريعات حبماية اؼبستهلك لذلك فقد اغبماية عمليا دبا يتبلءـ كالتشريعات ك
ت قوانينا كنصوصا تنظيمية ربميو من العيوب اليت قد ال تظهر لو أثناء التعاقد إال بعد استبلمو ضأفر

   للمبيع كىو ما يعرؼ بضماف العيوب اػبفية، كبعد التطرؽ إذل ضماف العيوب اػبفية بوجو عاـ 
سوؼ نتطرؽ إذل الضماف الوارد يف القوانُت اليت تعٌت حبماية اؼبستهلك يف التشريع (الفرع األكؿ)

 :(الفرع الثاين )اعبزائرم اؼبتعلق بضماف اؼبنتوجات كاػبدمات 

الفرع األول 

ضمان العيوب الخفية 
 إف اؼبستهلك ؼبا يتعاقد قد ال يكتشف أك يستبُت ما يوجد باؼببيع من عيوب إال بعد فًتة، 

نظرا لعدـ خربتو من جهة أك لكوف العيب خفي كغَت ظاىر، كىذا سواءا يف العقود العادية أـ العقود 
. اإللكًتكنية، لذلك قبد أف اؼبشرع قد أكرد أحكاما خاصة كفيلة بضماف العيوب اػبفية

 كلقد كاف القانوف اؼبدين اعبزائرم كاضحا يف ىذه اؼبسألة عندما نص على أف البائع ملـز 
بالضماف إذا كاف باؼببيع عيب ينقص من قيمتو، أك من االنتفاع بو حسب ما ىو مرجو من السلعة 

 ، إال إذا كاف اؼبشًتم عاؼبا بذلك العيب أك كاف بإمكانو علم ذلك لو بذؿ عناية الرجلاؼبشًتية
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، ك ذبدر اإلشارة أف اؼبشرع اعبزائرم دل يعرؼ العيب اػبفي 1العادم ما دل يتعمد البائع إخفاء ذلك
ىو 2 حيث نص على أف العيب اػبفي 544/4كما عرفو قانوف اؼبعامبلت اؼبدنية اإلمارايت يف اؼبادة 

الذم ال يعرؼ دبشاىدة ظاىر للمبيع كال يتبينو الشخص العادم كال يكشفو غَت خبَت كال يظهر إال 
 .باالستعماؿ أك التجربة

 كالعيوب اليت قد تلحق باؼبنتج ديكن مبلحظتها كمعاينتها دبختلف الزكايا اليت يتم تبياف العيب 
. منها

العيب الذم يتلف الشيء أك يلحق بو : " فمن الناحية اؼبادية، يعرؼ العيب اػبفي بأنو ذلك
". اؽببلؾ كيؤدم إذل االنتقاص من قيمتو أك منفعتو

العيب الذم يصيب : " كإذا ما عرفنا العيوب اػبفية من الناحية الوظيفية فإنو يعرؼ بأنو
". الشيء يف أكصافو أك يف خصائصو حبيث جيعلو غَت صاحل للغرض اؼبعد من أجلو

التـز البائع للمشًتم إذا زبلف صفة يف اؼببيع : " كمن الناحية العقدية يعرؼ العيب اػبفي بأنو
. 3"كجودىا فيو

 كذبدر اإلشارة إذل انو لرفع دعول ضماف العيوب اػبفية ال بد من توافر شركط لذلك منها أف 
يكوف العيب مؤثرا، كأف يكوف خفيا، كأف ال يكوف اؼبشًتم عاؼبا بالعيب، دكف إغفاؿ اؼبيعاد الذم 

                                                           
يكوف البائع ملزما بالضماف إذا دل يشتمل اؼببيع على الصفات اليت تعهد بوجودىا كقت التسليم إذل : "ج على أنو.ـ. من ؽ379 تنص اؼبادة   1
اؼبشًتم، أك إذا كاف باؼببيع عيب ينقص من قيمتو، أك من االنتفاع بو حبسب الغاية اؼبقصودة منو حسب ما ىو مذكور بعقد البيع، أك حسبما يظهر ش

غَت أف البائع ال يكوف ضامنا للعيوب اليت كاف اؼبشًتم على علم . من طبيعتو أك استعمالو، فيكوف البائع ضامنا ؽبذه العيوب كلو دل يكن عاؼبا بوجودىا
هبا كقت البيع، أك كاف يف استطاعتو أف يطلع عليها لو أنو فحص اؼببيع بعناية الرجل العادم، إال إذا أثبت اؼبشًتم أف البائع أكد لو خلو اؼببيع من تلك 

". العيوب أك أنو أخفاىا غشا منو
 ؽ 15 لسنة 102طعن نقض رقم - قد قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية باف العيب اػبفي ىو اآلفة الطارئة اليت زبلو منها الفطرة السليمة للمبيع 2 

 .341.  ؾبموعة القواعد القانونية حملكمة النقض يف اؼبواد اؼبدنية ص04/12/1974حكمتو يف 
3  V.Ghestinn(j), conformités et garanties dans la vente, L.G.D.J.1983, p. 764. 
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 ىذه الشركط تكفل قدرا اكرب من اغبماية للمستهلك كربافظ يف نفس .جيب أف ترفع الدعول خبللو
 الوقت على استقرار اؼبعامبلت 

: شروط رفع دعوى الضمان-البند األول

: أن يكون العيب مؤثرا: أوال

يكوف العيب مؤثرا إذا دل يشتمل اؼببيع على الصفات اليت تعهد البائع بوجودىا كقت التسليم  
إذل اؼبشًتم، أك إذا كاف باؼببيع عيب ينقض من قيمتو لدرجة أف اؼبشًتم ما كاف ليتعاقد مع البائع لو 

. 1علم هبذه العيوب

 على أف 1641 كقد نص القانوف اؼبدين الفرنسي على ذلك أيضا عندما نص يف مادتو 
العيب يكوف مؤثرا إذا بلغ حدا من اعبسامة، حبيث لو علمو اؼبشًتم كقت التعاقد المتنع عن الشراء "

". أك اشًتاه بثمن يقل عن شبنو

 

  :أن يكون العيب خفيا: ثانيا

 فالبائع ال يضمن العيب إف كاف ظاىرا، فالضماف يقتصر على العيوب اػبفية فقط، كما أف 
 .2العيب ال يكوف خفيا إذا كاف بإمكاف اؼبشًتم لو بذؿ عناية الرجل العادم أف يتبُت العيب اؼبوجود

 من القانوف اؼبدين اعبزائرم يتضح أف اؼبشًتم يستطيع التحجيج 379 كمن دراسة اؼبادة 
: بالعيب اػبفي إذا

. تعمد البائع إخفاء العيب- 1 
                                                           

 .ج.ـ. من ؽ379 أنظر، يف ىذا األمر اؼبادة   1
. ج.ـ. ؽ379 ارجع، يف ىذا اؼبوضوع اؼبادة   2 
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. إذا أكد البائع للمشًتم خلو اؼببيع من العيوب- 2 

كمىت ظهر العيب اػبفي كجب على البائع ضماف ذلك دكف التحجج بأنو ال يضمن ذلك  
العيب ألف طبيعة السلعة ال تقتضي ذلك، فالعربة بكوف العيب خفيا أـ ال، كدبعرفة اؼبشًتم ذلك أـ 

 كيف القانوف اؼبدين الفرنسي فاف نص .1ال، كبإخبار البائع اؼبشًتم بذلك العيب أـ تعمد إخفاؤه
 يفرؽ بُت العيب الظاىر كالعيب اػبفي كال يضمن البائع إال العيب األخَت فقط ، كلعل 1642اؼبادة 

السبب يف تفسَت ذلك أف استبلـ اؼبستهلك للمبيع كعدـ اعًتاضو يعترب قرينة على قبولو اؼببيع باغبالة 
 .اليت عليها

. أن يكون المشتري عالما بالعيب: ثالثا

خفية إذا تلك العيوب  كانت كإف فكما سبقت اإلشارة فإف البائع ال يضمن العيوب حىت 
غَت أف البائع ال : " تنص على أنو379من اؼبادة الثانية حيث أف الفقرة .كاف اؼبشًتم عاؼبا بذلك

يكوف ضامنا للعيوب اليت كاف اؼبشًتم على علم هبا كقت اؼببيع، أك كاف يف استطاعتو أف يطلع عليها 
من تلك لو أنو فحص اؼببيع بعناية الرجل العادم، إال إذا أثبت اؼبشًتم أف البائع أكد لو خلو اؼببيع 

". نو أخفاىا غشا منوأالعيوب أك 

                                                           
يكوف البائع ملزما بالضماف إذا دل يشتمل اؼببيع على : " نص على أنو21/7/1999 الصادر يف 940 – 202 قرار احملكمة العليا يف القضية رقم   1

إف القرار اؼبطعوف فيو الذم قضى برفض طلب اؼبدعي . الصفات اليت تعهد بوجودىا كقت التسليم إذل اؼبشًتم أك إذا كاف باؼببيع عيب ينقص من قيمتو
الرامي إذل إبطاؿ البيع كإرجاع الثمن لعيب خفي حبجة أف البائع يف ؾباؿ السيارات القددية غَت ملـز بالضماف جاء بتعليل خاطئ، ألف البائع ملـز 

بضماف العيوب اػبفية عندما يتعذر على اؼبشًتم نفسو اكتشاؼ ىذا العيب أك عندما يكوف اؼببيع مشوبا بعيوب تنقص من قيمتو فكاف يتعُت عندئذ 
". التحقق عما إذا كاف العيب اؼبشار من طرؼ اؼبشًتم عيبا خفيا ينقص من قيمة اؼببيع أك ال
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 لذلك فإف اؼبشًتم يتوجب عليو التحقق من خلو اؼببيع من العيوب لدل تسلمو اؼببيع كإخبار 
البائع بأم عيب يراه كإف اكتشف كجود عيوبا خفية كسكت عن ذلك فإف ىذا يعترب رضا عن تلك 

. 1العيوب كال يستطيع مطالبة البائع فيما بعد بالضماف، ألف جهلو ينتفي يف ىذه اغبالة

إذا كجد العيب اػبفي كربققت كامل الشركط اؼبذكورة آنفا فإف البائع يعد ملزما بضماف ك  
. 2العيب

:  كبالتارل فإف اؼبشًتم ـبَت بُت أمرين

إما اؼبطالبة بإبطاؿ البيع إذا بلغ العيب حدا من اعبسامة ما كاف اؼبشًتم ليتعاقد - 1 
. بوجوده

 الثمن، كما أف اؼبشًتم بإمكانو بإنقاصإما استبقاء اؼببيع كعدـ إبطاؿ البيع مع اؼبطالبة - 2 
. 3التمسك بدعول الضماف حىت كلو ىلك اؼببيع بأم سبب كاف

: ميعاد دعوى الضمان-البند الثاني

جيب على اؼبستهلك دبجرد تسلمو للمبيع أف يفحصو كاف خيطر البائع دبا فيو من عيوب  
دعول الضماف مقيدة دبيعاد سنة من يـو كعليو أف خيطره خبلؿ مدة معقولة كالتشريع أكد أف 

التسليم، كالعربة ليس من تاريخ اكتشاؼ العيب بل من التسليم، فإذا اكتشف اؼبشًتم العيب بعد 

                                                           
إذا تسلم اؼبشًتم اؼببيع كجب عليو التحقيق من حالتو عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل :"ج على أنو.ـ. من ؽ380تنص اؼبادة   1

. اعبارية، فإذا كشف عيبا يضمنو البائع كجب عليو أف خيرب ىذا األخَت يف أجل مقبوؿ عادة فإف دل يفعل اعترب راضيا بالبيع
غَت أنو إذا كاف العيب دل يظهر بطريق االستعماؿ العادم كجب على اؼبشًتم دبجرد ظهور العيب أف خيرب البائع بذلك كإال اعترب راضيا باؼببيع، دبا فيو 

". من عيب
إذا أخرب اؼبشًتم البائع بالعيب اؼبوجود يف اؼببيع يف الوقت اؼببلئم كاف لو اغبق يف اؼبطالبة بالضماف كفقا : "ج على انو.ـ. من ؽ381تنص اؼبادة    2

". 376للمادة 
". تبقى دعول الضماف مستمرة كلو ىلك الشيء اؼببيع كبأم سبب كاف: " ج على أنو.ـ. من ؽ382تنص اؼبادة    3 



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

109 
 

      انقضاء مدة سنة فبل جيوز لو رفع دعول الضماف، إال إذا أثبت أف البائع أخفى العيب غشا منو
 .1أك يف حالة التزاـ البائع بالضماف ؼبدة أطوؿ

 منها أك إسقاطها غَت أف االتفاؽ على اإلنقاص كجيوز للمتعاقدين الزيادة يف مدة الضماف أك 
.                                    2إسقاط الضماف يكوف باطبل إذا تعمد البائع إخفاء العيب

كذبدر اإلشارة فيما خيص مدة الضماف كدبيعاده إذل انو جيب على اؼبشًتم أف يعلم البائع يف أجل 
شهر من ظهور العيب كأف يرفع الدعول يف أجل ستة أشهر من يـو اإلعبلـ، إال إذا كاف ىناؾ اتفاؽ 

. 3يقضي خببلؼ ذلك

 كجيب التنويو إذل أف الضماف ال يرد على إطبلقو، فهناؾ بعض البيوع مستثناة من الضماف قد 
، كذبدر اإلشارة انو كفقا 4أكردىا اؼبشرع، كىي البيوع القضائية كالبيوع اإلدارية إذا سبت باؼبزاد العلٍت

فاف اؼبنتج مسؤكال عن سبلمة اؼبستهلك األماف الذم ديكن  (1386/1اؼبادة )للقانوف الفرنسي 
انتظاره من اؼببيع كال يؤثر يف ذلك حصوؿ اؼبنتج على التصرحيات اإلدارية من اعبهة اؼبختصة البلزمة 

لطرح اؼبنتج للتداكؿ أك إتباعو اؼبعايَت الفنية التقنية البلزمة كفقا لذلك فاف الضماف العيب اػبفي أمشل 
 .بكثَت كفيو ضباية متوسعة خاصة للمستهلك

 

 

 
                                                           

تسقط بالتقادـ دعول الضماف بعد انقضاء سنة من يـو تسليم اؼببيع حىت كلو دل يكتشف اؼبشًتم العيب : "ج على أنو.ـ. من ؽ383تنص اؼبادة    1 
". غَت أنو ال جيوز للبائع أف يتمسك بسنة التقادـ مىت تبُت أنو أخفى العيب غشا منو. إال بعد انقضاء ىذا األجل ما دل يلتـز البائع بالضماف ؼبدة أطوؿ

جيوز للمتعاقدين دبقتضى اتفاؽ خاص أف يزيدا يف الضماف أك أف ينقصا منو كأف يسقطا ىذا الضماف غَت : "ج على أنو.ـ. من ؽ384تنص اؼبادة    2 
. أف كل شرط يسقط الضماف أك ينقصو يقع باطبل إذا تعمد البائع إخفاء العيب يف اؼببيع غشا منو

إذا ضمن البائع صبلحية اؼببيع للعمل ؼبدة معلومة مث ظهر خلل فيها فعلى اؼبشًتم أف يعلم البائع يف أجل :"ج على أنو.ـ. من ؽ386 تنص اؼبادة   3 
". شهر من يـو ظهوره، كأف يرفع دعواه يف مدة ستة أشهر من يـو اإلعبلـ، كل ىذا ما دل يتفق الطرفاف على خبلفو

". ال ضماف للعيب يف البيوع القضائية، كال يف البيوع اإلدارية إذا كانت باؼبزاد:"ج على أنو.ـ. من ؽ385 تنص اؼبادة   4 
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الفرع الثاني 

: ضمان السلع والخدمات في قانون حماية المستهلك

 الضماف الذم ربدثنا عنو أعبله كارد بالقوانُت كالقواعد العامة ديكن تطبيقو على العقود 
. اإللكًتكنية، كىو ضماف العيوب اػبفية

 باستبداؿ إال أف اؼبشرع قد خص اؼبستهلك بالضماف دبوجب نصوص خاصة أين يلتـز البائع 
كما أف . 1السلعة أك تصليحها، كىذا الضماف أكرده القانوف اػباص حبماية اؼبستهلك كقمع الغش

 .كاعتربت باطبل كل شرط خيالف ذلك. 2 من نفس القانوف قد نصت على إلزامية الضماف13اؼبادة 

. 133كما أنو ديكن لؤلطراؼ االتفاؽ يف زيادة فًتة الضماف دكف إلغاء أحكاـ اؼبادة 

كنظرا لكوف القانوف اػباص حبماية اؼبستهلك كقمع الغش حديث نسبيا فإف النصوص التطبيقية 
اػباصة بو دل تصدر بعد، كلذلك فبل بأس بالعودة إذل النصوص التطبيقية اػباصػة بالقانػػػوف 

 من القانوف 94 اؼبتعلق بالقواعد العامة غبماية اؼبستهلك كىذا ما أشارت إليو اؼبادة 02-89رقم 
. 1 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش يف أحكامو اػبتامية09-03

                                                           
التزاـ كل متدخل خبلؿ فًتة زمنية معينة يف : الضماف:" اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش الضماف بأنو03-09 عرفت اؼبادة الثالثة من القانوف   1 

". حالة ظهور عيب باؼبنتوج، باستبداؿ ىذا األخَت أك إرجاع شبنو أك تصليح السلعة أك تعديل اػبدمة على نفقتو
يستفيد كل مقنت ألم منتوج سواءا كاف جهازا أك أداة أك آلة أك عتاد أك مركبة أك أم مادة :"  من القانوف اؼبذكور أعبله على أنو13تنص اؼبادة     2 

جيب على كل متدخل خبلؿ فًتة الضماف احملددة، يف حالة ظهور عيب باؼبنتوج، . كديتد ىذا الضماف إذل اػبدمات. ذبهيزية من الضماف بقوة القانوف
. أعباء إضافية|يستفيد اؼبستهلك من تنفيذ الضماف اؼبنصوص عليو أعبله دكف . استبدالو أك إرجاع شبنو، أك تصليح اؼبنتوج أك تعديل اػبدمة على نفقتو

". ربدد شركط ككيفيات تطبيق أحكاـ ىذه اؼبادة عن طريق التنظيم. يعترب باطبل كل شرط ـبالف ألحكاـ ىذه اؼبادة
كل ضماف آخر مقدـ ـ اؼبتدخل دبقابل أك ؾبانا، ال يلغي االستفادة من الضماف القانوين اؼبنصوص :" من نفس القانوف على أنو14 تنص اؼبادة   3

". جيب أف يتبُت بنود كشركط تنفيذ ىذه الضمانات يف كثيقة مرافقة للمنتوج.   أعبله13عليو يف اؼبادة 
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 1411 صفر عاـ 25 اؼبؤرخ يف 266-90 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 14 كقد نصت اؼبادة 
 اؼبتعلق بضماف اؼبنتوجات كاػبدمات، على البيانات اليت جيب أف 1990 سبتمرب سنة 15اؼبوافق لػ 

: ربملها شهادة الضماف اؼبرفقة باؼبنتوج كىي

اسم الضامن كعنوانو - 1 

رقم الفاتورة أك تذكرة الصندكؽ كتارخيها - 2 

نوع اؼبنتوج اؼبضموف، السيما منطو كصنفو كرقمو التسلسلي - 3 

سعر اؼبنتوج اؼبضموف - 4 

مدة الضماف - 5 

اؼبتنازؿ لو بالضماف عند االقتضاء - 6 

". يطبق الضماف القانوين يف صبيع األحواؿ: "العبارة اآلتية- 7 

 من نفس اؼبرسـو التنفيذم على مدة الضماف اليت ال جيب أف تقل يف 16 كما نصت اؼبادة 
. 2 أشهر06أم حاؿ من األحواؿ عن 

 أشهر اؼبفركضة 06ىناؾ بعض اؼبؤسسات كالشركات تعرض مدة ضماف أكرب بكثَت من ك  
قانونا يف إطار ضببلهتا اإلشهارية كالعمليات الًتكجيية، كنذكر على سبيل اؼبثاؿ صانع السيارات 

.  سنوات كاملة07 أين يعرض سيارات ذات ضماف يقدر ب KIAالكورم اعبنويب 

                                                                                                                                                                                     

 اؼبؤرخ يف أكؿ رجب عاـ 02-89تلغى أحكاـ القانوف رقم : " اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش على أنو03-09 من القانوف 94 تنص اؼبادة 1 
 كاؼبتعلق بالقواعد العامة غبماية اؼبستهلك كتبقى نصوصو التطبيقية سارية اؼبفعوؿ إذل حُت صدكر النصوص 1989 فرباير سنة 07 اؼبوافق لػ 1409

". التطبيقية ؽبذا القانوف اليت ربل ؿبلها
ال ديكن أف تقل مدة الضماف عن ستة أشهر، ابتداءا من يـو : "  اؼبتعلق بضماف اؼبنتوجات كاػبدمات على أنو266-90 ـ اؼبرسـو 16تنص اؼبادة  2  

". تسليم اؼبنتوج، ما دل يكن شبة تنظيم خيالف ذلك، كربدد يف قرارات إف دعت اغباجة، مدة الضماف بكل منتوج أك جنس من اؼبنتوجات
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 الدنيا اليت جيب أف يتم فيها الضماف عن كل السلع، حسب ة كلقد نص اؼبشرع على اؼبد
. الطبيعة اليت تقتضيها كل سلعة

 يف طور اإللغاء، كدل يتبقى لذات اؼبرسـو 266-90 للعلم فإف أحكاـ اؼبرسـو التنفيذم 
                     327-13قبل أف يتم تعويضو بأحكاـ اؼبرسـو التنفيذم   سول مفعوؿ سنة،

 

، حيدد شركط ككيفيات كضع 2013 سبتمرب 26 اؼبوافق ؿ 1434 ذم القعدة عاـ 20اؼبؤرخ يف 
. 1ضماف السلع كاػبدمات حيز التنفيذ

باختبلؼ جوىرم فيما خيص شركط ككيفيات . 3272-13 كدل يأت اؼبرسـو التنفيذم 
ضماف السلع كاػبدمات، فقد عرؼ يف مادتو الثالثة الضماف كما تطرؽ إذل الضماف اإلضايف الذم 

ظبكن أف تنص عليو بعض التعاقدات حيث تعطي فًتة أطوؿ للضماف من تلك اليت يستوجبها 
. 3القانوف دكف أم زيادة أك إضافة ألم التزاـ مقابل

  كقد نص اؼبشرع إذل أف تاريخ سرياف مفعوؿ الضماف يكوف ابتداء من تاريخ تسليم السلعة 
. أك تقدمي اػبدمة حسب نص اؼبادة اػبامسة من ذات اؼبرسـو

                                                           
، كالسيما منها أحكاـ اؼبرسـو التنفيذم رقم : " على أنو327-13 من اؼبرسـو التنفيذم 24 تنص اؼبادة   1 تلغى كل األحكاـ اؼبخالفة ؽبذا اؼبرسـو
".  كاؼبتعلق بضماف اؼبنتوجات كاػبدمات1990 سبتمرب سنة 15 اؼبوافق 1411 صفر عاـ 25 اؼبؤرخ يف 90-266

من تاريخ نشره يف  (1)تدخل أحكاـ ىذا اؼبرسـو حيز التنفيذ بعد سنة كاحدة : : على أنو327-13 من اؼبرسـو التنفيذم 26كما تنص اؼبادة 
. اعبريدة الرظبية

، حيدد شركط ككيفيات كضع ضماف السلع 2013 سبتمرب سنة 26 اؼبوافق 1434 ذم القعدة عاـ 20 مؤرخ يف 327-13 مرسـو تنفيذم   2
. 16، ص 49كاػبدمات حيز التنفيذ، اعبريدة الرظبية 

 الضماف اؼبنصوص عليو يف ":الضمان ":يقصد يف مفهـو ىذا اؼبرسـو دبا يأيت: " على أنو327-13 تنص اؼبادة الثالثة من اؼبرسـو التنفيذم  3
كل بند تعاقدم أك فاتورة أك قسيمة )النصوص التشريعية كالتنظيمية اؼبتعلقة باآلثار القانونية اؼبًتتبة على تسليم سلعة أك خدمة غَت مطابقة لعقد البيع 

كتغطي  (شراء أك قسيمة تسليم أك تذكرة صندكؽ أك كشف تكاليف أك كل كسيلة إثبات أخرل منصوص عليها يف التشريع كالتنظيم اؼبعموؿ هبما
. العيوب اؼبوجودة أثناء اقتناء السلعة أك تقدمي اػبدمة

.  كل التزاـ تعاقدم ؿبتمل يرـب إضافة إذل الضماف القانوين الذم يقدمو اؼبتدخل أك فبثلو لفائدة اؼبستهلك دكف زيادة التكلفة":الضمان اإلضافي"
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 البيانات اليت 327-13 باإلضافة إذل ذلك فقد أكردت اؼبادة السادسة من اؼبرسـو التنفيذم 
: جيب أف تتضمنها شهادة الضماف كىي

    اسم أك اسم شركة الضامن كعنوانو كرقم سجلو التجارم ككذا العنواف اإللكًتكين عند  - 

. االقتضاء           

 .اسم كلقب اؼبعٍت - 

. أك كل كثيقة أخرل فباثلة/ رقم كتاريخ الفاتورة أك تذكرة الصندكؽ أك قسيمة الشراء ك - 

. طبيعة السلعة اؼبضمونة، كالسيما نوعها كعبلمتها كرقمها التسلسلي - 

سعر السلعة اؼبضمونة  - 

مدة الضماف  - 

                            .اسم كعنواف اؼبمثل اؼبكلف بتنفيذ الضماف عند االقتضاء - 
 فيما خيص البيانات اليت جيب أف ربملها 327-13 ك266-90كالفرؽ اؼببلحظ بُت اؼبرسومُت 
اؼبذكورة يف اؼبرسـو األكؿ ". يطبق الضماف القانوين يف صبيع األحواؿ: "شهادة الضماف، ىو أف عبارة

دل يعد منصوصا عليها يف اؼبرسـو اغبارل، كقد يرجع ىذا نظرا لنص العديد من اؼبواد سواء يف القانوف 
 على استفادة كل 327-13 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش أك اؼبرسـو التنفيذم 09-03

. 1مستهلك من الضماف بقوة القانوف كعدـ إمكانية ـبالفة ىذا النص

 كينبغي التذكَت أف اؼبستهلك يستفيد من الضماف حىت يف حالة فقدانو لشهادة الضماف أك دل 
. 327-13يتسلم أصبل شهادة الضماف كىذا ما ذىبت إليو اؼبادة التاسعة من اؼبرسـو التنفيذم 

                                                           
" من الضماف بقوة القانوف...يستفيد كل مقنت ألم منتوج: " على أنو03-09 من القانوف 13 تنص اؼبادة   1

كيتجسد ىذا الضماف عن طريق تسليم شهادة الضماف : " على أنو327-13كما تنص الفقرة الثانية من اؼبادة اػبامسة من اؼبرسـو التنفيذم 
". للمستهلك بقوة القانوف
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 كفيما خيص مدة الضماف فإف اؼبادة السادسة عشر من ذات اؼبرسـو تنص على أهنا ال ديكن 
 03 أشهر كفيما خيص اؼبواد اؼبستعملة فإف مدة الضماف ال ديكن أف تقل عن 06أف تقل عن 

. أشهر

 كيف حالة حصوؿ ما يستوجب التعويض فإف اؼبستهلك حسب اؼبادة الثانية عشر من اؼبرسـو 
:  يستفيد دكف أية مصاريف إضافية إما13-327

. بإصبلح السلعة أك إعادة مطابقة اػبدمة - 

باستبداؽبا  - 

برد شبنها  - 

.  كيف حالة العطب اؼبتكرر، جيب أف يستبدؿ اؼبنتوج موضوع الضماف أك يرد شبنو

 إال بعد تقدمي شكول كتابية أك عن 21 كال يستفيد اؼبستهلك من الضماف حسب اؼبادة 

طريق أم كسيلة اتصاؿ أخرل مناسبة، لدل اؼبتدخل، الذم بإمكانو حسب ذات اؼبادة من اؼبرسـو 

.  أياـ ابتداءا من تاريخ استبلـ الشكول للقياـ دبعاينة مضادة، كعلى حسابو10طلب مهلة 

 يوما من تاريخ استبلـ الشكول فيجب على 30 كعندما ال ينفذ كجوب الضماف يف أجل 

اؼبستهلك إعذار اؼبتدخل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار باالستبلـ أك بأم كسيلة مطابقة 
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 يوما ابتداءا 30للتشريع اؼبعموؿ بو، كيف ىذه اغبالة فإنو على اؼبتدخل القياـ بتنفيذ الضماف يف أجل 

 .1من تاريخ التوقيع على اإلشعار باالستبلـ

الفرع الثالث 

 العدول  ممارسةفيحق المستهلك 

تعًتؼ غالبية التشريعات اليت نظمت التعاقد عن بعد كدكؿ االرباد األكريب على كجو  

اػبصوص للمشًتم عن بعد باغبق يف العدكؿ أك حق الًتاجع عن إسباـ العقد كىي يف حد ذاهتا ضباية 

أىم ما دييز العقود اإللكًتكنية ىو إمكانية العدكؿ بدكف أف يكوف اؼبستهلك ملـز للمستهلك  ك أف 

بإعطاء أسباب أك دفع مصاريف إضافية سول مصاريف إرجاع السلعة، كتكتسب العقود اإللكًتكنية 

 من تقنُت االستهبلؾ 12ىذه اؼبيزة لكوهنا عقود ترـب عن بعد، كىذا ما اعًتفت بو نص اؼبادة 

. 2الفرنسي

                                                           
أنظر يف ىذا اؼبوضوع .  اؼبتعلق شركط ككيفيات ضماف السلع كاػبدمات327-13 من اؼبرسـو التنفيذم 22 إذل 20أنظر يف ىذا األمر اؼبواد من     1 

.  كما بعدىا29الصفحة 
:  على أنو2005 جويلية 20 اؼبؤرخ يف 841- 2005 من قانوف االستهبلؾ الفرنسي اؼبعدؿ بػ القانوف رقم 121 -20  كتنص اؼبادة 2

"Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétra justifier de 
motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour peut déroger à ce délai au 

cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait une prestation immédiate et nécessaire à ses 
conditions d’existence. Dans ce cas, il coni son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à 

payer de pénalités. 

Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou l’offre pour les 
prestations de services. 
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سلطة أحد اؼبتعاقدين : " غبق العدكؿ، فبعض الفقو عرفو بأنوؼتعار م كقد كردت عدة 
". باالنفراد بنقض العقد كالتحلل منو، دكف توقف ذلك على إرادة الطرؼ اآلخر

أمر عارض ؿبقق الوقوع يرد على العقود البلزمة فيفقدىا اللزـك : " كما أف البعض عرفو بأنو
". بو يستطيع أحد اؼبتعاقدين أك كبلمها فسخ العقد أك إجازتو بإرادتو اؼبنفردةك أثناء مدة اػبيار، 

دبثابة اإلعبلف عن إرادة مضادة يعتـز من خبللو اؼبتعاقد : " كيعرفو الفقو الفرنسي على أنو
الرجوع عن إرادتو كسحبها، كاعتبارىا كأف دل تكن، كذلك هبدؼ ذبريدىا من أم أثر كاف ؽبا يف 

، كما قرر القانوف االقبليزم حق اؼبستهلك يف العدكؿ دبوجب 1"اؼباضي أك سيكوف ؽبا يف اؼبستقبل
 كىو  نفس ما ذىب إليو التشريع the consumer crédit Act 1974القانوف الصادر عاـ 
 .2006 سنة 67 ككذا القانوف رقم 1954 سنة 354اؼبصرم للقانوف رقم 

 خصائص ىي كفيلة بإعطاء نظرة كلو 06 كديكن أف قبمل خصائص اغبق يف العدكؿ يف 
: بإجياز على اغبق يف العدكؿ

 :مجال الحق في العدول-أوال 

اغبق يف العدكؿ يرد فقط على العقود اؼبلزمة كالبيع كاإلجيار دكف العقود األخرل تعقد الوكالة  
. العقود الصحيحة ألف العقد الباطل ال يرتب أم أثرمثبل، كما أف ىذا العقد يرد فقط على 

                                                                                                                                                                                     

Lorsque les informations prévues à l’article L. 12 1-19 n’ont pas été fournies, le délai d’ex rétractation est 
porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations mt mois à compter de la réception 

des biens ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le  mentionné au premier alinéa. 

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant" 

. 76 .، ص2004ف، .ـ.، منشأة اؼبعارؼ، د(دراسة مقارنة بُت الشريعة كالقانوف)أنظر، عمر ؿبمد عبد الباقي، اغبماية العقدية للمستهلك   1
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 كإذا كانت عقود االستهبلؾ االلكًتكنية ىي كسيلة للمستهلك يف اغبصوؿ على اؼبنتجات 
 .كاػبدمات اليت يرغب فيها، فبل شك أف نطاؽ العدكؿ سوؼ ينصب على تلك العقود

 :مصادر الحق في العدول-ثانيا 

. يًتتب ىذا اغبق إما عن طريق االتفاؽ أك بنص قانوين 

 :وسائل ممارستو-ثالثا 

 قرر لو ىذه السلطة كبإرادتو اؼبنفردة دكف اغباجة ؼبوافقة ف يكوف فبارسة ىذا اغبق لصاحل ـ
. الطرؼ اآلخر كدكف اللجوء إذل القضاء

: سلطات ممارس الحق في العدول-رابعا 

 ديكن أف ديارس حق العدكؿ حىت كإف دل يرتكب الطرؼ اآلخر أم خطأ أك خداع كديارس 
. دكف مقابل، كدكف تربير، ألف ىذا اغبق قد كضع ؼبعاعبة تسرع اؼبستهلك يف التعاقد

: توقيت الحق في الرجوع-خامسا 

 ىو ؿبدد إما باستعمالو أك بفًتة ؿبددة أك بالتنازؿ 

: إمكانية التنازل عن الحق في الرجوع-سادسا 

 جيب التفرقة حوؿ السلطة اليت أقرتو، فلو تقرر حق العدكؿ باتفاؽ الطرفُت فيمكن التنازؿ 
عنو، بينما اإلشكاؿ يطرح إذا تقرر ىذا اغبق بقوة القانوف، فهنا يتجو أغلب الفقو إذل عدـ جواز 

     ؿ عنو، كأنو يقع باطبل كل شرط يقضي حبرماف اؼبتعاقد من حقو يف فبارسة حقو يف التنازؿزالتنا
 .1أك العدكؿ

                                                           
 .770 .  عمر ؿبمد عبد الباقي، اغبماية العقدية للمستهلك ، اؼبرجع السابق، ص1
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 الفرع الرابع

 أساس المسؤولية المدنية في قانون حماية المستهلك 
 تتلخص اؼبسؤكلية اؼبدنية يف طلب التعويض عن الضرر نتيجة مسؤكلية اؼبتعاقد كالذم قد 

. تكوف مسؤكليتو إما عقدية أـ تقصَتية

 

  :المسؤولية العقدية:البند األول

كتقـو على أساس اإلخبلؿ بالعقد اؼبرـب بُت طريف العقد، كبالتارل يتم إجبار الطرؼ اؼبتخلي  
 كما يليها ، كتقـو ىذه 174، ك يف القانوف اؼبدين اعبزائرم مت تنظيمها يف اؼبواد على االلتزاـ بالعقد

اؼبسؤكلية على أساس فسخ العقد، أك إبطالو أك إهنائو أك عدـ تنفيذه كال مانع من تطبيق القواعد 
 .العامة على العقد االلكًتكين لعدـ كجود ما ال يتعارض مع ىذه القواعد

  المسؤولية التقصيرية:البند الثاني

 تقـو على أساس اإلخبلؿ بالتزاـ قانوين كىو عدـ اإلضرار، كعصب ىذه اؼبسؤكلية يف  
كل عمل أيا كاف يرتكبو : " من القانوف اؼبدين كاليت تنص على أنو124القانوف اعبزائرم ىي اؼبادة 

، كقد مت تنظيمها يف القانوف اؼبدين "اؼبرء كيسبب ضررا للغَت يلـز من كاف سببا يف حدكثو بالتعويض
اؼبسؤكلية عن اػبطأ الشخصي ، اؼبسؤكلية اؼبتعلقة بالتعسف يف استعماؿ : اعبزائرم يف عدة صور 

 .اغبق، اؼبسؤكلية اؼبتعلقة بأعماؿ الغَت
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 كتقـو مسؤكلية احملًتؼ إذا اخل بواجباتو ذباه اؼبستهلك، خاصة اليت سبق ذكرىا من التزاـ 
باإلعبلـ كالسبلمة كما إذل ذلك، باإلضافة إذل التزامو بالضماف سواءا الضماف القانوين أك الضماف 

. 1االتفاقي

 كقد نص القانوف اػباص حبماية اؼبستهلك كقمع الغش على العديد من االلتزامات اليت تكوف 

على عاتق احملًتؼ ذباه اؼبستهلك من التزاـ بالسبلمة كاألمن، إضافة إذل االلتزاـ خبدمة ما بعد البيع 

. 2ككذلك بالضماف كاإلعبلـ

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش بعدة تدابَت غبماية 03-09 لقد جاء القانوف 
. اؼبستهلك

 فقد خصص الفصل األكؿ من الباب الثاين للحديث عن إلزامية النظافة الصحية للمواد 
. 3الغذائية

 ليتطرؽ إذل اغبديث عن إلزامية 4 كما ربدث يف الفصل الثاين عن إلزامية أمن اؼبنتوجات
كما أفرد الفصل الرابع للحديث عن إلزامية الضماف كخدمة ما  5مطابقة اؼبنتوجات يف الفصل الثالث

. 7 كما نص على ضركرة إعبلـ اؼبستهلك يف الفصل اػبامس 6بعد البيع

                                                           
بينما الضماف االتفاقي ىو ذلك . ىو الضماف الذم يكوف بقوة القانوف كفرضو اؼبشرع يف قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش: الضماف القانوين  1

الضماف الذم قد يتفق عليو اؼبستهلك مع احملًتؼ بزيادة فًتة الضماف مثبل، دكف اإلخبلؿ باؼبدة احملددة قانونا، كغالبا يتم الزيادة يف مدة الضماف 
. القانونية يف الضماف االتفاقي عبلب كد اؼبستهلكُت كاكتساب ثقتهم

 . اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09انظر يف اؼبوضوع القانوف    2
.  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09 من القانوف 08 إذل 04 انظر اؼبواد من   3
 . اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09 من القانوف 10 إذل 09 انظر اؼبواد من   4
.  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09 من القانوف 12 إذل 11 انظر اؼبواد من   5
 . اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09 من القانوف 16 إذل 13 انظر اؼبواد من    6
.  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09 من القانوف 18 إذل 17انظر اؼبواد من     7
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 كدل يهمل اؼبشرع يف نفس القانوف اغبديث عن اؼبصاحل اؼبادية كاؼبعنوية للمستهلكُت، كصبعيات 
. 1ضباية اؼبستهلكُت يف الفصلُت السادس كالسابع من نفس الباب

 كدل خيلوا ذات القانوف عن اغبديث عن إجراءات الرقابة كقمع الغش كمراقبة اعبودة كاالستعانة 
باػبرباء يف سبيل ذلك، باإلضافة إذل اإلجراءات التحفظية كاألخذ دببدأ االحتياط للحفاظ على 

. سبلمة اؼبستهلكُت

المبحث الثاني 

 .طرق تسوية المنازعات االلكترونية المتعلقة بالمستهلك
 ذكرنا فيما سبق كل ما يرد على اغبماية اؼبتعلقة باؼبستهلك خصوصا قبل كقوع ما يشوب 

ىذه العقود من عيوب تلحق سواءا بإرادة اؼبتعاقدين أك عيوب خفية ككيفية تفاديها كلكن يف حالة 
  كقوع اؼبتعاقد يف ىكذا حاالت فإنو قد يلجأ يف بعض األحياف إذل حلوؿ كدية لدرء ىذه النزاعات 

. أك حلوؿ قانونية

، مث (اؼبطلب األكؿ ) كلذلك سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل التحكيم اإللكًتكين كحل كدم 
لنخلص يف األخَت إذل ذكر بعض اؽبيئات كاعبمعيات اليت تعٌت  (اؼبطلب الثاين)التفاكض اإللكًتكين 

. حبماية اؼبستهلك

 

 

                                                           
.  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش03-09 من القانوف 24 إذل 19انظر اؼبواد من    1
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المطلب األول 

ي ـــــــــم اإللكترونيالتحك
 أىم ما حيكم العقود ىو مبدأ سلطاف اإلرادة ، فلذلك فإنو ديكن لؤلطراؼ اؼبتعاقدة أف 

كء  ػػػػػػػػتضمن يف العقد إمكانية أك لزكمية اللجوء إذل التحكيم كربدد يف ىذا العقد اعبهات اليت يتم اللج

 

. 1إليها أك اؼبعايَت اليت تسمح بتحديد تلك اعبهة

 الفرع األول

 تعريف التحكيم االلكترونـــــي
كيعرؼ التحكيم بأنو ذلك االتفاؽ الذم يكوف دبقتضاه يتعهد األطراؼ باف يتم الفصل فيو يف 

 .اؼبنازعات الناشئة بينهم أك احملتمل نشوئها

. 2كيكوف اتفاؽ التحكيم دكليا إذا كانت اؼبنازعات تتعلق دبصاحل التجارة الدكلية

 كدل يهمل بعض اؼبشرعُت العرب إعطاء تعريف كاضح كؿبدد للتحكيم حيث أف اؼبشرع 
: اؼبصرم يعرؼ التحكيم بأنو

                                                           
:   من القانوف اؼبدين اعبزائرم على أنو21تنص اؼبادة    1
" ال تسرم أحكاـ اؼبواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خبلؼ ذلك يف قانوف خاص، أك معاىدة دكلية نافذة يف اعبزائر" 

كمن ىنا يتضح أنو ديكن االتفاؽ على خبلؼ قواعد االختصاص اؼبذكورة يف القانوف اعبزائرم، خصوصا يف حالة كجود معاىدات تنص على التحكم 
. الدكرل مثبل

. 14.، ص1998ف، .ـ.  انظر، حفيظة اغبداد، االذباىات اؼبعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيم، دار الفكر اعبامعي،د2
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اتفاؽ الطرفُت على االلتجاء إذل التحكيم لتسوية كل أك بعض اؼبنازعات اليت نشأت أك تنشأ  "
. 1بينهما دبناسبة عبلقة قانونية معينة، عقدية كانت أك غَت عقدية

 كقد نص اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على إمكانية اللجوء إذل 
. التحكيم باستثناء طبعا اؼبسائل اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ أك حالة األشخاص كأىليتهم

 كذبدر اإلشارة إذل أنو دل يكن يسمح لؤلشخاص االعتبارية العامة أف تطلب التحكيم سابقا 
إال أنو كبعد تعديل قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية مت السماح لؤلشخاص اؼبعنوية العامة طلب 

. 2التحكيم يف عبلقاهتا االقتصادية الدكلية ككذا فيما خيص الصفقات العمومية

 كيفسر رفض أصحاب القرار يف الدكلة اعبزائرية رفض اللجوء إذل التحكيم الدكرل يف الكثَت 
: من األحياف إذل سببُت رئيسيُت

 رفض الدكلة التخلي عن اختصاصها كىو إقامة عدالتها بنفسها، حيث أف جل :سبب سياسي*
. دكؿ العادل الثالث آنذاؾ ترل يف التحكيم تدخبل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ

يتمثل أساسا يف انعداـ السند القانوين الذم يعتمد عليو للجوء إذل التحكيم :سبب قانوني*
. 3الدكرل

 66-154 من األمر 442 حيث أف أحكاـ النص القدمي لئلجراءات اؼبدنية كيف مادتو 
. 4تنص صراحة على منع الدكلة كاألشخاص اؼبعنوية العامة من اللجوء إذل ىذا اإلجراء

                                                           
. ، قانوف التحكيم اؼبصرم1994 لسنة 27 من قانوف التحكيم رقم 10ىذا ما نصت عليو اؼبادة  1   

:  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو1006 تنص اؼبادة    2
. ديكن لكل شخص اللجوء إذل التحكيم يف اغبقوؽ اليت لو مطلق التصرؼ فيها" 

. ال جيوز التحكيم يف اؼبسائل اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ أك حالة األشخاص كأىليتهم
 ". كال جيوز لؤلشخاص اؼبعنوية العامة أف تطلب التحكيم ما عدا يف عبلقاهتا االقتصادية الدكلية أك يف إطار الصفقات العمومية

 .www. Law-dz.com  منتدل اعبزائرية للحقوؽ كالقانوف  3
:  اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية القدمي على أنو66-154 من األمر 442نصت اؼبادة    4
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. 1كيكوف التحكيم دكليا إذا كاف خيص نزاعات تتعلق دبصاحل دكلتُت على األقل

 كبعد كل ىذه التوضيحات حوؿ التحكيم ديكن القوؿ أف التحكيم اإللكًتكين غَت ـبتلف 
عن ذلك إال أف الطريقة اليت يتم هبا تكوف ـبتلفة نوعا ما إذ أنو يتم عرب كسائط إلكًتكنية كشبكة 

. اتصاالت مثل االنًتنت فهو ال حيتاج إذل التواجد اؼبادم لؤلطراؼ

: كلقد ظهرت مراكز متخصصة يف التحكيم اإللكًتكين كنذكر من بُت ىذه اؼبراكز

 Virtual magistrateاالفًتاضياليت اعتنت بنظاـ القاضي :جمعية المحكمين األمريكيين*

 كىي ؿبكمة تابعة للمنظمة العاؼبية غبماية حقوؽ اؼبلكية الفكرية :محكمة التحكيم اإللكترونية*
wipo .

 حيث كضعت اعبامعة الكندية ىذه :المحكمة االفتراضية لكلية الحقوق بجامعة مونتريال*
. 2احملكمة االفًتاضية من أجل االعتناء بالتجارة اإللكًتكنية كتسوية النزاعات اليت قد تنشأ عنها

 كمن أجل التسريع من كتَتة اإلجراءات قامت بعض اؼبراكز بإنشاء أسلوب التحكيم اؼبعجل 
expdited arbitration . 

 كيبدأ ىذا النظاـ دبجرد نقرة لنموذج معد سلفا أين ال تتجاكز 1998كظهر ىذا النظاـ يف عاـ 
. 3القضية مدة شهر من تاريخ بدء اإلجراءات

 

                                                                                                                                                                                     

". ال جيوز للدكلة أك األشخاص االعتباريُت العموميُت أف يطلبوا التحكيم" 
:   من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو1039  تنص اؼبادة 1
". يعد التحكيم دكليا دبفهـو ىذا القانوف، التحكيم  الذم خيص النزاعات اؼبتعلقة باؼبصاحل االقتصادية لدكلتُت على األقل" 
 . 321.   خالد فبدكح إبراىيم، إبراـ العقد اإللكًتكين، اؼبرجع السابق، ص 2
. 58. ، ص2002ف، .ـ. انظر،ؿبمد إبراىيم أبو اؽبيجاء، التحكيم بواسطة االنًتنت دار الثقافة األردف،د3
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الفرع الثاني 

 . المشاكل التي يثيرىا التحكيم اإللكتروني
 يف العقود  التحكيم اإللكًتكين كإف كاف ال خيتلف كثَتا عن التحكيمإذليف حقيقة األمر فإف اللجوء 

األخرل، إال أف ذلك ال خيلوا من بعض اؼبشاكل التقنية اػباصة أساسا بالطبيعة اػباصة للعقود 
. اإللكًتكنية اليت تتم عن بعد كإشكالية الكتابة كما إذل ذلك

 العقود اإللكًتكنية من إشكاالت فيما خيص تكتسبو بإجياز أىم ما نذكر كلذلك سنحاكؿ أف 
. التحكيم

 اشتراط الكتابة في التحكيم: البند األول

. أغلب التشريعات تتطلب أف يكوف اتفاؽ التحكيم مكتوبا كإال كاف باطبلإف  

 كيشًتط اؼبشرع اعبزائرم كجوبا أف يثبت شرط التحكيم سواءا يف االتفاقية األصلية أك يف 
. 1كثيقة تسند إليها بالكتابة كإال كاف باطبل

 كاإلشكاؿ اؼبطركح يف ىذه اغبالة ىو، ىل اؼبقصود بالكتابة على الدعائم الورقية التقليدية 
. فقط، كإف كاف كذلك فما مصَت العقود اإللكًتكنية اليت تتم على دعائم إلكًتكنية

 يرل أغلب الفقو أنو ال ضرر أف يكوف شرط التحكيم مكتوب على دعائم إلكًتكنية فيما 
خيص العقود اإللكًتكنية، ما دامت ىذه الكتابة ربقق نفس اؽبدؼ اؼبرجو من الكتابة التقليدية، حبيث 

. تكوف مرجعا يتم العودة إليو يف أم كقت

                                                           
:  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اعبزائرم على أنو1008تنص اؼبادة  1 
. يثبت شرط التحكيم، ربت طائلة البطبلف بالكتابة يف االتفاقية األصلية أك يف الوثيقة اليت تسند إليها"

". جيب أف يتضمن شرط التحكيم، ربت طائلة البطبلف تعيُت احملكم أك احملكمُت، أك ربديد كيفيات تعيينهم
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 كقد اتفق مع الرأم القائل بإمكانية أف يكوف شرط التحكيم مكتوب على دعائم إلكًتكنية، 
:  حيث ينص على أنو1985قانوف األكنسيًتاؿ النموذجي للتحكيم التجارم الدكرل لعاـ 

       شرط الكتابة يتحقق يف أم كثيقة موقعة من الطرفُت أك يف تبادؿ رسائل أك تلكسات 
أك برقيات أك غَتىا من كسائل االتصاؿ السلكية أك البلسلكية ما دامت توفر تدكينا أك تسجيبل 

. (مثل األسطوانات كالشرائط اؼبمغنطة)لبلتفاؽ 

 كمن ذلك ديكن القوؿ أف نص اؼبادة اليت ألزمت كوف شرط التحكيم جيب أف يكوف مكتوبا 
ديكن تفسَتىا الواسع كاعتبار الكتابة ديكن أف تتم على دعائم إلكًتكنية، كإف كاف البعض يرفض ىذا 

     رفضا قاطعا، كاعترب شرط الكتابة اؼبقصود ىو الكتابة الورقية فقط، كلذا كجب كضع تعديل يسمح 
. ينص بوضوح على الكتابة اإللكًتكنية لشرط التحكيم تفاديا للتأكيبلت كتسهيبل لئلجراءات ك

الحضور االفتراضي ألطراف النزاع : البند الثاني

 النزاعات التقليدية تستوجب اغبضور اؼبادم لؤلطراؼ، إال أنو فيما خيص التحكيم اإللكًتكين 
       فحضور األطراؼ ىو افًتاضي فبا جيعل البعض رافضا ؽبذه الفكرة حبجة أف اغبضور االفًتاضي
ال يدؿ على حضور األطراؼ بأمر قطعي كبالتارل لو مت التسليم هبذا اغبضور فإف الكثَت من 

. اؼبتقاضُت قد يفقدكف حقوقهم باعتبارىم حاضرين دكف أف يعلموا بذلك

:  كيرل الدكتور ؿبمود ؿبمد لطفي أف

مسألة اغبضور االفًتاضي يف التحكيم اإللكًتكين كخاصة الواردة على نزاعات التعاقدات  "
            أرض الواقععلىاػباصة باؼبصنفات الرقمية اؼبختلفة كغَتىا من العقود، جيب أف يكوف ؽبا حل 

قًتح بأف يكوف من الطبيعي أف لكل شخص جبانب شخصيتو الطبيعية شخصية افًتاضية ؽبا ك إ
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ظبات كتعريفات إلكًتكنية، يتم تأمينها بطرؽ كتأمُت التوقيعات اإللكًتكنية دبقتضى التشريعات 
 .1الصادرة

الحجة التنفيذية لقرارات التحكيم اإللكترونية : البند الثالث

 كما ذكرنا سالفا فإف التحكيم دل يكن ذا عربة أك قوة كاعتبار لدل جل التشريعات خاصة 
 حساسيات سياسية كقانونية، إذ تعترب أف التحكيم ديكن أف ديس سيادة ربملالعربية منها، كوهنا 

الدكلة، كىذا فيما خيص التحكيم العادم فما بالك بالتحكيم اإللكًتكين الذم يكوف دكليا يف أغلب 
. األحياف

 كلذلك فإنو يستعصي على األقل يف الوقت اغبارل تنفيذ ىذه األحكاـ اإللكًتكنية كإعطائها 
        صبغة تنفيذية، كلكن مع تطور القوانُت كالتشريعات كاالتفاقيات الدكلية ديكن تصور تغَت ذلك 

. يف اؼبنظور القريب

            كيف الوقت الراىن ديكن االستناد إذل األحكاـ الواردة فيما خيص التحكيم بالوجو العادم 
. 2يف ىذه اؼبسائل

 

 

 
                                                           

شيماء عطا اهلل على اؼبوقع اإللكًتكين .  موضوع ربت عنواف إمكانية التحكيم اإللكًتكين يف نزاعات عقود اؼبصنفات الرقمية منشور يف منتدل د1
  WWW.SHAIMAAATALL.COM: التارل

ربوز أحكاـ التحكيم حجية الشيء اؼبقضي فيو دبجرد صدكرىا فيما خيص النزاع : من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو1031تنص اؼبادة    2
". اؼبفصوؿ فيو

http://www.shaimaaatall.com/
http://www.shaimaaatall.com/
http://www.shaimaaatall.com/
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المطلب الثاني 

 التقاضي اإللكتروني 
:  قبل التطرؽ إذل اػبصومة اإللكًتكنية فإنو ديكن تعريف اػبصومة القضائية بوجو عاـ على أهنا

أف يكلف شخص خصمو باغبضور أماـ القضاء ليقتضي منو حقا ثابتا أك مزعوما، كليحصل لنفسو "
. 1على حكم باحًتاـ ىذا اغبق أك رده

، فهي   كمن ىذا التعريف العاـ فإف اػبصومة القضائية اإللكًتكنية غَت بعيدة عن ىذا اؼبفهـو
حق كل شخص أف يرفع للقضاء كل خصومة، كلكن بتقنيات إلكًتكنية، كالربيد أك كسائل دفع 

. أخرل مشاهبة

تكليف شخص باؼبثوؿ أماـ : " كبوجو التحديد فإنو ديكن تعريف التقاضي اإللكًتكين على أنو
القاضي ليقتضي من خصمو حقا ثابتا أك مزعوما باستخداـ كسائل إلكًتكنية كعرب شبكة 

. 2"اتصاالت

الفرع األول 

  أمام القضاءالدعوى اإللكترونيةرفع  
 الدعول ىي الوسيلة اليت يلجأ إليها اؼبتقاضي كاليت بواسطتها يستطيع من تعرض إذل تعدم 

. حيميو القانوف أف يسًتجعو

تعريف الدعوى اإللكترونية : البند األول
                                                           

. 28. ف، ص.س.ف،د.ـ.،د06.أضبد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالتجارية، ط   1
. 18. ، ص2008، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، (الدعول اإللكًتكنية كإجراءاهتا أماـ احملاكم) خالد فبدكح إبراىيم، التقاضي اإللكًتكين   2



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

128 
 

سلطة االلتجاء إذل القضاء للحصوؿ على تقرير : " كديكن تعريف الدعول القضائية على أهنا 
. 1"حق موضوعي أك ضبايتو

 كبعد أف عرفنا الدعول القضائية فإنو ديكن القوؿ أف الدعول اإللكًتكنية ال زبتلف كثَتا عن 
الدعول القضائية إال عرب الوسائط اليت يتم بواسطتها رفع الدعول اإللكًتكنية، كىي بذلك تعرؼ 

سلطة االلتجاء إذل القضاء للحصوؿ على تقرير حق موضوعي أك ضبايتو كلكن تتم عرب :"على أهنا
. 2"كسائط إلكًتكنية كمن خبلؿ شبكة االنًتنت

 كرباكؿ معظم الدكؿ اؼبتقدمة جعل إمكانية رفع الدعول إلكًتكنيا كاقعا ؼبا يف ذلك من فوائد 
. تقنية كقانونية على اؼبتقاضُت من جهة، كعلى أجهزة العدالة من جهة أخرل

 كالدعول اإللكًتكنية ديكنها أف تسهل اللجوء إذل العدالة كربفظ حقوؽ اؼبتقاضُت كما أهنا 
. تسمح بتخفيف الضغط عن احملاكم

 كاغبديث عن الدعول اإللكًتكنية يدفعنا إذل اغبديث طبعا عن األجهزة اليت يؤكؿ إليها 
االختصاص يف ىكذا نوع الدعاكل، كلذا سنورد تعريفا مقتضبا للمحاكم اإللكًتكنية اليت ىي اعبهاز 

. األساسي كالضركرم الواجب توافرىا لبلعًتاؼ بالدعول اإللكًتكنية، كإعطائها دكرىا القانوين

: المحاكم اإللكترونية: البند الثاني

 العمل بالدعول اإللكًتكنية يدفعنا حتما إذل اغبديث عن احملاكم اإللكًتكنية، كيعترب مفهـو 
: احملاكم اإللكًتكنية مفهـو حديث نسبيا، كعملها يتم عن طريق

                                                           
. 98.، ص 1961ف،.ـ.أضبد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانوف اؼبرافعات، منشأة اؼبعارؼ،د   1
. 21. خالد فبدكح إبراىيم، التقاضي اإللكًتكين ،اؼبرجع السابق، ص   2
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مباشرة ؾبموعة من القضاة نظر الدعاكل كالفصل هبا دبوجب تشريعات زبوؽبم مباشرة  "
اإلجراءات القضائية بتلك الوسائل مع اعتماد آليات تقنية فائقة يف اغبداثة ؼبلفات الدعاكل كاليت 

. 1"(برؾبة الدعول اإللكًتكنية أك حوسبة الدعول)سيتم تدكين اإلجراءات القضائية من خبلؽبا 

الفرع الثاني 

 إجراءات رفع الدعوى اإللكترونية 
 ديكن تصور أف إجراءات الدعول اإللكًتكنية كرفعها ىي سباما مثلها مثل الدعاكل األخرل 

. من حيث إجراءات رفعها كما إذل ذلك باستثناء الوسائل اؼبستعملة طبعا

:  كلذلك فإنو ديكن تلخيص إجراءات رفع الدعول اإللكًتكنية كاآليت

 

بيانات عريضة افتتاح الدعوى : البند األول

: جيب على اؼبدعي الذم يرفع دعواه أف يضمن دعواه اؼبعلومات اآلتية كجوبا 
 .اعبهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعول- 1 

 .اسم كلقب اؼبدعي كموطنو- 2 

 .اسم كلقب كموطن اؼبدعي عليو، فإف دل يكن لو موطن معلـو فآخر موطن لو- 3 

   اإلشارة إذل تسمية كطبيعة الشخص اؼبعنوم، كمقره االجتماعي كصفة فبثلو القانوين أك -4        

. اإلتفاقي     
                                                           

.  تعريف منقوؿ عن كتاب التقاضي اإللكًتكين كاحملاكم اإللكًتكنية كنظاـ قضائي معلومايت عارل التقنية للقاضي حاـز الشرعة كارد على موقع كيكيبديا 1
www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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 .عرض موجزا للوقائع كالطلبات كالوسائل اليت تؤسس عليها الدعول- 5 

. 1اإلشارة عند االقتضاء إذل اؼبستندات كالوثائق اؼبؤيدة للدعول- 6 

:  الدعوى اإللكترونيةطريقة تسجيل: البند الثاني 

 تكوف شاملة عبميع ف ال يتصور االستمرار يف رفع الدعول القضائية ما دل يتم تقييدىا، بعد أ
. 2اؼبعلومات البلزمة، حيث جيب أف تقيد يف سجل خاص تبعا لًتتيب كركدىا

. 3 باإلضافة إذل التسجيل جيب رفع دفع الرسـو احملددة قانونا

 الدعول اإللكًتكنية فإنو تسجل على سجل إلكًتكين ـبصص لقيد  تسجيل كيف حالة
ىذا اإلجراء ال يطرح إشكاال مع توفر كسائل أف الدعاكل، مع دفع الرسـو القضائية إلكًتكنيا، إذ 

 .ية كدفع عن بعد، كما إذل ذلكفالدفع اإللكًتكين من بطاقة ائتما
 

 
                                                           

جيب أف تتضمن عريضة افتتاح الدعول، ربت طائلة عدـ قبولو شكبل، البيانات :" من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على انو15نصت اؼبادة 1
اعبهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعول - 1:      اآلتية

اسم كلقب اؼبدعي كموطنو - 2 
اسم كلقب كموطن اؼبدعي عليو، فإف دل يكن لو موطن معلـو فآخر موطن لو - 3 
. اإلشارة إذل تسمية كطبيعة الشخص اؼبعنوم، كمقره االجتماعي كصفة فبثلو القانوين أك االتفاقي- 4 
عرض موجزا للوقائع كالطلبات كالوسائل اليت تؤسس عليها الدعول - 5 
اإلشارة عند االقتضاء إذل اؼبستندات كالوثائق اؼبؤيدة للدعول - 6 
تقيد العريضة حاال يف سجل خاص تبعا لًتتيب كركدىا، مع بياف أظباء كألقاب :" من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو16تنص اؼبادة   2

يسجل أمُت الضبط رقم القضية كتاريخ أكؿ جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية، كيسلمها للمدعي بغرض .اػبصـو كرقم القضية كتاريخ أكؿ جلسة
عشرين يوما على األقل بُت تاريخ تسليم التكليف باغبضور، كالتاريخ احملدد ألكؿ جلسة، ما دل ينص  (20)جيب احًتاـ أجل .تبليغها رظبيا للخصـو

". أشهر، إذا كاف الشخص اؼبكلف باغبضور مقيما يف اػبارج (03)ديدد ىذا األجل أماـ صبيع اعبهات القضائية إذل . القانوف على خبلؼ ذلك
". ال تقيد العريضة إال بعد دفع الرسـو احملددة قانونا، ما دل ينص القانوف على خبلؼ ذلك: "إ على أنو.ـ.إ. من ؽ17تنص اؼبادة   3
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الفرع الثالث 

دوليا إقليميا و  واقع التقاضي اإللكتروني 
 ضركرة توفَت ف تسعى العديد من الدكؿ إذل تفعيل التقاضي اإللكًتكين مع ما يتضمن ذلك ـ

 مادية أك بشرية، إذ أف ذلك ال ديكن أف يؤدم إال إذل تسهيل  كانت ىذه الوسائلكسائل سواءعدة 
      إجراءات التقاضي كربقيق العدالة كجعل الوسائل اإللكًتكنية يف خدمة الشعب الذم سيستفيد

.   يف خدمتو1ال ؿبالة من ذلك، فيصبح كبل من القانوف كاإللكًتكف

 إقليمياالتقاضي اإللكتروني : البند األول

 الرائد يف ىذا اجملاؿ عربيا، حيث تقدـ أحد الباحثُت القانونيُت كىو القاضي  البلد تعد األردف
حاـز الشرع دبشركع للتقاضي اإللكًتكين الشامل كاحملاكم اإللكًتكنية الفعلية إذل كزارة العدؿ األردنية 

. 2006-2005منذ قرابة التسع سنوات كبالتحديد يف األعواـ 

.  كملخص اؼبشركع ىو إنشاء نظاـ للتقاضي  اإللكًتكين أطلق عليو دائرة اؼبعلوماتية القضائية

 كيتضمن ىذا النظاـ ؿباكم إلكًتكنية ضمن ثبلثة أقاليم، تشكل دبجموعها الرقعة اعبغرافية 
للمملكة األردنية اؽبامشية، كيشتمل ىذا النظاـ على ؿباكم للطعن بالقرارات كاألحكاـ كدائرة للتنفيذ 

. اؼبدين لؤلحكاـ بوسائل العرض كاؼبتابعة فائقة التقنية

                                                           

. اإللكًتكف نسبة إذل كل الوسائل اإللكًتكنية اغبديثة من التقاضي اإللكًتكين كالدفع اإللكًتكين كالتحكيم اإللكًتكين كالعقود اإللكًتكنية1  
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 كمن أبرز فبيزات ىذا النظاـ أنو يعرض لواقع قضائي إلكًتكين شامل عبميع اإلجراءات ككامل 
عبميع احملاكم كالدكائر كاألقساـ، حبيث لو طبق يف األردف فإنو سينقل إجراءات التقاضي نقلة نوعية 

. 1على مستول العادل، كتصبح دبقتضاه األردف من الدكؿ األكائل اليت تعتمد منهجا قضائيا كامبل

 كيف مقاؿ منشور على جريدة األىراـ اؼبصرية، أكردت دراسة هبا باحث إذل األكادديية العربية 
للعلـو كالتكنولوجيا كالنقل البحرم، كتقـو ىذه الدراسة على التوضيح حوؿ صعوبة التقاضي 

بالوسائل التقليدية كاألخطار اليت ترد على ذلك من فقداف للوثائق كتسريب للمعلومات الشخصية 
. كاألىم من كل ذلك طوؿ اإلجراءات كتعقيداهتا اؼبتناىية

 كاقًتح القائم هبذه الدراسة اللجوء إذل التقاضي اإللكًتكين، حيث أنو حسب الدراسة يقـو 
اؼبدعي بعرض دعواه على موقع احملامي على االنًتنت، كالذم يرد على اؼبدعي بقبولو دعواه، ليقـو 

احملامي بالدخوؿ إذل موقع احملكمة كيدخل رقمو السرم الذم يكوف قد ربصل عليو من نقابة احملػاميػن 
، كبعد  تأكد احملكمػػة مػن  ىػويػة احملػامػي تسجػل (ىنا يظهر دكر التػوقيػع اإللكتػركنػي  كفػوائػده)

 .دعػواه

الدفوع تقـو احملكمة بالتداكؿ إلكًتكنيا كيبلغ بو األطراؼ فورا دكف   كبعد إجراءات التقاضي ك
. انتظار فًتة طويلة، أين تكوف ىذه الفًتة عادة ىي مصدر التبلعبات

 ككفقا للسيناريو اؼبذكور آنفا فإنو لو ربقق ذلك فسيكوف لو األثر اإلجيايب على التقاضي فبل 
سبيل يف ذلك لفقداف الوثائق أك التبلعب هبا ،كما ديكن إرساؿ القضية بكل سهولة إذل اعبهات 

                                                           
، تعريف مقتبس من مؤلفو قبل نشره كعنواف اؼبؤلف ىو التقاضي اإللكًتكين كاحملاكم (كيكيبديا) مقاؿ كارد على موقع اؼبوسوعة اغبرة على االنًتنت 1

. اإللكًتكنية للمؤلف حاـز ؿبمد الشرعو
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اإلستئنافية أك إرساؿ كثائق إذل خرباء لتقدمي شهادهتم دكف عناء التنقل سواءا ؽبم أك لؤلطراؼ، كلكن 
. 1كل ىذا يستدعي توفَت كسائل حديثة تتبلءـ كالطبيعة اػباصة ألجهزة العدالة

 كيف البحرين أعلنت كزارة العدؿ اؼبساعد لشؤكف احملاكم كالتوثيق خالد عجاجي أف ىذه 
اػبدمة ستوفر جهدا كبَتا على اؼبتقاضُت الذين بإمكاهنم أف يباشركا صبع اإلجراءات إلكًتكنيا 

. كيتحصل على موعد يف اؼبرحلة األخَتة يتطلب حضوره شخصيا للتوقيع على الدعول

باإلضافة إذل ىذا اإلجراء فإف موقع كزارة العدؿ يقدـ العديد من اػبدمات حسب نفس اؼبسؤكؿ 
دائما، كاالستعبلـ عن القضايا كإصدار الفرائض الشرعية كدفع اؼبخلفات عن طريق الدفع البعدم 

 03كيف السعودية نشر موقع مفكرة اإلسبلـ مقاال بتاريخ االثنُت .2دكف اغباجة إذل انتقاؿ اؼبواطنُت
 نقبل عن مصادر عن كزارة العدؿ ينص على أف كزارة العدؿ قامت بًتكيب 2011أكتوبر 
 من ؿباكم االستئناؼ كاحملاكم العامة كاعبزائية تعزيزا إلجراءات 10منصة تقاضي إلكًتكنية يف 138

. الشفافية يف إجراءات التقاضي

على لساف صحيفة اؼبدينة أسبت تركيب منصات التقاضي  حسب نفس اؼبقاؿ فإف كزارة العدؿ ك ك
اغباسب اآلرل الرئيسي  مت ربطها دبركز معلومات الشبكة اإللكًتكنية ك اإللكًتكنية يف عدة ؿباكم ك

 .3بالرياض

أما يف اعبزائر فإهنا دل تعرؼ بعد إنشاء نظاـ للتقاضي اإللكًتكين، إال أف كزارة العدؿ قد  
خصصت بريدا إلكًتكنيا لتلقي استفسارات اؼبواطنُت كالرد عليها خبلؿ ساعات قليلة إف كاف 

. االستفسار بسيطا أما إف كاف االستفسار حيتاج الستشارة أىل االختصاص فإف األمر يطوؿ
                                                           

دكرة تقاضي إلكًتكنية تبدأ برفع الدعول كتنتهي بصدكر اغبكم، تقدـ هبا : ربت عنواف 12/05/2002دراسة منشورة على موقع األىراـ، يـو  1
باحث إذل األكادديية العربية للعلـو كالتكنولوجيا كالنقل البحرم للحصوؿ على شهادة ماجستَت يف لوجيستيات التقاضي كإهناء اؼبنازعات دراسة أشرؼ 

. عليها الدكتور عادؿ السن مستشار اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية
     مقاؿ منشور بتاريخ األربعاء " رفع الدعاكل القضائية إلكًتكنيا" العدؿ" ربت عنواف 2826مقاؿ منشور على جريدة الوسط البحرينية، العدد 2 
 .ىػ1413 صبادل اػبَتة 19 اؼبوافق ؿ 2010يونيو   02

 .www. islammemo.cc.مقاؿ منشور على اؼبوقع اإللكًتكين مفكرة اإلسبلـ  3
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 كاؼبوقع عبارة عن خلية يشرؼ عليها قضاة كإطارات من كزارة العدؿ كيتولوف اإلجابة على 
 .contact a mjustice.dz: استفساراهتم على العنواف الربيدم التارل

 كذبدر اإلشارة أنو سابقا إذا أراد أحد اؼبواطنُت طلب االستشارة فإنو يتقدـ إذل أقرب ؿبكمة 
. ا ليتلقى اإلجابة بعد عدة أياـ عرب الربيد العادممكيودع طلبا خط

 أف يسهل كثَتا من معاناة 2009اإلجراء  الذم دخل حيز التنفيذ يف مارس ىذا  كمن شأف 
. اؼبواطنُت

 إضافة إذل ذلك فإف موقع كزارة العدؿ يتيح أيضا متابعة القضايا اعبارية من بدايتها إذل غاية 
. صدكر حكم هنائي حيث أف اؼبتقاضي يتحصل على رقم يدخلو عرب بوابة اؼبوقع ليتابع قضيتو

 كما أف إجراءات رد االعتبار اؼبتعلقة بتبييض صحيفة السوابق العدلية، أصبحت تطلق آليا 
بعد انقضاء اؼبدة القانونية اؼبطلوبة لذلك، حيث يعلم ككبلء اعبمهورية بقائمة اؼبعنيُت هبذا اإلجراء 

. 1هبدؼ تسهيل العملية على اؼبواطن بدؿ اإلجراءات التقليدية

التقاضي اإللكتروني دوليا : البند الثاني

 يتم رفع الدعاكل عن طريق الوسائل اإللكًتكنية يف أمريكا عرب موقع إلكًتكين ىو 
www.e.filing.com كىذا اؼبوقع ىو ملك لشركة خاصة بدأ بالعمل يف كالية كاليفورنيا       

. 1999منذ سنة 

                                                           

 ربت عنواف كزارة العدؿ تطرح للمواطن ؾباؿ االستفسار 03/03/2009مقاؿ منشور على جريدة الفجر اعبزائرية للصحفية نسيمة عجاج يـو 1 
لديها عرب الربيد اإللكًتكين، إجراءات رد االعتبار تطلق آليا بعد انقضاء اؼبدة القانونية اؼبطلوبة، كاؼبقاؿ جاء بناءا على ندكة صحفية للسيد عبد الرزاؽ 

. ىٍت بصفتو مديرا عاما عبهاز عصرنة العدالة سابقا
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 كيتميز ىذا اؼبوقع بالعديد من االمتيازات حيث أنو يسمح بإيداع الدعاكل بطرؽ سلسة 
للغاية مع ما يقدمو من تسهيبلت يف اإلجراءات كتوصيل اؼبعلومات لؤلطراؼ اؼبتعاقدة، كما أنو 

 .1يسمح بتبادؿ كتسليم اؼبستندات على مدار الساعة كيف كامل أياـ األسبوع دكف انقطاع

 كاؽبدؼ األساسي من اؼبوقع ىو أنو يقـو بتقدمي الدعاكل اليت ترد إذل احملاكم اؼبختصة كتوفَت 
. اعبهد كاؼباؿ للزبائن يف ذلك

 كيف كندا فإف كالية كولومبيا الربيطانية تعد الرائدة يف ؾباؿ التقاضي اإللكًتكين، حيث أهنا 
يف بداية األمر ، ك يسمح بإيداع الدعاكل إلكًتكنياJUSTINكضعت ؽبذا الغرض برنامج يدعى 

 كقباحو مت توسعتو ليشمل ققباعتكاف الربنامج ـبصص لتسيَت اؼبلفات اعبنائية كبعد أف أثبت 
. اإلجراءات اؼبدنية

 كنظرا للسمعة الطبية اليت حظي هبا ىذا الربنامج فإنو زبطى حدكد الوالية، حيث قامت كالية 
Québec سيدخل حَت التنفيذ2013 كيف جواف 2007 بشراء الربنامج سنة  .

على مستول احملاكم كثَتة  منذ سنوات بو كندا فإف إيداع الدعاكل إلكًتكنيا أمر متعامل ك يف 
الفدرالية كاحملكمة العليا، إال أف ىذا اإلجراء يتطلب مصاحبة ىذه الدعول بإيداع نفس الدعول على 

. الورؽ، كىذا ما يفقد اإلجراء قيمتو

 باإلضافة إذل كل ىذه الوسائل فإف احملاكمات تتم عن طريق استعماؿ كسائل حديثة جدا 
حيث أف القاضي يستطيع العودة دبجرد الكبس على شاشة الكمبيوتر عن طريق اللمس لرؤية أم 
ملف خاص باؼبتهمُت كظباع أقواؽبم اؼبسجلة بالفيديو كالصوت، كىذا ما يسهل العمل حسب ما 

 .2صرح بو رئيس القضاة اؼبساعد للمحكمة العليا يف الكيبك

                                                           
 . حسب التعريف الوارد يف اؼبوقع اػباص برفع الدعاكل إلكًتكنيا1
 www.cba.orgمعلومات مستقاة من موقع إلكًتكين حكومي يهتم باحملاماة كاإلجراءات القانونية 2 

http://www.cba.org/
http://www.cba.org/
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 أكؿ من حاكؿ إدخاؿ التكنولوجيات اغبديثة إذل قاعات احملاكم، Domenic Jaarكيعد احملامي 
 حيث أدخل إذل قاعة احملكمة يف إحدل اعبلسات جهاز كمبيوتر كثبلث شاشات 2001منذ سنة 

كأجهزة فيديو، كل ىذا مربوط بشبكة داخلية، حيث  (datacheau)كمبيوتر كجهاز بث للصور 
استحوذ على اىتماـ اعبميع، كبعد أف تدرج عدة مسؤكليات ليصل إذل أعلى مراكز القرار على 

. 1مستول جهاز العدالة استطاع أف يقدـ خربتو يف ىذا اجملاؿ

المطلب الثالث 

 مدى مسايرة التشريعات المقارنة للعقود اإللكترونية 
اغبماية اليت توفرىا ـبتلف القوانُت كالتشريعات للمستهلك يف العقود اإللكًتكنية  تباينت 

خصوصا، إال أهنا كرغم ذلك التباين فإهنا تتفق على إفراد ضباية خاصة للمستهلك ذباه احملرفتُت 
. كاؼبهنيُت باعتبار أف اؼبستهلك ىو اغبلقة األضعف يف ـبتلف التعامبلت اليت جيريها

 كاؼبنظمات كاؽبيئات كسنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب تبياف تلك اغبماية اليت توفرىا ـبتلف ىذه التشريعات
 .(الفرع الثاين)، كعلى اؼبستول العريب (الفرع األكؿ)الدكلية 

الفرع األول 

 :حماية المستهلك حسب المنظمات والهيئات الدولية 
 يف ىذا الفرع سنورد أىم ما جاءت بو التشريعات الدكلية فيما خيص ضباية اؼبستهلك 

. اإللكًتكين

                                                           

  www.cba.orgمعلومات كاردة على مستول موقع إلكًتكين حكومي يهتم باحملاماة كاإلجراءات القانونية 1  

 

http://www.cba.org/
http://www.cba.org/
http://www.cba.org/
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 منظمة األمم المتحدة: البند األول

 أقرت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة شبانية مبادئ عامة عاؼبية غبماية اؼبستهلك كىذه اؼببادئ 
تكوف دبثابة توصيات أين جيب على كل الدكؿ األخرل الراغبة يف سن تشريعاهتا الداخلية أف تلتـز 

: هبا، كسنوجز ىذه اؼببادئ فيما يلي

. اغبق يف الصحة كالسبلمة عند االستعماؿ العادم للمنتجات-1 

. اغبق يف توفَت اؼبعلومات كالبيانات الصحيحة الكافية عن اؼبنتجات-2 

. اغبق يف االختيار اغبر ؼبنتجات تتوافر فيها شركط اعبودة اؼبطابقة للمواصفات-3 

. اغبق يف صوف الكرامة الشخصية كاحًتاـ العادات كالتقاليد-4 

. اغبق يف اغبصوؿ على اؼبعرفة اؼبتعلقة حبماية حقوقو كمصاغبو اؼبشركعة-5 

. اغبق يف اؼبشاركة يف اللجاف كاؼبؤسسات كاعبمعيات ذات الصلة حبماية اؼبستهلك-6 

. اغبق يف رفع الدعاكل القضائية يف حالة اإلخبلؿ حبقوؽ اؼبستهلك-7 

. 1اغبق يف اغبصوؿ على تعويض عادؿ عن األضرار اليت غبقت بو-8 

 المنظمة الدولية للمستهلك: البند الثاني

ؼبستهلك باؼبفهـو اؼبتعارؼ عليو حاليا سبق ذلك كجود ؿ قبل تأسيس اؼبنظمة الدكلية 
صبعيات تعٌت باؼبستهلك يف العديد من الدكؿ الغربية، خصوصا أمريكا يف الثبلثينات كالتحقت هبا 

. بعض الدكؿ األكربية يف الستينيات كإقبلًتا كىولندا كالدامنارؾ كبلجيكا لتنتشر لبقية العادل
                                                           

. 1985 أفريل 09 الصادر عن اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة كاؼبؤرخ يف 248/39القرار رقم   1
 اؼبنظمة الدكلية للمستهلك على أهنا صوت اؼبستهلك حيث يقوؿ www.consumersinternational.orيعرؼ اؼبوقع اإللكًتكين للمنظمة 

 .يف افتتاحية باؼبوقع

http://www.consumersinternational.or/
http://www.consumersinternational.or/
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 مت عقد اؼبؤسبر التأسيسي لبلرباد الدكرل عبمعيات ضباية اؼبستهلك 1960 كيف عاـ 
(IOCU) أصبح اإلرباد يعرؼ باؼبنظمة الدكلية للمستهلك ، كقد(CI)  لتعمل اؼبنظمة على ،

تشجيع كدعم اعبمعيات اػباصة حبماية اؼبستهلك، كاالعتناء بكل ما حيقق اؼبستهلك من تقدمي 
 1.لتقارير كمعلومات كما إذل ذلك من آراء كتعاكف دكرل

 توجيهات المجلس األوربي: البند الثالث

 أصدر اجمللس األكركيب عدة توجيهات هتدؼ يف ؾبملها إذل ضباية اؼبستهلك، كنذكر منها 
 مام 20على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، التوجيو اػباص باؼبعامبلت اإللكًتكنية كالذم صدر يف 

: ، ينص على أنو1997

من أجل اغبماية الدكلية للمستهلك جيب عقد اؼبؤسبرات الدكلية هبدؼ كضع قواعد موحدة  "
للمعامبلت التجارية اإللكًتكنية، كخاصة فيما يتعلق باؼبعامبلت اليت تتم خارج أكربا بغرض ضباية 

. "اؼبستهلكُت يف الدكؿ األعضاء يف اجمللس

 كىناؾ العديد من التوجيهات األخرل الصادرة يف اجملاؿ اػباص حبماية اؼبستهلك، كاليت كاف 
ؽبا األثر الفعاؿ على األقل يف حث الدكؿ األكربية على تكييف تشريعاهتا الداخلية على النحو الذم 

. يضمن توفَت اغبماية اؼبثلى للمستهلك

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : البند الرابع

حاكلت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية جاىدة كضع معايَت موحدة زبص ضباية  
 .اؼبستهلك اإللكًتكين

                                                           
. 48. خالد فبدكح إبراىيم، ضباية اؼبستهلك يف العقد اإللكًتكين، اؼبرجع السابق، ص  1
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:  ، يف ىذا السبيل1(OECD) كديكن أف نذكر توجيهات نصت عليها اؼبنظمة 

. ضركرة توفَت ضباية معينة للمستهلك الذم يتعامل عن بعد أك التجارة اإللكًتكنية- 1 

 ضركرة كوف اؼبعلومات اليت ربملها السلعة كاضحة كغَت غامضة ربمل اسم اعبهة اؼبصنعة -2 
. أك اؼبنتجة كنوع اػبدمات كالسلع

ضركرة ربديد الثمن كطرؽ الدفع كتوضيح نوع العرض بوضوح - 3 

ضركرة موافقة صرحية من اؼبستهلك - 4 

إعطاء مهلة كافية للمستهلك من أجل التعاقد كاإلقرار حبق العدكؿ - 5 

ربديد القانوف الواجب التطبيق كاحملاكم اؼبختصة - 6 

إنشاء كسائل لتحقيق التوثيق اػباص باؼبعامبلت اإللكًتكنية اليت تتم بُت التاجر - 7 
. كاؼبستهلك

. 2تطوير التعاكف الدكرل بُت الدكؿ كاؼبنظمات الدكلية اؼبعنية غبماية اؼبستهلك- 8 

 

 

 

 
                                                           

 : فيما يليwww.oecd.org  تتلخص مهمة اؼبنظمة حسب موقعها على االنًتنت، 1
La mission de l’organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) est 
de promouvoir des politiques qui amélioreront le bien-être économique et social de personnes 

dans le monde.                                                                                                                                   
 .50.  خالد فبدكح إبراىيم، ضباية اؼبستهلك يف العقد اإللكًتكين، اؼبرجع السابق، ص 2

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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الفرع الثاني 

:  حماية المستهلك على المستوى العربي
 لؤلسف فإف اؼببلحظ ىو أف ىناؾ قلة قليلة من الدكؿ العربية اليت اىتمت حبماية اؼبستهلك 

. خصوصا فيما يتعلق حبماية اؼبستهلك يف العقود اإللكًتكنية

حماية المستهلك في القانون التونسي : البند األول

لقد اىتم قانوف التجارة اإللكًتكنية التونسي حبماية اؼبستهلك كلذلك فقد أجرب ذات القانوف يف مادتو 
 البائع يف العقد اإللكًتكين أف يوفر للمستهلك بكل كضوح كل اؼبعلومات بوصف السلعة 25

 :كخصائصها كالتارل
 ىوية كعنواف كىاتف البائع أك مقدـ اػبدمات .
 طبيعة كخصائص كسعر اؼبنتج أك اػبدمة . 
 كيفية تسليم السلعة أك اػبدمة. 
 الفًتة اليت تكوف فيها السلعة معركضة بالسعر احملدد. 
 شركط الضماف يف عقد البيع اإللكًتكين. 
 طرؽ الدفع كإجراءاهتا كتنفيذ العقد. 
 إمكانية العدكؿ عن الشراء كأجلو. 
 كيفية إقرار الطلبية، أم إرساؿ اؼبوافقة على صفقة البيع. 
 كيفية استعماؿ تقنيات االتصاؿ. 
 شركط فسخ العقد إذا كاف ؼبدة غَت ؿبددة أك تزيد عن السنة. 
  اؼبدة الدنيا، كذلك فيما خيص العقود اػباصة بتزكيد اؼبستهلك بسلعة أك خدمة خبلؿ مدة

. طويلة أك بصفة دكرية
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. 1كجيب توفَت كل اؼبعلومات اؼبذكورة أعبله بالطرؽ اإللكًتكنية للمستهلك

 كما نص ذات القانوف على إجراءات خاصة غبماية اؼبستهلك كحق اؼبستهلك يف اإلطبلع 
على شهادة اؼبصادقة اإللكًتكنية، ككذا منع احملًتفُت من إرساؿ سلع دكف طلبها من اؼبستهلك 

. 2كإجباره على دفع شبنها

حماية المستهلك في التشريع الجزائري : البند الثاني

 يطرح التعامل بالشكل اإللكًتكين العديد من التساؤالت حوؿ مدل حجية كقانونية تلك 
. التعامبلت كمكانتها بُت ـبتلف التعامبلت التقليدية خصوصا يف ؾباؿ اإلثبات

 :مدى مسايرة المشرع الجزائري للتعاقد اإللكتروني-أوال

 أصبح للكتابة يف الشكل اإللكًتكين كالتوقيع اإللكًتكين مكانا ضمن قواعد اإلثبات يف 
 من القانوف اؼبدين 2 فقرة 327 ك1 مكرر 323القانوف اؼبدين اعبزائرم، من خبلؿ نص اؼبادتُت 

" أيا كانت الوسيلة اليت تتضمنها"اعبزائرم، حيث استعمل اؼبشرع اعبزائرم يف تعريف الكتابة عبارة 
، حسب الًتصبة الفرنسية للنص حيث أف النص "أيا كانت الدعامة اليت تتضمنها"كالصحيح ىو 

". …Quels que soient leur support: "باللغة الفرنسية على أنو

      فاؼبقصود بالكتابة يف الشكل اإللكًتكين حسب ىذا النص، ذلك التسلسل يف اغبركؼ 
، اؼبكتوبة على دعامة إلكًتكنية  أك األكصاؼ أك األرقاـ أك أية عبلمات أك رموز ذات معٌت مفهـو

      كمهما كانت طرؽ إرساؽبا، كمثاؿ ذلك تلك اؼبعلومات كالبيانات اليت ربتويها األقراص الصلبة 
. أك اؼبرنة، أك تلك اليت يتم كتابتها بواسطة الكمبيوتر كإرساؽبا أك نشرىا على شبكة االنًتنت

                                                           
. 32.   عبد الفتاح بيومي حجازم، ضباية اؼبستهلك عرب شركة االنًتنت، اؼبرجع السابق، ص1
.  نصت على منع إرساؿ سلعة إذل اؼبستهلك مع ضركرة سداد شبنها دبا أنو دل يطلبها26 اؼبادة 2

 ربدثت على حق اؼبستهلك يف االطبلع على شهادة اؼبصادقة اإللكًتكنية كذلك حىت يتمكن اؼبستهلك من التحقق أف تعاقد مع نفس 28اؼبادة 
. احملًتؼ كليس شخص آخر
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يعترب أك نص عرؼ من خبللو اؼبشرع :  مكرر من القانوف اؼبدين323 كاؼببلحظ أف نص اؼبادة 
اعبزائرم الكتابة اليت ديكن استعماؽبا كوسيلة إثبات للتصرفات القانونية بصفة عامة، كالتصرفات 

اإللكًتكنية بصفة خاصة، كذلك لتفادم اعبدؿ الذم قد يثور حوؿ االعًتاؼ بالكتابة اإللكًتكنية 
كاف مرتبطا بشكل كثيق بالدعامة اؼبادية أك الورقة " التقليدم" كدليل إثبات، كوف الكتابة دبفهومها 

إذل درجة عدـ إمكانية الفصل بينهما، كبالتارل دل يكن القانوف يعًتؼ بالكتابة اؼبدكنة على دعامة 
. إلكًتكنية افًتاضية، كارل ال تًتؾ أثرا ماديا مدكنا لو نفس األثر اؼبكتوب على الورؽ يف اإلثبات

 مكرر قابل للتوسع، ذلك أف صياغتها بالنص على 323إف مفهـو الكتابة الذم جاءت بو اؼبادة 
 عبلمات أك رموز ذات معٌت مفهـو أيةينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حركؼ أك أرقاـ أك : "انو

". مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها

 يفهم منو أف اؼبشرع يعتد إلثبات التصرفات القانونية بأية دعامة كانت عليها الكتابة سواء 
كانت على الورؽ أك على القرص اؼبضغوط أك على القرص اؼبرف، كيتسع اؼبفهـو إذل كل الدعائم اليت 

. ديكن أف تفرز عنها التطورات التكنولوجية يف اؼبستقبل

          اشًتط اؼبشرع أف تكوف ىذه الكتابة مفهومة كأف تكوف ىذه األحرؼ أك األشكاؿ 
أك اإلشارات  أك الرموز أك األرقاـ ؽبا داللة قابلة لئلدراؾ كللقراءة، كاؼبقصود بذلك أنو لو كاف ىذا 

التتابع للعبلمات أك الرموز، كدبعٌت آخر ىذا احملتول اؼبعلومايت للكتابة اؼبعرب عنها يف الشكل 
اإللكًتكين مشفرا حبيث ال ديكن إدراؾ معاينتو من قبل اإلنساف بل من قبل اغباسوب فقط فإف ىذه 

. الكتابة ال تصح لتكوف دليل إثبات، ألنو ال ديكن للقاضي إدراؾ ؿبتواىا يف حالة النزاع

 حجية العقد اإللكتروني في اإلثبات- ثانيا

:  اؼبشرع اعبزائرم دل يأخذ بالعقد اإللكًتكين مطلقا بل قيده بشرطُت مها

. إمكانية التأكد من ىوية الشخص الذم صدرت عنو ىذه الكتابة- 1 
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أف تكوف معدة كؿبفوظة يف ظركؼ تضمن سبلمتها كلذلك أكجب اؼبشرع ضركرة حفظ - 2 
الوثيقة اإللكًتكنية من أجل اغبفاظ على حقوؽ األفراد الذين يتعاملوف هبا أك من كاف ؽبم حقوؽ 

. ثابتة هبا

 كديكن حفظ الوثيقة اإللكًتكنية على حامل إلكًتكين، كيسمى الوسيط أيضا، كىو كسيلة 
قابلة لتخزين كحفظ كاسًتجاع اؼبعلومات بطريقة إلكًتكنية كأف ربفظ يف ذاكرة اغباسب اآلرل نفسو 

  أك على اؼبوقع يف شبكة االنًتنت أك على شبكة داخلية Disques Dursيف أسطواناتو الصلبة 
 Disquette أك قرص مرف CD-ROMزبص صاحب الشأف، كقد تتمثل يف قرص مدمج 

Informatique أك قرص فيديو رقمي ،(DVD.) 
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لقد تناكلت دراستنا اغبماية اؼبدنية للمستهلك يف العقود االلكًتكنية، ذلك العقد الذم شاع 
استعمالو، ليس فقط يف التجارة الدكلية، كإمنا أيضا يف شىت العقود االستهبلكية، اليت ترـب بُت ذبار 

 . سواء كانوا مهنيُت أك مستهلكُت للسلع كاػبدمات اؼبختلفة

كما الحظناه أف العقود االلكًتكنية تشهد يف الواقع تطورا كبَتا، ىذا التطور دل تسايره معظم 
التشريعات العاؼبية مثلها مثل اؼبشرع اعبزائرم، حيث أف ابسط األمور ك ىي  تعريف ىذه العقود 

 . تعريف دقيق ؽبذا النوع من العقود، ناىيك عن ضباية اؼبستهلكلشهد قصورا كبَتا، فلم يعط

فاغبماية اؼبدنية اؼبقررة للمستهلك يف العقود االلكًتكنية ما زالت تراكح مكاهنا لعدـ ظهور 
.  فراغا كبَتاذكرهمعاؼبها، كذلك بصفة كاضحة خاصة من جانب التشريع، الذم شهد كما سبق 

 ضباية اؼبستهلك تشمل عدة مراحل، منها ما يكوف عند أف يف ىذه الدراسة كيف رأيناكقد 
.  العقد االلكًتكينإبراـ، كمنها ما يكوف عند (اؼبرحلة السابقة للتعاقد)التفاكض

 اغبماية اليت يستطيع أسسىذه اؼبراحل كما تشهده من تعامبلت يف البيئة االلكًتكنية كونت 
اؼبستهلك كطرؼ ضعيف بوسائلو اؼبتاحة كفقا للتشريع اؼبعموؿ بو ضباية نفسو كذلك يف ظل 

التجارية احملًتفة اليت تتعامل كفق أسس حديثة للمعلوماتية، كذلك بشيء حيقق نوعا من  الشركات
. كضباية اؼبستهلك(اخل...اؼبنتج، اؼبهٍت،)التوازف بُت مصلحة احملًتؼ

كلقد رأينا أمهية ىذه اغبماية كفقا للتشريعات اليت نظمتها ، مربزين مزاياىا كؿباسنها إذل 
جانب سكوت بعض التشريعات كاؼبشرع اعبزائرم الذم بقي موقفو غامضا رغم إدخاؿ تعديبلتو 

 نلمح فيو بعض مظاىر التجارة االلكًتكنية، كذلك من خبلؿ إذ، 2005على القانوف اؼبدين سنة 
. اعًتافو بالكتابة االلكًتكنية كالتوقيع االلكًتكين كأدلة إثبات قانونية، إال انو كغبد اآلف دل يتدارؾ ذلك
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 لكن بغض النظر عن عدـ كجود قانوف ينظم معامبلت التجارة االلكًتكنية يف التشريع 
 القواعد العامة اليت يتضمنها ضباية اؼبستهلك، الف ىذه األخَتة قد إعماؿاعبزائرم، فاف ىذا ال دينع 

. تضمنت حقوقا عامة تنطبق على العقد االلكًتكين

ف ضباية اؼبستهلك، فاين قد تطرقت يف ىذه ػأ ىذا كعمبل دبا قررتو التشريعات اؼبقارنة يف ش
الدراسة إذل موضوع ضباية اؼبستهلك من خبلؿ اإلعبلف التجارم، حيث توصلت إذل أف اإلعبلف 

التجارم عرب االنًتنت كاؼبوجو إذل اؼبستهلك قد يعترب إجيابا ، كقد يكوف دعول للتفاكض، كاف االلتزاـ 
باإلعبلـ الذم يتم من خبلؿ ربديد شخصية اؼبهٍت، يعترب جوىرا الف خصائص السلعة أك اػبدمة 
. تكوف الباعث الرئيسي لدل اؼبستهلك للتعاقد، كيف صلبها يقع اؼبستهلك ضحية الغش كاالحتياؿ

 كما أف العقد االلكًتكين، ىو عقد إذعاف إذا دل يكن ىناؾ تفاكض، حيث قررت اغلب 
التشريعات، كمنها التشريع اعبزائرم ضباية الطرؼ اؼبذعن، كتظهر ىذه اغبماية يف مظهرين، أكؽبما من 

. خبلؿ ربويل القاضي سلطة تعديل عقد اإلذعاف، كثانيها تفسَت الشك يف مصلحة الطرؼ اؼبذعن

         كل ىذه األمور، تعطي حقوقا مستحدثة ككبَتة للمستهلك كحقو يف العدكؿ، كحقو
. يف االستعانة هبيئات كطنية كدكلية غبمايتو

 كإذا كانت عقود التجارة االلكًتكنية، تعد ذبربة عملية بدأت تأخذ طريقها كبو اؼبستهلك 
 باعبزائر عاـ "THAN"اعبزائرم، من خبلؿ التسوؽ عرب الشاشة اليت دشنتو الشركة األمريكية

، فاف الواجب يستدعي كضع قواعد خاصة حبماية اؼبستهلك يف العقود اليت ترـب الكًتكنيا 2003
كاليت زبتلف أحكامها عن تلك العقود اليت ترـب بُت حاضرين، كىو ما فعلو اؼبشرع الفرنسي يف 

التعديبلت اؼبتتالية على قانوف االستهبلؾ، لكن اؼبشرع اعبزائرم غفل عن ىذه القواعد يف قانوف ضباية 
، كالذم يتضمن بنودا خاصة هبذه التعامبلت اعبديدة كاؼبسماة 2009اؼبستهلك الصادر عاـ 

. بالعقود االلكًتكنية رغم خطورهتا على اؼبستهلك اعبزائرم
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 كنأمل اف يكوف للوقوؼ على األبعاد اؼبختلفة ؼبوضوع ىذه الدراسة كمن خبلؿ ىذه التجربة 
قدر من الفائدة لسد ىذا الفراغ، كتنظيم ىذه اؼبعامبلت كوهنا أصبحت كاقعا ؿبتوما حىت كلو دل 

. يتطرؽ إليها القضاء لغياب أم قرار صادر عن احملكمة العليا يكرس ىذه اغبماية

 كآخر ما اختم بو حبثي ىي توصية، نود من خبلؽبا أف يتدخل اؼبشرع اعبزائرم لتعديل أحكاـ 
قانوف االستهبلؾ اغبارل كإدراج مواد تنظم تلك اؼبعامبلت كذلك من اجل ربقيق اغبماية اؼبرجوة 
للمستهلك، خاصة كيفية إبراـ العقد االلكًتكين كتنفيذه كحل اؼبنازعات الناشئة يف ىذا النوع من 

 القضاء بالنسبة للمستهلك الذم ديثل الطرؼ إذلالعقود، مع زبفيف عبئ اإلثبات، كاللجوء 
الضعيف، مع تعزيز دكر اعبمعيات اؼبختصة يف ىذا الشأف من اجل زرع ثقافة الفهم القانوين 

للنصوص اغبالية، خاصة ما يتعلق من التزامات ككاجبات، كحقوؽ فرضها قانوف االستهبلؾ اغبارل 
حىت إذا بلغت درجة االستيعاب ؽبذه النصوص عند اؼبواطن البسيط أمكننا زرع ثقافة أخرل تتعلق 

 2015بواقع العقود اؼبربمة عرب شبكة االنًتنت الف الواقع اؼبلموس كنقوؽبا بصراحة ما زاؿ يف جزائر 
ف العقود التقليدية، كاف كاف األمر يتطلب أفهم كلو بسيط ؼبا أتى بو القانوف من ضباية كضمانات بش

كما يرل الفقو استحداث قانوف جديد ينظم العقود كاؼبعامبلت االلكًتكنية بأسرع كقت كي يتواكب 
لة تتعلق أ ألف اؼبس،(التشريع التونسي: مثبل)التشريع اعبزائرم على األقل بالتشريعات العربية اجملاكرة

 2011برىانات كربديات العوؼبة كيستوقفنا يف ىذا اؼبقاـ ما صرح بو رئيس منظمة التجارة الدكلية يف 
لة ثقافة كتشريع، كيفهم أف ظركؼ اجملتمع كغياب أحينما قاؿ إف دخوؿ اعبزائر إذل ىذه اؼبنظمة مس

دكر اعبمعيات كاؼبثقفُت من اجل فهم ىذه األحكاـ غَت متبلئم لسبب كحيد كىو انعداـ التشريع 
. اؼبساير ؽبذا النوع من العقود

نو من خبلؿ ىذه الدراسة كعرب كل االستنتاجات السابقة أ كاػببلصة اؼبتوصل إليها ، ىي 
فإننا نوصي باف تكوف ىناؾ تعديبلت سواء يف القانوف اؼبدين أك التجارم أك قانوف االستهبلؾ بوجو 

 .  عاـ، كاالستفادة من التشريعات كالدراسات الفقهية اليت سامهت يف شرح ىذه اغبماية
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 قـــائـــمــــة الــــمــــراجـــــع
 .المـــراجــــع العــــامــــة- أوال

 .المــــراجـــــع الخــــاصـــة- ثانيا

 .أطـــــروحــــات الدكتـــوراه و المـــذكــــــرات- ثالثا

 .الــــمقــــاالت و التعــــــاليـــــــــــق- رابعا

 .النـــــصــــوص القـــــــانــونيـــــة و القرارات العربية- خامسا
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 :المـــراجـــع العـــــــامة: أوال

 :باللغة العربية* 
ف .ـ. ابن منظور، لساف العرب، اجمللد الرابع، القاىرة، دار الكتاب اؼبصرم، مطبعة اؼبعارؼ،د-1
 .ف.س.د

 .ف.س.ف،د.ـ.،د06.طأضبد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالتجارية، - 2

 .1961ف،.ـ.دأضبد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانوف اؼبرافعات، منشأة اؼبعارؼ،- 3

ضبد السعيد الزقرد، اثر الظركؼ البلحقة على ربديد مضموف االلتزاـ العقدم، دار أ- 4
 .1997ف،.ـ.النشر،د

 النهضة دار العقد ، على شركط اؼبتعاقدين بُت التكافؤ عدـ أثر ، حسن عبد الباسط صبيعي - 5
 .1990ط ،  .د مصر ، العربية ،

 1998 ف،.ـ.د حفيظة اغبداد، االذباىات اؼبعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيم، دار الفكر اعبامعي،-6
  1. خليل أضبد حسن قدادة ، الوجيز يف شرح القانوف اؼبدين اعبزائرم ، مصادر االلتزاـ ، ج- 7
 . 2005ج ، اعبزائر ، .ـ. ، د02. ط

 126 ص2003ف، .ـ.مصادر االلتزاـ، دار اؼبطبوعات اعبامعية،د، رمضاف أبو السعود -  8

زاىية حورية سي يوسف، اؼبسؤكلية اؼبدنية للمنتج، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر - 8
 189. ، ص2009

 ، مكتبة 1 . ، ط1 .عبد الرزاؽ أضبد السنهورم ، الوسيط يف شرح القانوف اؼبدين اعبديد ، ج- 9
 . 1998اغبليب اغبقوقية ، لبناف ، 
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. ،د1.موسوعة القانوف اؼبدين اؼبصرم، طنظرية العقد كاإلرادة اؼبنفردة، الباقي ، عبد الفتاح عبد- 10
 .1984ف، القاىرة،. د

 .1990، دار النهظة العربية،01.عبد اؼبنعم فرج الصدة ، نظرية العقد يف القوانُت العربية، ج-  11

عزت صبلح عبد العزيز ؿبمد ، إعادة التوازف العقدم يف ظل األزمة اؼبالية العاؼبية ، دراسة - 12
 . 2013 ط ،.د مصر ، الفكر اعبامعي ، دار مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي ك القانوف الوضعي ،

، دار 02عبلء الدين أبو اغبسن علي بن سليماف، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اػببلؼ، ط- 13
 .ف.ـ.إحياء الًتاث العريب، د

 ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب  07.علي بن ىادية ك بلحسن البليش ، القاموس اعبديد ، ط- 14
 .1991اعبزائر، 

 .2005 ، موفم للنشر، اعبزائر، 2.علي فيبلرل ، االلتزامات،النظرية العامة للعقد، ط- 15

 .ف.س.فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، الوجيز يف العقود اؼبدنية اؼبسماة، منشأة اؼبعارؼ، القاىرة د- 16

 .2001ف، .ـ.فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، مصادر االلتزاـ، دار النهضة العربية،د- 17

، ديواف اؼبطبوعات 3. العامة للقانوف اؼبدين اعبزائرم،طاؼببادئؿبفوظ لعشب بن حامد ، - 18
 .1999اعبامعية، مصر ،

،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،بن 03.ؿبفوظ لعشب ، اؼببادئ العامة للقانوف اؼبدين اعبزائرم،ط- 19
 .2006عكنوف اعبزائر،

              ؿبمد علي اعبواد، العقود الدكلية، مفاكضاهتا إبرامها تنفيذىا، دار الثقافة للنشر - 20
 .ف .س.ف، د.ـ.ف،د.د.ك التوزيع،د

 .ف.س.نبيل ابراىيم سعد ، كبو قانوف خاص باالئتماف ، منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، د- 21
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يرزاد عزيز سليماف، حسن النية يف إبراـ العقود، دراسة يف ضوء القوانُت كاالتفاقيات الدكلية - 22
 .ط.س.، منشورات دار دجلة، األردف،د01ط

 :باللغة الفرنسية* 
-1BQILLOD, Les letters d’intention, R.T.D.com, 1992. 

-2 (G.P)VERTEL , Les lettres d’intention, Rev.banque, 1986.  

-3 (G) PENICHIN , La  lettres d’intention, D.P.C.I , 1979. 
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 المراجع الخاصة: ثانيا

 :باللغة العربية* 
 أضبد ؿبمد الرفاعي، اغبماية اؼبدنية للمستهلك إزاء اؼبضموف العقدم ،دار النهضة،مصر -1

1994. 
أسامة أبو اغبسُت ؾباىد، خصوصية التعاقد عرب االنًتنت، دار النهضة العربية للنشر كالتوزيع - 2

 .2000كالطباعة، القاىرة، 
 العقد يف ضوء القانوف اؼبدين اعبزائرم إبراـ العريب بلحاج ، اإلطار القانوين للمرحلة السابقة على -3

  ، ص2010ف ، .ـ.دراسة مقارنة ، دار كائل للنشر، د
،منشورات اغبليب 01 الياس ناصيف، العقود الدكلية، العقد االلكًتكين يف القانوف اؼبقارف، ط-4

  .2009اغبقوقية،
       بشار ؿبمود دكدين ، اإلطار القانوين للعقد اؼبرـب عرب شبكة االنًتنت ، دار الثقافة للنشر - 5

 . 2006ك التوزيع ، األردف، 
بشار ؿبمد دكدين كؿبمد حيي احملاسنة،اإلطار القانوين للعقد اؼبرـب عرب شبكة االنًتنت، دار - 6

 .2010الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف،

صباؿ عبد الرضباف ؿبمد، اؼبسؤكلية اؼبدنية للمتفاكض كبو تطبيق القواعد العامة على مسؤكلية -7
. 2004ف،.ـ.،داؼبتفاكض عرب االنًتنت ، دار النهضة العربية 

حسن عبد الباسط صبيعي، اغبماية اػباصة لرضى اؼبستهلك يف عقود االستهبلؾ ، دار النهضة - 8
 . 1996العربية ، مصر ، 

خالد فبدكح إبراىيم ، ضباية اؼبستهلك يف العقد االلكًتكين ، دار الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية   -9
2008 . 
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، دار (الدعول اإللكًتكنية كإجراءاهتا أماـ احملاكم) خالد فبدكح إبراىيم، التقاضي اإللكًتكين -10
 .2008الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 

، دار النهضة 01.ظبَت حامد عبد العزيز اعبماؿ، التعاقد عرب تقنيات االتصاؿ اغبديثة، ط- 11
 .2006العربية، مصر،

، اؼبؤسسة اغبديثة 01. ظبَت دنوف، العقود االلكًتكنية يف إطار تنظيم التجارة االلكًتكنية، ط-12
 . 2012للكتاب ، لبناف، 

 .2005ظبَت عبد السميع األكدف، العقد اإللكًتكين، منشأة العارؼ، اإلسكندرية، مصر، - 13

، دار الثقافة للنشر 1.صاحل ناتل عبد الرضباف ، ضباية اؼبستهلك يف التشريع األردين، ط -14
 .1991كالتوزيع، األردف، 

ف ، بَتكت  .د.طوين ميشاؿ عيسى ، التنظيم القانوين لشبكة األنًتنت، دراسة مقارنة ، د- 15
2001. 

 عباس العبودم ، التعاقد عن طريق كسائل االتصاؿ الفورم ك حجيتها يف اإلثبات اؼبدين دراسة -16
 .ف.س.مقارنة ، رسالة دكتوراه ، دار الثقافة للنشر ك التوزيع ، عماف ، د

 .2010، منشورات اغبليب اغبقوقية،01 العقد عرب االنًتنت،طإبراـعبد الباسط حامد ؿبمد، - 17

ضباية اؼبستهلك عرب شبكة االنًتنت،دار الفكر اعبامعي عبد الفتاح بيومي حجازم،  -18
. 2006اإلسكندرية،

عبلء ؿبمود النواعَت ، العقود االلكًتكنية ، الًتاضي ك التعبَت عن اإلرادة ، دراسة مقارنة ، دار - 19
 .2014الثقافة للنشر ك التوزيع ، األردف، 

عمر ؿبمد عبد الباقي ، اغبماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بُت الشريعة ك القانوف  - 20
 . 2004منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، 
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 .1990ؿبفوظ لعشب، عقد االذعاف يف القانوف اؼبدين اعبزائرم، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، - 21

 .2002 ف،.ـ.دؿبمد إبراىيم أبو اؽبيجاء، التحكيم بواسطة االنًتنت دار الثقافة األردف،- 22
ؿبمد بودارل ، ضباية اؼبستهلك يف القانوف اؼبقارف ، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي ، دار - 23

 .2006الكتاب اغبديث ، اعبزائر ، 
، دار الفجر  للنشر 01.ؿبمد بودارل ، مكافحة الشركط التعسفية ،دراسة مقارنة، ط- 24

 .2007كالتوزيع،القاىرة،
ؿبمد بودارل، الشركط التعسفية يف العقود يف القانوف اعبزائرم، دراسة مقارنة مع قوانُت فرنسا - 25

 .2007ف،.ـ.التوزيع، د ك كأؼبانيا كمصر، دار ىومة للطباعة كالنشر
  ؿبمد حسن الرفاعي العطار، البيع عرب شبكة االنًتنت، دراسة مقارنة، دار اعبامعة- 26

 .2004العربية،

 اإلسكندرية ؿبمد حسُت منصور، اؼبسؤكلية اإللكًتكنية، دار اعبامعة اعبديدة،للنشر، - 27
2003. 

ؿبمد سيد عمراف ، ضباية اؼبستهلك أثناء تكوين العقد ، دراسة مقارنة ، منشأة اؼبعارؼ  - 28
 .1986اإلسكندرية ، 

، دار 03، دراسة مقارنة، ط(إثباهتا ،أركاف )ؿبمد فواز ، الوجَت يف عقود التجارة االلكًتكنية -29
 .2011ف،.ـ.الثقافة للنشر التوزيع،د

فبدكح ؿبمد خَتم ىاشم، اغبماية اؼبدنية من اإلعبلنات التجارية اػبادعة، دار النهضة - 30
 .ف.س.ف، د.ـ.العربية،د

ف .ـ. ؿبمود ظبَت الشرقاكم، االلتزاـ بالتسليم يف عقد بيع البضائع، دار النهضة العربية،د-31
1991. 
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مصطفى موسى العجارفة، التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة االنًتنت، مطابع شتات للنشر - 32
 .2010كالربؾبيات، مصر، 

العقد اإللكًتكين كسيلة إثبات حديثة يف القانوف اؼبدين اعبزائرم،دار  ، مناين فراح- 33
 .2009اؽبدل،اعبزائر،

موفق ضباد عبد، اغبماية اؼبدنية للمستهلك يف عقود التجارة االلكًتكنية دراسة مقارنة - 34
 .ف.س.منشورات زين اغبقوقية د

 2010 شيخة، أصوؿ التفاكض،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع ك الطباعة، عماف، أبونادر اضبد - 35

 :باللغة الفرنسية* 
1- B. Hess Fallon et A.M Simon, Clauses abusives, Juris classeur  

concurrence, consommation ,Année 1995. 
2-  G. RAYMOND, Clauses abusives, Loi du 1/2/1995, Juris classeur 

concurrence consommation, édition 2004. 
3- V.GHESTINN(j), conformités et garanties dans la vente, 

L.G.D.J.1983. 

 

  



 الحماية المدنية للمستهلك في العقود االلكترونية

 

157 
 

 أطروحات الدكتوراه و المذكرات الماجستير: ثالثا

 :أطروحات الدكتوراه* 
  عزة ؿبمود اضبد خليل ،مشكبلت اؼبسؤكلية اؼبدنية يف مواجهة فَتكس اغباسب، رسالة دكتوراه -1

  .1994حقوؽ القاىرة، 
ؿبمد بوكماش ، سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانوف اؼبدين اعبزائرم كالفقو اإلسبلمي - 2

رسالة دكتوراه يف الشريعة كالقانوف، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية ك العلـو اإلسبلمية، جامعة 
 . 2012-2011اغباج ػبضر ، باتنة، 

 :مذكرات الماجستير*  
اظباعيل قطاؼ،العقود االلكًتكنية كضباية  اؼبستهلك، مذكرة ماجستَت، فرع عقود - 1

 .2005،2006كلية اغبقوؽ، اعبزائر،،كمسؤكلية
ؿبمد خليد قارة سليماف، تكوين عقد البيع االلكًتكين ، مذكرة ماجستَت يف قانوف األعماؿ - 2

 .2011-2010اؼبقارف ، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ، جامعة كىراف ، 
نسيمة درار ، كاقع اؼبسؤكلية اؼبدنية يف اؼبعامبلت اإللكًتكين ، دراسة مقارف ،مذكرة ماجستَت يف قانوف - 3

 .2011-2012مسؤكلية اؼبهنُت، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمساف ، 
 نصَتة خلوم، اغبماية القانونية للمستهلك عرب االنًتنت دراسة مقارنة، مذكرة ماجستَت يف اؼبسؤكلية اؼبهنية- 4

. 2013كلية اغبقوؽ كالعلـو السياية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
نواؿ كيموش، ضباية اؼبستهلك يف اطار قانوف اؼبمارسات التجارية، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص،كلية  - 5

 .2010،2011،-بن يوسف بن خدة-اغبقوؽ، جامعة اعبزائر
 يوسف بوعيس ، ضباية اؼبستهلك يف العقود االلكًتكنية ، مذكرة ماجستَت يف قانوف األعماؿ -6

 .2013 _2014 اؼبقارف ، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ، جامعة بلقايد ، كىراف ،
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 المقاالت و التعاليق: رابعا

  :باللغة العربية* 
جابر ؿبجوب علي ، ضماف سبلمة اؼبستهلك من األضرار الناشئة عن عيوب اؼبنتجات - 1

الصناعية، مقاؿ منشور دبجلة اغبقوؽ الكويتية الصادرة عن ؾبلس النشر العلمي جبامعة الكويت  
 .1996 ديسمرب04، 20العدد 

 معاناة قاض، اعبديد يف أعماؿ ،يف القانوف اللبناين سامي بديع منصور، اإلثبات اإللكًتكين- 2
اؼبصاريف من الوجهتُت القانونية كاالقتصادية، أعماؿ اؼبؤسبر العلمي السنوم لكلية اغبقوؽ بَتكت 

 .2004 .ط، اعبديد يف التقنيات اؼبصرفية، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت، لبناف،01جالعربية،

قادة شهيدة، ضباية اؼبستهلك يف اعبزائر بُت طموح كتطور النصوص كافتقاد آليات تطبيقها -  3
 10.دراسات قانونية، ؾبلة ـبرب القانوف اػباص األساسي، كلية اغبقوؽ، جامعة تلمساف، ع

2013. 

ؿباسن نسرين ، انعقاد العقد االلكًتكين ، دراسة مقارنة بُت قانوف اؼبعامبلت االلكًتكنية األردين - 4
 .2004ؾبلة الدراسات العلـو الشريعة ك القانوف ، األردف ، 

  ، ؾبلة اإلدارة02.ؿبمد كحلولو ك الغوثي مكامشة، ضباية اؼبستهلك يف القانوف اعبزائرم، ج- 5
 .1996، 01رقم 

 

  :باللغة الفرنسية* 
1- J. HUET , Eléments de réflexion sur le droit de la consommation, 

petites affiches du 08/11/2001 N° 223. 
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 :مقاالت من مواقع األنترنت
 . E-bay and square trade : موقع للتفاكض-1

 //: موقع اؼبوسوعة العاؼبية اغبرة على االنًتنيت يف اؼبوقع الرظبي للموسوعة التارل-2
en.wikipedia.org/wiki/digicas 

 www. Law-dz.com  منتدل اعبزائرية للحقوؽ كالقانوف  -3
 www.wikipedia.org. موقع كيكيبديا- 4

دكرة تقاضي إلكًتكنية تبدأ برفع الدعول : ربت عنواف 12/05/2002موقع األىراـ، يـو - 5
كتنتهي بصدكر اغبكم، تقدـ هبا باحث إذل األكادديية العربية للعلـو كالتكنولوجيا كالنقل البحرم 

للحصوؿ على شهادة ماجستَت يف لوجيستيات التقاضي كإهناء اؼبنازعات دراسة أشرؼ عليها الدكتور 
. عادؿ السن مستشار اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية

" رفع الدعاكل القضائية إلكًتكنيا" العدؿ" ربت عنواف 2826جريدة الوسط البحرينية، العدد - 6
 .ىػ1413 صبادل اػبَتة 19 اؼبوافق ؿ 2010 يونيو 02مقاؿ منشور بتاريخ األربعاء 

 .www. islammemo.cc. اؼبوقع اإللكًتكين مفكرة اإلسبلـ-  7
 ربت عنواف كزارة العدؿ 03/03/2009جريدة الفجر اعبزائرية للصحفية نسيمة عجاج يـو - 8

تطرح للمواطن ؾباؿ االستفسار لديها عرب الربيد اإللكًتكين، إجراءات رد االعتبار تطلق آليا بعد 
انقضاء اؼبدة القانونية اؼبطلوبة، كاؼبقاؿ جاء بناءا على ندكة صحفية للسيد عبد الرزاؽ ىٍت بصفتو 

 www.cba.org . سابقامديرا عاما عبهاز عصرنة العدالة

 

 اؼبنظمة الدكلية www.consumersinternational.or :اؼبوقع اإللكًتكين - 9
 .للمستهلك

  

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.cba.org/
http://www.consumersinternational.or/
http://www.consumersinternational.or/
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النصوص القانونية : خامسا 
 اؼبتضمن 1975 سبتمرب 26 اؼبوافق لػػ 1395 رمضاف 20 اؼبؤرخ يف 58-75األمر رقم - 1

، اؼبعدؿ ك اؼبتمم بالقانوف رقم 1975 سبتمرب 30 ، الصادر يف 78.ر ، ع.للقانوف اؼبدين ،ج
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 ملخـص
يف عصر التكنولوجيا، كمع شيوع استعماؿ االنًتنت يف شىت اجملاالت التجارية، اصبح للعقد 

االلكًتكين مكانة يف التجارة االلكًتكنية، كيف خضم عصر اؼبعلوماتية ، كظهور ما يعرؼ باالجهزة 
االلكًتكنية من حواسيب كبرامج، كاف ال بد أف تكرس ضباية  قانونية لفئة ضعيفة كىي فئة 

 .اؼبستهلكُت تبدأ منذ نشوء العقد إذل غاية تنفيذه

الكمبيوتر، العقد االلكًتكين، اغبماية، اؼبستهلك، الدعول االلكًتكنية : الكلمات المفتاحية
 .التحكيم، التقاضي االلكًتكين، قانوف االستهبلؾ

Resumé : 

A l’époque de la technologie et de la prévalence de l’utilisation de l’internet dans 

divers domaines commerciaux, l’acte électronique acquérait une position dans le commerce 

électronique, et dans la domination de l’époque de l’informatique, et l’apparition des 

appareils disposifs électroniques qui consistent de programmes et d'applications, il était 

nécessaire de consacrer une protection juridique pour la faible catégorie qui est une classe 

des consommateurs qui commencent par la création du contrat jusqu’à son éxécution.  

Mots clés : ordinateur, contrat électronique, la protection, la consommation, laffaire 

électronique, arbitrage, contention électronique, code de consommation. 

Summary : 

In the era of technology and the prevalenceof the internet use in various commercial 

dealings, the electronic contact acquired a position in electronic trade, and with domination 

of the information technologie , and the appearance of electronic devicesconsisting software 

and applications, it was necessary to devotelegal protection for the week category, wich is 

the consumers class that start with the creation of the contrat until its execution. 

Keywords :computer, electronic contracts, protection, consumer, electronics case , 

electronic contention, consumer code. 

 

 


