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قالفلسطيني اللانسوق في الالكتروني الدسسوق عمليت في للمستهلك املدنيت الحمايت

 ملارنت دراست
 غزة فلسطيو،قجامعت ،الطسيل علي جمعت  نسرق .د

 
 

 

 البحث مسخخلص

 ٖبر الالنترووي الدؿىوق أو بٗض ًٖ الخٗاقضًت الٗالقاث لخىٓم الخقلُضي اإلاؿتهلو خماًت بكأن الخقلُضًت القىاٖض جنفي ال

 للمدؿىوق الهافُت الحماًت جىفحر ًمنً ال الاهترهذ ٖبر للؿىوق والهىوي بل الجغغافي والامخضاص الخىٕى ْل في. الاهترهذ
ٗاث مٗٓم جضزلذ وقض. الخقلُضًت بالُغوق الالنترووي . الخُىعق هظا م٘ لخدؿق القاهىهُت ههىنها بخٗضًل الٗاإلاُت الدكَغ

الهاث مً خماًخه زالى مً الخٗاقض قبل ما مغخلت في للمؿتهلو الحماًت الجضًضة قىاٖضاى هظه وفغث وقض  والتروٍج ؤلٖا

 الٗقض جىفُظ وأزىاء. الخٗاقض وقغوٍ اإلاىخىج خىىق للمؿتهلو الهافُت اإلاٗلىماث جىفحر ولظلو والخضماث، للؿل٘ اإلاًلل
ٗاث وفغث وبٗضه  أو الخاحغ حٗغى ٖضم وجًمً الخضمت أو الؿلٗت ًىبٕ مً جدمُه يماهاث للمؿتهلو اإلاسخلفت الدكَغ
 بؿبب وطلو الخٗاقض في الٗامت القىاٖض ًٖ واضح بسغوج الخٗاقض ًٖ الٗضوىق في الحق لظلو له وجًمً للمؿتهلو، اإلاؼوص

ت الاهترهذ ٖبر الخٗاقض زهىنُت  زغج وقض .ألاخُان مً لثحر في اإلاؿتهلو مً وجمدُو جبهغ صونق فُه القغاع اجساط وؾٖغ
 قاهىهُت ههىم اؾخدضار ويغوعة الخضمت أو للؿلٗت البُ٘ لٗملُت الخقلُضًت القىاٖض لفاًت ٖضم جخًمً بيخابج البدث

. للمؿتهلنحن ألبر خماًت ًًمً بما الالنترووي الدؿىوق ٖملُت جىٓم

Abstract: 

It is  not enough for conventional rules on traditional consumer protection to regulate remote 

contractual relations or online shopping. In the diversity and wide geographic environment of the 

global market through the Internet it can't provide adequate protection for the e-consumer. Most 

global legislations have intervened to amend the legal texts to be consistent with this 

development. The new rules have provided protection for the consumer in the pre-contractual 

stage through protection from misleading advertising and promotion of goods and services, as 

well as providing adequate information to the consumer about the product and the terms of the 

contract. During the implementation of the contract various legislations provided the consumer 

with safeguards about deficiency of goods or services and ensured that the merchant or provider 

will not interfere the exploitation of the goods or services, and included the consumer the right to 

refrain the contract nevertheless of contrasting the general rules of the contract, because of the 

specialty of the distance contract through the Internet and the speedy decision by the consumer 

without  sufficient insight. The research came out with some results include the inadequacy of 

traditional rules for the sales contracts of goods or services and show the need to develop legal 

rules governing electronic shopping process to ensure greater protection for consumers. 
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 ملدمت

ق الدؿىوق ٖملُاث في الاهترهذ اؾخسضام ْل في  مل في الاهترهذ بىحىص. لظلو هدُجت لبحر بكهل اإلاؿتهلو جأزغ فقض والدؿٍى
ق مهان مل يف ألاؾىاو بىحىص ًخٗلق فُما  لبحرة محزة طلو اٖخبر الٗالم مً مهان

ًا
 الخباصى ٖلمُاث ؾهل الظي ألامغ ،أًًا

ت الهفقاث وابغام والخضماث الخجاعيق  ٖملُت ؾهل طلو مل. البِذ أو اإلانخب مغاصعة وصونق النمبُىجغ زالى مً الخجاٍع
ق الىقضي والخضفق اإلاٗلىماث جضفق

ًا
. الالنتروهُت الٗلمُاث ٍَغق ًٖ البًاة٘ جضفق وجالُا

 جىفُظ مغخلت زم الهفقت ٖلى الخٗاقض مغخلت هما عبِؿِخحن بمغخلخحن الالنترووي الدؿىوقو الخجاعة جمغ البِئت هظه في

 ٖلى الخٗغف ًسو فُما الخًلُل اإلاؿتهلو ًىاحه قض الهفقت ٖلى الخٗاقض ابغام قبل ما وفي ألاولي عخلتالم في. الهفقت
 وقض الخضمت، أو الؿلٗت زمً أو ٖليها، الخٗاقض ًىىيق التي الخضماث أو البًاٖت مىانفاث أو آلازغ اإلاخٗاقض شخهُت

ىض. الؿلٗت أو الخضمت جىافغ بكأن اإلاٗلىماث لىقو ًخٗغى  قغوٍ غمىى مكهلت اإلاؿتهلو ًىاحه قض الٗقض ابغام ٖو
 الالنترووي الازتراو أو الغيا صحت جىافغ بكأن لبـ ًدهل وقض الخضمت، أو الؿلٗت حؿلُم بكأن الًماهاث أو الخٗاقض

. اإلاخٗاقضًً بحن والقبىىق الاًجاب جباصى أزىاء الثر َغف قبل مً

 بالخضمت التزوٍض أو البًاٖت وجىعٍض حؿلُم قبُل مً مكامل اإلاؿتهلو فخىاحه الخىفُظ مغخلت وهي الثاهُت اإلاغخلت في أما
 خؿب زضمتاى أو الؿلٗت إعحإ بهٗىبت جخٗلق مكامل أو للمىانفاث مُابقت غحر زضمت أو ؾلٗت حؿلُم أو ٖليها، اإلاخفق

 .الخجغبت بٗض القبىىق أو اإلاُابقت لٗضم ؤلاعحإ إمهاهُت ًخًمً الاجفاو مان إطا

 البحث  هميت

 ًخٗغى التي والخًلُل الاخخُاى ٖملُاث مٗها ولثر لبحر، بكهل الاهترهذ ٖبر الدؿىوق اؾخسضام لثر خُث البدث أهمُت جبرػ
ق الاقهالُاث مً ًغالنث أزاع مما الىؾُلت، هظه باؾخسضام اإلاؿتهلهىنق لها

ًا
 القاهىهُت الحماًت بخىفحر ًخٗلق فُما زهىنا

ني القاهىنق ْل في للمؿتهلنحن والقاهىوي الاقخهاصي ألامً جىفغ مىاؾبت وبِئت قاهىهُت ههىم يمً للمؿتهلو  الَى

 الالنتروهُت باإلاٗامالث زام فلؿُُني قاهىنق آلان ختى ًهضع لم خُث زام بكهل ألاهمُت وجبرػ .الضولُت والاجفاقُاث
. الالنتروهُت والخجاعة

 البحث مشكلت

 ٖملُت ازىاء للمؿتهلو اإلاضهُت بالحماًت ًخٗلق فُما الفلؿُُني للقاهىنق الحالُت القىاٖض صعاؾت في البدث اقهالُت جبرػ

 ثوفغ هل: الخالي الؿؤاى ٖلى ؤلاحابت البدث ًداوىقوؽ. الخقلُضًت القىاٖض يمً اإلاؿألت لهظه ومٗالجخه الالنترووي الدؿىوق
ض خاحت هىاك وهل الاهترهذ، ٖبر الالنترووي ووقالدـ خالت في للمؿتهلو ومىاؾبت مافُت خماًت الحالُت القاهىنق قىاٖض  إلاٍؼ

 الحماًت؟ هظه إلاثل والالػمت الخانت القاهىهُت الىهىم مً

 البحث منهجيت

ق الفلؿُُني القاهىنق يمً وطلو اإلاقاعنق الخدلُلي اإلاىهج البدث ؾُدب٘
ًا
 الخجاعة قىاهحن في الىاعصة بالىهىم مقاعها

 الاقخهاصًت والخىمُت الخٗاونق مىٓمت في اإلاٗخمضة وألاصلت الىمىطجي الاووؿتراى قاهىنق مثل اإلاؿتهلو وخماًت الالنتروهُت
 ةبدماي اإلاخٗلقت ألاوعوبُت الخىحيهاث يمً الىاعصة الىهىم ولظلو اإلاؿتهلو بدماًت بكأن فيها الىاعصة والىهىم

.  اإلاقاعهت والقىاهحن اإلاؿتهلو
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 البحث خطت

 ؾُقؿم خُث الخالُت الخُت يمً اإلاىيٕى صعاؾت ؾدخم للبدث الغبِس ي الؿؤاى ٖلى ولإلحابت اإلاظمىعة اإلاىهجُت يمً

. مُلبحن ًخًمً مبدث ومل مبدثحن إلى البدث

 الخعاقد مزحلت في للمستهلك املدنيت الحمايت:  ووق املبحث

 املضلل وإلاعالو الترويج من الحمايت:  ووق املطلب

 املستهلك وجبصير بإعالم الالتزام: الثاني املطلب

 الصفلت جنفيذ مزحلت في املستهلك حمايت: الثاني املبحث

  للمساصفاث مطابلت خدمت  و سلعت حسليم:  ووق املطلب

 الانترنذ طزيق عن العلد عن العدووق في املستهلك حق: الثاني املطلب

 

 

 

 الخعاقد مزحلت في املستهلك حمايت:  ووق راملبح

 الخضماث أو البًاٖت مىانفاث أو آلازغ اإلاخٗاقض شخهُت ٖلى الخٗغف ًسو فُما الخًلُل اإلاؿتهلو ًىاحه قض
 أو الخضمت جىافغ بكأن اإلاٗلىماث لىقو ًخٗغى وقض الخضمت، أو الؿلٗت زمً أو ٖليها، الخٗاقض ًىىيق التي

ىض. الؿلٗت  الؿلٗت حؿلُم بكأن الًماهاث أو الخٗاقض قغوٍ غمىى مكهلت اإلاؿتهلو ًىاحه قض قضال٘ ابغام ٖو
 جباصى أزىاء زالث َغف ىبو مً الالنترووي الازتراو أو عيااى صحت جىافغ بكأن لبـ ًدهل وقض الخضمت، أو

 مً اإلاؿتهلو خماًت ألاوىق اإلاُلب ًدىاوىق إلاُلبحن ؾيخٗغى اإلابدث هظا في .اإلاخٗاقضًً بحن والقبىىق الاًجاب

الن التروٍج . اإلاؿتهلو وجبهحر بئٖالم الالتزام الثاوي واإلاُلب الخضمت، أو لؿلٗت اإلاًلل والٖا

 املضلل وإلاعالو الترويج من الحمايت:  ووق املطلب

 أو  كتريق مً مل "بأهه  2005 لؿىت ( 21 ) عقم اإلاؿتهلو خمایت قاهىنق مً ألاولى اإلااصة في اإلاؿتهلو الفلؿُُني اإلاكٕغ ٖغف

 ٖضم اقهالُت أزحرث وقض الخٍٗغف، يمً اإلانهي اإلاؿتهلو قمىىق مضي الىو هظا ًبحن وال ".زضمت أو ؾلٗت مً  ؿخفیض

ق الفلؿُُني اإلاؿتهلو خماًت قاهىنق جًمً خُث (1)اإلاهىت ألغغاى للمؿتهلو الخٍٗغف هظا قمىىق
ًا
فا  أن ٌٗني مما للمؼوص حٍٗغ

 قاعأ وقض. بمهىخه جخٗلق جهغفاث بئبغام ًقىم أال بكٍغ اإلاٗىىيق أو الُبُعي الصخو ٌكمل الحالت هظه في اإلاؿتهلو

٘ ٘ جًمً وقض .(2)هتباإلاه ًخٗلق ما يواإلاًٗ أو الُبُعي للصخو الخهغفاث قمىىق ٖضم إلى نغاخت اللبىاوي الدكَغ  الدكَغ

                                                           
 .  66االنرتنت، كلية احلقوق، رللة اجلامعة العربية األمریكية، ص شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارق كميل، محایة. د  )

 مرتبطة غری ألغراض وذلك منها، یستفيد أو یستعملها أو یستأجرىا سلعة أو أو خدمة یشرتي الذي ادلعنوي أو الطبيعي الشخص " بأنو ادلستهلك منو الثانية ادلادة يف 2004 لعام ادلستهلك محایة قانون يف اللبناين ادلشرع عرف ) 

  ."ادلهين بنشاطو مباشرة
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ق اإلاهغيق
ًا
فا  وبهظا .(3)وأؾغجه هى الصخهُت خاحاجه ٌكب٘ وبما فقِ الُبُعي بل اإلاٗىىيق الصخو ٌكمل ال للمؿتهلو حٍٗغ

، مهىخه ألغغاى بالخضمت التزوص أو بالكغاء ًقىم الظي الصخو ٌٗخبر ال اإلافهىم
ًا
ق ٌٗض الصخو هظا مثل ألن مؿتهلها

ًا
 زبحرا

 الحاى هى لما لحماًت ًدخاج وال والخضإ الغل مً مافُت خماًت له ًىفغ مما مهىخه مجاى في جضزل التي الاوكُت مجاى في

ضزل .(4)الٗاصي للمؿتهلو باليؿبت ق مان لى ختى الخٍٗغف هظا هُاو في اإلاؿتهلو ٍو
ًا
 الخضمت أو الؿلٗت ٌكتريق لنىه مهىُا

  .(5)بمهىخه جخٗلق ال ألغغاى

 هى اإلاؿتهلو اٖخباع إلى الفقهاء بٌٗ بدؿب الخٗاقضًت الالتزاماث بكأن عوما اجفاقُت مً (5) عقم اإلااصة أقاعث وقض
 الٗالقت في ألايٗف الُغف ٌكهل الظي هى أو بمهىخه، جخٗلق ال ألغغاى الؿلٗت ٌكتريق الظي أو اإلانهي غحر الصخو

اًتوا بالحماًت ألاولى هى وبالخالي الخضمت، أو للؿلٗت البُ٘ ٖقض في الخٗاقضًت  هىاك أن الفقه هظا قغعق فقض طلو وعغم. لٖغ
 أو للمدؿىوق مخاخت الالنتروهُت البِئت جنً لم وقذ في ويٗها جم خُث اإلاظمىعة الخامؿت اإلااصة هو لخٗضًل قىيق مبرع

 .  (6)القضًم بىيٗها اإلااصة هظه جفؿحر بكأن الاقهالُاث ًثحر قض مما الالنترووي، اإلاؿتهلو

الن َُنيالفلـ اإلاكٕغ فٌٗغ لمو  الضٖاًت وؾابل بمسخلف مىخجاجه بئٖالن ًقىم مؼوص مل بأهه اإلاٗلً فٖغ بل ؤلٖا
الن ضزل. (7)وؤلٖا الن الفقه ٖغف وقض. الاهترهذ زالى مً جخم التي الالنتروهُت الىؾابل طلو هُاو في ٍو  وؾُلت مل بأهه ؤلٖا

ق احل مً ألاشخام إلى مىحهت زضمت أو لؿلٗت التروٍج إلى تهضف ٗغف. الخضمت أو الؿلٗت جلو حؿٍى ق َو
ًا
 مل بأهه أًًا

ق الخأزحر إلى تهضف وؾُلت
ًا
ق الجمهىعق ٖلى هفؿُا

ًا
ت لغاًاث جدقُقا الن ًسخلف وال. (8)ججاٍع  وؾابل زالى مً اإلاؿخسضم الٖا

الن ًٖ الاهترهذ الن مً الغغى مان َاإلاا اإلاؿخسضمت بالىؾُلت ؾىيق الخقلُضًت الىؾابل زالى مً الٖا  ٖلى ًغالخأر هى ؤلٖا

الن مىحه ٌؿتهضفه ما وهى لإلٖالن، اإلاخلقي .  ؤلٖا

الن جًمً وإطا ت الكغوٍ الاهترهذ قبنت ٖلى ؤلٖا ، طلو مان ومدضص واضح بكهل للخٗاقض وألاؾاؾُت الجىهٍغ
ًا
 إطا أما إًجابا

ق ٌٗض فال ومدضص واضح بكهل الكغوٍ جلو ًخًمً لم
ًا
الن جًمًي أن ًجب لظلو. (9)للخٗاقض صٖىة ٌٗخبر بل إًجابا  ؤلٖا

الن في الىيىح واقتراٍ الاهترهذ، قبنت ٖبر للمخٗاقض خماًت الىيىح مً ًنفي ما الالنترووي  أي خضور ٖضم ٌٗني ؤلٖا
ؿمذ الخباؽ  والخضإ الغل مً هٕى أي ًخًمً ما ًدخىيق وأال جام، وإصعاك وعي ًٖ مىافقخه ٌُٗي أن للمخٗاقض َو

.  (10)والخًلُل

                                                           
 ".هبذا اخلصوص معو التعاقد أو التعامل جیري أو التصرف جیري أو العائلية أو الشخصية احتياجاتو إلشباع ادلنتجات أحد تقدم إليو شخص كل"  006 لسنة  (67)من قانون محایة ادلستهلك ادلصري رقم  ( / )ادلادة   )

عمر محمد عبد الباقي، الحمايت العقديت للمستهلك، دراست مقاروت . د: راجع أیضاً حول ىذه التعریفات. 76أسامة امحد بدر، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، دار النهضة العربية، القاىرة دون سنة نشر، ص . د  )

  .  ، ص 2008بيه الشريعت والقاوىن، مىشأة المعارف، االسكىدريت، 

 . 6 ص . 0 0 رابع واألربعون، اكتوبر یوسف الشندي، ادلفهوم القانوين للمستهلك، دراسة حتليلية مقارنة، رللة الشریعة والقانون، جامعة االمارات العربية ادلتحدة، العدد ال. د ) 

6  (   Dr Christine Riefa, Senior Lecturer, Faculty of Law, University of Hertfordshire, Article 5 of the Rome Convention on the Law Applicable to 

Contractual Obligations of 19 June 1980 and Consumer E-Contracts: The Need for Reform, Information and Communication Technology 

Law, Vol. 13, No. 1, 2004, p 4. 

 .006 / /7 العدد الثالث والستون بتاریخ ، ونشر يف الوقائع الفلسطينية يف ميالدي  00 /  / : صدر يف مدینة رام اهلل بتاریخوقد  .هتلك الفلسطيينقانون محایة ادلسمن  ( )ادلادة رقم   7)

 . 8ص ، 008 خالد شلدوح ابراىيم، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، دار الفكر اجلامعي، االسكندریة، الطبعة األوىل، . د: انظر يف ىذه التعریفات  8)

 . 6، ص 998 أنور سلطان، مصادر االلتزام يف القانون ادلدين األردين، ادلكتب الفين، األردن، الطبعة الثانية، . د 9)

 .69االنرتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارق كميل، محایة. د  0 )
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الن ًهىنق أن الىيىح ٌٗني وال ، ٌٗخبر لهي ةاإلاُلىب والالتزاماث الكغوٍ مدضص ؤلٖا
ًا
الن أن خُث إًجابا  أن اإلامنً مً ؤلٖا

ق جخُلب للخٗاقض صٖىة مجغص ًهىنق
ًا
ضا خمثل .اإلاخٗاقضًً بحن الخفاوى مً مٍؼ الن ويىح ٍو  البُاهاث ٖلى ًدخىيق مىهه في ؤلٖا

ً جؤصي مخبهغة وصحُدت ؾلُمت لغةف زلق قأنها مً والتي الخضمت أو الؿلٗت ماهُت لبُان الهافُت  لضي واُٖت إعاصة لخهٍى

 مى٘ ٖلى الفلؿُُني اإلاؿتهلو خماًت قاهىنق مً (15) عقم اإلااصة ألضث وقض .(11)الخٗاقض قبل الخضمت أو الؿلٗت ًٖ اإلاؿتهلو
ت مٗلىماث ًهىنق بما اإلاؿتهلو إعاصة ٖلى جؤزغ أن قأنها مً وؾُلت أي اؾخسضام  أو الؿلٗت ًٖ اإلاخٗاقض طهً في مغلَى

 ًٖ الخٗاقض قبل اإلاؿتهلو جؼوٍض يغوعة 2011 ٖام الخىبغ 25 في الهاصع ألاوعوبي الخىحُه ألض وقض .(12)ٖنها اإلاٗلً الخضمت
قت الالػمت اإلاٗلىماث بهافت بٗض ت اإلاٗامالث في الىُت خؿً قىاٖض م٘ ًخىافق وبما وقاملت واضحت بٍُغ ق الخجاٍع

ًا
 وزهىنا

الن. (13)خنمهم في ومً القانٍغً امألاشخ م٘ الخٗامل ٖىض  اإلاخٗاقض ًق٘ أن إلى تهضف مٗلىماث اإلاخًمً هى اإلاًلل وؤلٖا
ت ٖىانغ أو ٖىهغ في زضإ أو زلِ في الاهترهذ ٖبر . (14)ٖنها اإلاٗلً الخضمت أو الؿلٗت في حىهٍغ

 ألاوعوبي الخىحُه جًمً وقض .(15)الالتزام بهظا ؤلازالى ٖلى ملخيهما أو الغغامت أو السجً ٖقىبت الفلؿُُني القاهىنق عجب وقض

ق 2011 في الهاصع
ًا
قت في ًدخىيق إٖالن أي بأهه اإلاًلل لإلٖالن جدضًضا ق جقضًمه ٍَغ

ًا
 ٍَغق ًٖ ًق٘ وقض إليهم للمىحه جًلُال

ت الخهابو إخضي إغفاى ت اإلاماعؾاث بكأن الاوعوبي الخىحُه وخضص .(16)ٖنها اإلاٗلً للؿلٗت الجىهٍغ  لتالٗاص غحر الخجاٍع
ه اإلانهي مً مُلىب هى ما ًىاقٌ مان إطا اإلاجحف الخجاعيق الؿلىك قضم الجًز  الخضمت أو الؿلٗت خىىق مًلله مٗلىماث ٍو

  .  (17)الٗاصي للمؿتهلو

ٗخبر  أزىاء الحاى ٖلُه هى مما للمؿتهلو ألبر لحماًت وبداحت زُىعة أقض بٗض ًٖ الخٗاقض أو الاهترهذ ٖبر الخٗاقض َو
ق مهان لهل ًهل الاهترهذ أن خُث الخقلُضي، الخٗاقض

ًا
با  ال وقض ،بالؿلٗت اإلااصي الاخؿاؽ أو إلاـ زالله مً ًمنً وال جقٍغ

 جىق٘ جقني وأ بهغيق زضإ ىوؾاا الاهترهذ زالى مً جماعؽ قضو اإلاغكىقت، البًاة٘ خالت جبحن الٗاصي اإلاؿتهلو ٌؿخُُ٘

ق بغػث وقض .(18)بؿهىلت والخضإ الخًلُل خبابل في اإلاؿتهلو
ًا
ق الالنترووي اإلاؿتهلو خماًت أهمُت أًًا

ًا
 اإلاىاق٘ لنثرة هٓغا

                                                           
 .89خالد شلدوح ابراىيم، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، مرجع سابق، ص . د    )

دلنتجات ادلعلن عنها، وجیب أال ینطوي ذلك اإلعالن على خداع أو تضليل على كل من یقوم بالرتویج واإلعالن للمنتجات أن یراعي توافق ما یعلن عنو وواقع مواصفات ا" من القانون ادلذكور على  (  )نصت ادلادة    )

 ".للمستهلك

13  ( DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 25 October 2011, on consumer rights, 

amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council 

Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, Article 4/2.  

 . 9خالد شلدوح ابراىيم، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، مرجع سابق، ص . د    )

ث سنوات أو بغرامة مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ألیة نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أیة سلالفة ألحكام ىذا القانون، یعاقب بالسجن دلدة ال تزید عن ثال"من قانون محایة ادلستهلك الفلسطيين على  (8 )ادة رقم نصت امل   )

 :..."اولة قانونا، أو بكلتا العقوبتني، كل من خدع أو شرع يف أن خيدع ادلتعاقد بأیة طریقة من الطرق يف إحدى األمور اآلتيةال تتجاوز ثالثة آالف دینار أردين أو ما یعادذلا بالعملة ادلتد

16( DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 25 October 2011, Article 5/2.   

17  (   Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial 

practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the 

European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council („Unfair 

Commercial Practices Directive‟) (Text with EEA relevance), OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39. see: Colette Cuijpers, The influence of ICT on 

consumer protection; empowerment or impairment of the consumer, Tilburg University Legal Studies Working Paper No. 015/2009, TILT 

Law & Technology Working Paper No. 015/2009, p9. 

 .وما بعدىا 6 ،  ص  00 بشار طالل ادلومين، مشكالت التعاقد عرب االنرتنت، عامل الكتب احلدیث، األردن، الطبعة األوىل،  8 )
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 مما للمؿتهلو، ومغغيق مبهغ بكهل الؿلٗت لخقضًم الكغماث بحن الخىافـ واقخضاص والخضماث للؿل٘ حؿىوق التي الالنتروهُت

ق اإلاجاى فخذ  بالدؿىوق الخقىُت للمٗغفت اإلاؿتهلو ًفخقض وقض. (19)ألاخُان مً لثحر في مغكىقت أو مقلضة بًاة٘ لدؿٍى
ه ٌؿهل مما الحاؾىب م٘ الخٗامل ٖلى القضعة ختى أو الالنترووي  الىهمُت اإلاىاق٘ أو الاهترهذ قغانىت وزضإ خُل في وقٖى

. (20)الىهمُت والخٗاقضاث

ق 2011 لؿىت ألاوعوبي الخىحُه في الىاعص الخٗضًل ٖلُه ألض 1997 لؿىت ألاوعوبي الخىحُه جًمً وقض
ًا
 في اإلاؿتهلو جدمي ههىنا

الهاث أو الغل أو الخضإ هدُجت (النتروهُت وؾُلت أي أو الاهترهذ بىاؾُت) بٗض ًٖ ٖقض أي ابغام خالت  خُث اإلاًللت، ؤلٖا
. (21)ألامغ اقخط ى إطا بالخٍٗىٌ واإلاُالبت اإلاؿتهلو صفٗها مالُت صفٗاث أي واؾخٗاصة الٗقض بىقٌ للمؿتهلو الحق أُٖى

 املستهلك وجبصير بإعالم الالتزام: نيالثا املطلب

قت ومىانفاتها الخضمت أو بالؿلٗت إٖالمه ًخم أن اإلاؿتهلو لحماًت القاهىنق ًنفل ٍغ . بمساَغها وجبهحره اؾخسضامها َو
خُلب  الؿل٘ جمُحز مً جمنىه التي للخبرة اإلاؿتهلو ًفخقغ خُث الجاهب هظا في للمؿتهلو ألبر خماًت الاهترهذ ٖبر الدؿىوق ٍو

ها لثرتها ٖلى الاهترهذ ٖبر اإلاٗغويت خًمً. (22)اإلاسخلفت ٖغيها ووؾابل وجىٖى ت اإلاؿتهلو حٍٗغف الالتزام هظا ٍو  الخاحغ بهٍى
.  ًفهمها التي باللغت (23)الحقُقُت وشخهِخه

ٗغف الم الالتزام َو  للمخٗاقض لالػمتا البُاهاث ًقضم بأن اإلاخٗاقضًً أخض بمىحبه ًلتزم الخٗاقض ٖلى ؾابق التزام بأهه باإٖل

ً ٖىض آلازغ  الالتزام (26)الباخثحن أخض ٖغف وقض. (25)الٗقض جفهُالث بهافت مخىىعق مامل ؾلُم عياء إلًجاص (24)الٗقض جهٍى
الم  مٗلىماث ملو الظي اإلاخٗاقضًً أخض بمىحبه ًلتزم الالنترووي الٗقض ابغام ٖلى ؾابق قاهىوي التزام بأهه الالنترووي باإٖل
ت  آلازغ للُغف وأماهت قفافُت وبهل اإلاىاؾب الىقذ في النتروهُت بىؾابِ بخقضًمها ابغامه اإلاؼم٘ الٗقض ًسو فُما حىهٍغ

   . الخانت بىؾابله بها الٗلم ًمنىه ال الظي

لتزم  الُغوق واؾهل وافًل (28)وؾٗغه (27)اإلاىخج ًٖ صحُدت ومٗلىماث بُاهاث مً للمؿتهلو ًلؼم ما مل بخقضًم اإلاؼوص ٍو

ق الخضمت أو الؿلٗت في عأًه اإلاخٗاقض ٌغحر أن إلى اإلاٗلىماث جلو أصث لى ختى ،(29)وآلُاجه للضف٘
ًا
 الىُت خؿً إلابضأ جُبُقا

                                                           
 .بعدىا وما 80 ص. 008 اإلنرتنت، دار الفكر اجلامعي، االسكندریة،  شبكة عرب ادلقلدة للسلع اإللكرتوين زكي اجلریديل، البيع مجال 9 )

 .08 وما بعدىا؛ أسامة أمحد بدر، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، مرجع سابق، ص  6 مرجع سابق، ص  بشار طالل المومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنت، 0 )

21  ( Directive 97/7/EC of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, OJ 1997, L 144/19. Directive 2011/83/EU 

of 25 October 2011 on consumer rights, OJ 2011, L 304/64.  

 .70االنرتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارق كميل، محایة    )

 ".ة يف بطاقة البيانعلى ادلزود أن یبني بوضوح امسو احلقيقي وعالمتو التجاریة ادلسجلة على السلع ادلطروحة للتداول يف األسواق، وكافة ادلعلومات ادلطلوب : "من قانون محایة ادلستهلك الفلسطيين (  )جاء يف نص ادلادة    )

24  (   Joasia Luzak, ONLINE CONSUMER CONTRACTS,  Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2014-47, Centre for the 

Study of European Contract Law Working Paper No. 2014-08, p4. 

: راجع". سلم لوتج ادلسلم لو سواء كان سلعة أم خدمة وىو ما یتطلب أن یبني ادلزود للمستهلك كل ادلخاطر اليت تكون مرتبطة بادللكية العادیة للشيء املالتزام ادلزود بوضع ادلستهلك يف مأمن ضد سلاطر ادلن: "ویعرف أیضاً بأنو    )

عمر زلمد عبد الباقي، احلمایة العقدیة للمستهلك، مرجع سابق، ص . د: تعریفات أخرى ، وراجع أیضاً يف 8، ص  00 السيد زلمد السيد عمران، محایة ادلستهلك أثناء تكوین العقد، الدار اجلامعية، االسكندریة، . د

 . 9خالد شلدوح ابراىيم، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، مرجع سابق، ص . ؛ د89 

 .6، ص  0 / ( )، 7 لنجاح الوطنية لألحباث، العلوم االنسانية، اجمللد دراسة مقارنة، رللة جامعة ا -عبد الرمحن خلفي، محایة ادلستهلك االلكرتوين يف القانون اجلزائري. د  6 )

وثائق حييل  حق ادلستهلك يف االطالع على أیة نصوص أو (نسخة مصاغة باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة ب (أ -:جیب ان یتوافر يف عقود االستهالك ما یلي 1-: "من قانون محایة ادلستهلك الفلسطيين (  )ادلادة   7 )

 ".على ادلزود تسليم ادلستهلك نسخة عن العقد ادلوقع معو-2قيمة الثمن بشكل واضح وصریح وتاریخ وكيفية التسدید، وكذلك تاریخ ومكان تسليم السلعة أو اخلدمة (ج .إليها العقد، على أن یتم ذلك قبل التوقيع عليو
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قزهىم والكفافُت
ًا
مخض. الىاؾ٘ الالنترووي الدؿىوق مجاى في ا الم الالتزام ٍو قت اإلاؿتهلو جؼوٍض الى باإٖل  اؾخسضام بٍُغ

ق الُغوق وألثر الخضمت أو (30)اإلاىخج
ًا
ق أمىا

ًا
   .(31)اؾخٗمالها أو جضاولها أزىاء فيها الخُغ ومهامً مٗها الخٗامل في وهجاٖت

ذ ٗاث واقتَر  الؿل٘ جغوٍج خالت في اإلاؿتهلو ًفهمها التي اللغت وهي الىَىُت باللغت اإلاؿتهلو إٖالم ًخم أن اإلاسخلفت الدكَغ
،
ًا
 أن خُث الٗالم، لغاث بهافت الالػمت باإلاٗلىماث اإلاؿتهلو جؼوٍض ًخم أن ًدخم ال الاهترهذ قبنت اؾخسضام لنً صازلُا

ق مفخىح الاهترهذ ٖبر الدؿىوق
ًا
الم في بالحق جخٗلق اقهالُت ًثحر قض الظي ألامغ اإلاؿتهلنحن، لهافت ٖاإلاُا  اللغت أن وبغأًىا. (32)ؤلٖا

ت ق ألالثر هي جهىنق قض الاهجلحًز
ًا
 الخٗاقضًت ٖالقاجه في اإلاؿتهلو إٖالم وحىب مً ًمى٘ ال طلو أن غحر الاهترهذ، ٖبر اؾخسضاما

ؿخٗحن ًدخاٍ لهي صولي َاب٘ طو ٖقض ابغام بهضص بأهه الاهترهذ ٖبر والدؿىوق الضولُت بُٗت فاثمىام له ًبحن بمً َو  َو

ض التي الخضمت أو الؿلٗت .  ًفهمها التي الىَىُت وباللغت قغائها ًٍغ

 بمىانفاتها الهاملت ومٗغفخه الخضمت أو الؿلٗت مقضم به ًدٓى الظي الخفىوق ويىح هى اإلاؿتهلو بئٖالم الالتزام ًبرع وما

 لظلو إيافت. (33)اإلاخاخت اإلاٗلىماث خُث مً ألايٗف اإلاخٗاقض الُغف وي٘ في اإلاؿتهلو ًهىنق بِىما ومساَغها، وخقُقتها

الم، اإلانهي التزام أؾاؽ خىىق (34)آعاء ٖضة هىاك  بغعه آلازغ البٌٗ بِىما الغيا، وصحت بؿالمت طلو بغعق ما الفقه فمً باإٖل
 بحن والقبىىق ؤلاًجاب جُابق وحىب هى الالتزام هظا أؾاؽ أن اٖخقاصها وفي. (35)الخٗاقض أزىاء الىُت خؿً جىافغ بمبضأ

 إًجاب ًخُابق ختى الخٗاقض بمدل الٗلم في الاقتراك خُث مً مدؿاويق مغلؼ في اإلاخٗاقضًً ًهىنق أن ًجب خُث ،اإلاخٗاقضًً
 اإلاؿتهلو وهى آلازغ اإلاخٗاقض ًٖ وأزفاه الخٗاقض بمدل ما ٖلم لضًه اإلاؼوص وهى أخضهما مان فلى القابل، قبىىق م٘ اإلاىحب

 أؾاؾه مً الٗقض بؿالمت ًقضح قض الظي ألامغ وزهابهه، الخٗاقض مدل حُٗحن في جام ىبكو قبىىقواى ؤلاًجاب ًخُابق فال

ىه مغخلت في الٗقض صحت مىاٍ وهى . جهٍى

                                                                                                                                                                                           
جیب إعالن السعر بالعملة ادلتداولة على وحدة البيع ادلعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توع بشكل بارز يف مكان  : "یين علىمن قانون محایة ادلستهلك الفلسط (7 )نصت ادلادة   8 )

 .من القانون ادلدين 69  وقد قرر ذلك أیضاً ادلشرع الفرنسي ضمن ادلادة ". عرضها

Art. 1369-5 Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande 

et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celleci pour exprimer son acceptation. Code civil Date de dernière 

modification 2010-11-11 

 .  0 مایو  0 لإلسكوا ادلنعقدة يف بریوت  7 ضمن الدورة من االرشاد الثالث لإلسكوا بشان التجارة االلكرتونية ومحایة ادلستهلك،  (  )نص ادلادة : راجع أیضاً 

 .ادلستهلكحددت ذلك شروط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ضمن البند ادلتعلق بشروط الدفع وأليات محایة  9 )

Consumers should be provided with easy-to-use, secure payment mechanisms and information on the level of security such mechanisms afford. 

 .وما بعدىا 0  عمر زلمد عبد الباقي، احلمایة العقدیة للمستهلك، مرجع سابق، ص . د 0 )

یفية العالج يف حال كل منتج ینطوي على استعمالو أیة خطورة جیب أن یؤشر أو یرفق بو حتذیر یبني وجو اخلطورة والطریقة ادلثلى لالستعمال أو االستخدام، وك : "محایة ادلستهلك الفلسطيين على من قانون (9)نصت ادلادة     )

 ".حدوث ضرر ناتج عن االستخدام

من  ( )وكذلك نص ادلادة . قانون محایة ادلستهلك الفلسطيين على أن تكون لغة اإلعالم ىي اللغة العربية (  )وقد نصت ادلادة .  7 االنرتنت، مرجع سابق، ص شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارق كميل، محایة: أنظر    )

 .من قانون محایة ادلستهل اللبناين (9)قانون محایة ادلستهلك ادلصري، وادلادة 

، ص  99 أمحد زلمد رفاعي، احلمایة ادلدنية للمستهلك ازاء ادلضمون التعاقدي، دار النهضة العربية، القاىرة، . ؛ د6   ، ص 00 د، التعاقد عرب االنرتنت، دار الكتب القانونية، مصر، اسامة أبو احلسن رلاه. د: أنظر    )

 0 . 

وما بعدىا؛ زلمود عبد الرحيم   9خالد شلدوح ابراىيم، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، ص . وما بعدىا؛ د 00 عمر زلمد عبد الباقي، احلمایة العقدیة للمستهلك، مرجع سابق، ص . د: أنظر تفصياًل يف ىذه اآلراء    )

 .وما بعدىا  9ص ، 009 شریفات، الرتاضي يف تكوین العقد عرب االنرتنت، دار الثقافة، عمان، 

 .   السيد زلمد السيد عمران، محایة ادلستهلك أثناء تكوین العقد،  مرجع سابق، ص . د: وىو ما اجتهت إلية غالبية الفقو والقضاء الفرنسي؛ أنظر    )
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ق اإلاؿتهلو خماًت بكأن (OCED) والخىمُت الاقخهاصي الخٗاونق مىٓمت صلُل جًمً وقض
ًا
 مقضم ٖلى جىحب واضحت ههىنا

 ولظلو ومساَغها، ومىانفاتها الخضمت أو الؿلٗت َبُٗت وجدضص شخهِخه جدضص مافُت بُاهاث جقضًم الخضمت أو الؿلٗت

 م٘ ،(36) الجزإ ٖلى الخُبُق الىاحب والقاهىنق الهفقاث، هظه مثل ابغام هدُجت ًيكأ قض هؼإ أي خل بنُفُت واضح بُان
ٗت بىؾُلت اإلاؿتهلو جؼوٍض إلى الاقاعة  جدضًض ولظلو .(37)مجحفت وأٖباء جهالُف صونق البضًلت بالُغوق الجزإ لحل وآمىت ؾَغ

غاف والتزاماث قغوٍ بكأن لبـ أي لضًه ًثحر ال بما للمؿتهلو واضح بكهل الخٗاقض ٍوعف  الثالث الاعقاص قغعق وقض. (38)ألَا

ٗاث الاؾهىا اعقاصاث مً  الخجاعيق الخُاب ًهىنق أن ٖلى اإلاؿتهلو وخماًت الالنتروهُت بالخجاعة واإلاخٗلق (39)الؿبراهُت للدكَغ
ق
ًا
 جهىنق وأن الخجاعي، الخُاب لهالحه ًخم الظي اإلاٗىىيق أو الُبُعي الصخو واضح بكهل ًدضص وأن واضح بكهل مٗغفا

 قغعق فقض الاهترهذ ٖبر الٗقىص ابغام أنبل ولظلو .(40)ملخبـ وغحر صقُق بكهل ْاهغة الخجاعيق الٗغى في الضزىىق قغوٍ
ت اإلاٗلىماث بخقضًم الخضمت مؼوص ًقىم أن ٖلى الاعقاص طاث  الخجاعيق اإلاؼوص اؾم وجخًمً واضح بكهل مهاغت الًغوٍع

ىىاهه  ًخم التي البُاهاث جصحُذ أحل مً الالػمت والىؾابل الٗقض ابغام أحل مً الالػمت الخقىُت واإلاغاخل الخجاعيق وسجله ٖو

 . (41)الٗقض إلبغام اإلاقترخت واللغاث الخُأ ؾبُل ٖلي صزالهاا

 التي الالػمت البُاهاث بهافت اإلاؿتهلو إٖالم بًغوعة جخٗلق مهمت جفهُلُت قىاٖض 2011 لؿىت ألاوعوبي الخىحُه وي٘ وقض
ت جىضح  ومجمل اإلاؼوص جاحغلل الجغغافي والٗىىان الخضمت أو للؿلٗت ألاؾاؾُت والخهابو للخضمت اإلاؼوص أو الباة٘ هٍى
بت للبًاٖت الؿٗغ  ألاؾاؾُت الٗقض قغوٍ مافت جفهُلي وبكهل للٗقض والخىفُظ والخىعٍض الضف٘ وآلُاث اإلاًافت والًٍغ

    .(42)الكغاء ًٖ اإلاؿتهلو لٗضوىق طلو أصي لى ختى

  الصفلت جنفيذ مزحلت في املستهلك حمايت: الثاني املبحث

 مً اإلاقضمت الخضمت أو اإلابإ الش يء مىفٗت أو ملنُت ٖلى ًدهل أن الاهترهذ قبنت ٖبر ما ٖقض ًبرم ٖىضما اإلاؿتهلو يهضف

ترجب. اإلاؼوص  ألمل ٖلى بهما الاهخفإ مً جمنُىه او الخضمت أو الش ي ملنُت مً اإلاؿتهلو بخمنحن التزام اإلاؼوص ٖاجق ٖلى ٍو

خًمً. وحه  والاؾخدقاو، الخٗغى يمان أو الخفُت بالُٗى خُث مً الخضمت أو الش يء بًمان الؼوص التزام طلو ٍو

                                                           
36  (   Antonio F. Perez, Consumer Protection in the Americas: A Second Wave of American Revolutions, The Catholic University Of America, 5 

U. ST. THOMAS L. J. 698 (2008), p700. 

37  (   Consumers should be provided meaningful access to fair and timely alternative dispute resolution and redress without undue cost or burden. 

Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce, OECD, 2000. OECD Publications Service, 2, rue Andr´e-

Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. 

38  (   Businesses engaged in electronic commerce with consumers should provide accurate, clear and easily accessible information about 

themselves sufficient to allow, at a minimum Identification of the business, Appropriate and effective resolution of disputes, Location of the 

business and its principals by law enforcement and regulatory officials. Businesses engaged in electronic commerce with consumers should 

provide accurate and easily accessible information describing the goods or services offered; Businesses engaged in electronic commerce 

should provide sufficient information about the terms, conditions and costs associated with a transaction. Guidelines for Consumer Protection 

in the Context of Electronic Commerce, OECD, ibid.  

 (من الباحث ).السربانية تعين أن العملية متعلقة بالفضاء االلكرتوين واالنرتنت 9 )

 .سابقمرجع -من االرشاد الثالث من ارشادات االسكوا بشأن التجارة االلكرتونية ومحایة ادلستهلك (7)ادلادة  0 )

 .ادلرجع السابق -من االرشاد الثالث من ارشادات االسكوا بشأن التجارة االلكرتونية ومحایة ادلستهلك (  )ادلادة   )

42  (   Article 6 (Information requirements for distance and off-premises contracts): 1-9. DIRECTIVE 2011/83/EU, ibid. 
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 ٖليها اإلاؿتهلو خهل التي آلالُت بىفـ للمىنفاث مُابقتها ٖضم خالت في الخضمت أو الش يء عص مً اإلاؿتهلو جمنحن ولظلو

 وطلو ،الخٗاقض ًٖ الٗضوىق في اإلاؿتهلو خق ولظلو اإلاؿتهلو، ججاه اإلاؼوص يمان اإلابدث هظا في ؾىضعؽ. الاهترهذ ٖبر

. َلبحنم يمً

  بالضماو املستهلك حق:  ووق املطلب

 حٍٗغف وعص وقض. الهفقت جىفُظ أزىاء اإلابُ٘ في ًىحض زفي ُٖب أي بًمان والالنتروهُت الخقلُضًت الٗقىص في الباة٘ ًلتزم
 أو والنفاءة، والنمُت الجىصة خُث مً هقو أو زُأ بأهه الفلؿُُني اإلاؿتهلو خماًت قاهىنق مً (1) اإلااصة يمً الُٗب

ت ألاهٓمت أو القاهىنق بمىحب بها الالتزام ًخىحب التي واإلاقاًِـ للمٗاًحر مُابقت ٖضم . (43)باإلاىخج ًخٗلق فُما اإلافٗىىق الؿاٍع
 في ُٖب أي ًٖ طلو هخج إطا وصحخه ؾالمخه بًمان اإلاؿتهلو ججاه اإلاؼوص ٖاجق ٖلى مؿئىلُت الفلؿُُني اإلاكٕغ عجب وقض

ت اءاثبئحغ بالقُام وملفه اإلاىخىج، .  (44)للمؿتهلو خماًت جأزحر وصونق يغوٍع

 البرهامج حكغُل لٗضم أصي ُٖب هىاك وحض إطا الخٗاقض ًٖ الغحٕى في اإلاؿتهلو خق لإلؾهىا الثالث الاعقاص يمً وقض

. (45)الدكغُل ٖضم في صوعق أي للمؿتهلو ًنً ولم بكأهه الخٗاقض جم الظي الالنترووي

يكأ  هقو هدُجت أو له اإلاٗض الغغى في الؾخٗماله اإلابُ٘ نالخُت ٖضم هدُجت فغوس ياى القاهىنق يمً الخفي الُٗب ٍو

ق ٖخبري الحاى ولظلو ،مىه اإلاغحىة الفابضة
ًا
ق ٌكهل ما مل ُٖبا

ًا
   .(46)اإلاؿتهلو وصحت ؾالمت ٖلى زُغا

دمي  جًمىذ وقض. الخقلُضًت البُٕى في اإلابُ٘ بكأن والاؾخدقاو الخٗغى يمان أخهام زالى مً اإلاؿتهلو القاهىنق ٍو
ٗاث  وحه ٖلى اإلاؿتهلو خماًت قىاهحن يمً ولظلو الٗامت القىاٖض يمً والاؾخدقاو الخٗغى أخهام اإلاسخلفت الدكَغ
. (47)الخهىم

 القاهىوي الغحر وحٗغى والقاهىوي الصخص ي الخٗغى اإلاؼوص أو الباة٘ ًًمً الالنترووي والدؿىوق الخٗاقضاث ؾُاو وفي

 الباة٘ ًقىم أن الباة٘ قبل مً اإلااصي الصخص ي الخٗغى يمان قبُل ومً .اإلابُ٘ قاواؾخذ له ًًمً ولظلو ،للمؿتهلو
 زبِث بغهامج بىاؾُت الخضمت أو البرهامج باؾتهضاف أو للمؿتهلو ببُٗها قام التي الخضمت أو البرهامج يمً فحروؽ بؼعاٖت

 أو بخلف بغأك يغعق له ًخدقق وقض اإلابُٗت ةزضماى أو الؿلٗت مً اإلاغحىة الفابضة جدقق مً اإلاؿتهلو ًمى٘ مما فحروؽ أو

                                                           
ضمان العيوب اخلفية اليت تنقص من قيمة السلعة أو اخلدمة نقصاً زلسوباً أو جتعلها غری صاحلة لالستعمال فيما أعدت إليها وفقاً  دعلى كل مزو : "القانون ادلذكور على ضمان ادلزود للعيوب اخلفيةمن  (0 )وقد نصت ادلادة    )

 ".لطبيعتها أو ألحكام العقد

ا قد تشكل خطراً عليو، فعلى ادلزود إذا تبني للمزود بأن السلعة أو اخلدمة اليت وضعها قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنو أن یضر بسالمة ادلستهلك أو صحتو أو أنو: "من قانون محایة ادلستهلك الفلسطيين (  )ادلادة     )

اسرتداد السلع اليت  -3 .سحب السلعة من األسواق -2 .اإلعالم عن ىذه العيوب وحتذیره من ادلخاطر اليت قد تنتج عنهاإبالغ اجلهات ادلختصة وإعالم اجلمهور بواسطة وسائل  -1 :أن یتخذ وبشكل فوري اإلجراءات اآلتية

 "یر مضرة بالبيئة، وعلى نفقتو اخلاصةالتخلص منها، بطرق صحيحة وغ -5 .استبدال السلع على نفقتو اخلاصة وإعادة الثمن ادلدفوع يف حال تعذر إصالحها -4 .جرى بيعها أو تأجریىا وإعادة الثمن ادلدفوع

 .من االرشاد الثالث لإلسكوا بشأن التجارة االلكرتونية ومحایة ادلستهلك، مرجع سابق (  )ادلادة رقم     )

46  (   Art. 1386-4 Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans 

l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la 

présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être 

considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mispostérieurement en circulation. Code civil Date de 

dernière modification 2010-11-11 

 . من القانون ادلدين الفرنسي (0 6 -  6 )من القانون ادلدين ادلصري؛ وادلواد  (   -9  )من القانون ادلدين الفلسطيين يف ضمان التعرض واالستحقاق؛ وكذلك ادلواد  (67 - 6 )ادلواد   7 )
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، به الخام الحاؾىب حهاػ جًغعق
ًا
ت ٖقضًت مؿئىلُت ًغجب مما أًًا خدقق. الىقذ هفـ في الباة٘ ٖلى وجقهحًر  يمان ٍو

 خق ؾىيق له ًنً لم الظي الباة٘ مً خاؾىب بغهامج بكغاء ٖقض ابغام جم إطا الالنترووي الدؿىوق خالت في القاهىوي الخٗغى
ق ًغجب مما للمكتري، القاهىوي بالخٗغى البرهامج مالو فُقىم الاؾخغالى، صونق ؾخٗماىالا

ًا
 لهالح الباة٘ ٖلى يماها

 الباة٘ حٗغى جخًمً التي الٗاصلت غحر الكغوٍ 1993 لؿىت  13 عقم ألاوعوبي الخىحُه مى٘ الؿُاو هظا وفي .(48)اإلاؿتهلو
ل بُ٘ خالت في الصخص ي  اؾخسضام قىاٖض حغُحر إمهاهُت الٗقض قغوٍ جخًمً الحاالث بٌٗ ففي الحاؾىب، بغامج وججًز
 ًلؼم وال ٖاصى غحر واٖخبره الكٍغ هظا ألاوعوبي الخىحُه مى٘ وقض البرهامج، مىخج قبل مً الجاهب اخاصي بكهل البرهامج

ترجب إلاؿتهلوا غيق .(49)البرهامج مىخج يمان ٖلُه ٍو  الُغوق زالى مً الالنتروهُت الحماًت أن الحضًث الفقه بٌٗ ٍو
ض لبحرة يماهت جىفغ قض الخنىلىحُت  مً خماًت الحضًثت الخقُيُاث جىفغ خُث الاهترهذ، ٖبر الدؿىوق في اإلاؿتهلو زقت مً جٍؼ

ت الحماًت ويمان واق٘الم ازتراو ومى٘ الالنترووي الدكفحر َغوق زالى . (50)الهغف ٖىض الظلُت الالنتروهُت للبُاقاث القٍى
ٓل الحماًت هظه مثل للمؿتهلو جًمً ال الاهترهذ قغانىت قبل مً الالنترووي اووالازتر التهنحر وؾابل أن وٗخقض لنىىا  ٍو

    .ؾىاء خض ٖلى هذالاهتر وقغنان الخاحغ مً جدمُه مىتيا عقابُت حهت مً إلآلت بداحت

 ًمى٘ اإلاثاى ؾبُل ٖلى الاهترهذ، ٖبر الخاحغ مىاحهت في للمؿتهلو اإلاكٕغ ًىفغها يماهاث اإلاقاعهت القىاهحن بٌٗ عجبذ وقض

 حابغة أو مٗقىلت غحر عؾىم أو صفٗاث أي جقضًم 2008 ٖام ألازحرة حٗضًالجه في اإلاؿتهلو خماًت بكأن الىُىػٍالهضي القاهىنق
 مغبُت غحر جهىنق مغهقت آزاع أي مً للمؿتهلو خماًت الجضًض الخٗضًل وفغ ولظلو الدؿلُف، أو الاقتراى ٖقىص ابغام ٖىض

ُٗت  يماهاث القاهىنق هفـ وفغ وقض.  (51)الخٗاقض ٖىض له  خُث الاهترهذ، ٖبر جخم التي الٗلني باإلاؼاص بالبُٕى ًخٗلق فُما حكَغ
ق اإلاؼاصاث هظه حسجُل القاهىنق اقتٍر

ًا
ُٗت الحماًت للمؿتهلو جىفغ لهي ٖقضها قبل عؾمُا ضم الالػمت، والقًابُت الدكَغ  ٖو

ق اإلاُلىبت الجىصة الؿلُت له جًمً بل الاؾٗاع بأقل فقِ الؿلٗت ٖلى لُدهل اإلاؿتهلو جغك
ًا
 ٖلى عقابتها زالى مً أًًا

، هظه مثل ىٓم. (52)الخضاوىق مً آلامىت غحر الؿل٘ إلاى٘ للىػاعة ؾلُت وإُٖاء البُٕى  اإلاؿتهلو خماًت بكأن الهُني القاهىنق ٍو
ىفغ اإلاىاق٘ هظه ٖلى عؾمُت عقابت زالى مً الاهترهذ ٖبر الدؿىوق  هُئت بىاؾُت يىابِ وفق للمؿتهلنحن الحماًت ٍو
 قغماث خقىوق ولظلو اإلاؿتهلنحن خقىوق ولخًمً الاهترهذ ٖبر الدؿىوق هٓام ٖلى للحفاّ تهضف خُث خهىمُت إقغافُت

ماى قالنترو الؿل٘ جضاوىق أزىاء ألٖا
ًا
. (53)هُا

 زالى مً الخظالغ جبُ٘ التي الُحران قغماث مغاقبت خالت هى مخسههت حهاث قبل مً الحماًت جىفحر ٖلى ألامثلت ومً
نُت الخقىِىاث قغعث خُث الاهترهذ، ض قبل الخظالغ مكتريق أن ألامٍغ حن الاقإل مٖى  الحجىػاث الغاء خقهم مً ًهىنق بأؾبٖى

                                                           
 .اوما بعده    خالد شلدوح ابراىيم، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، مرجع سابق، . د  8 )

49  (   Nicola Lucchi, Countering The Unfair Play Of Drm Technologies, New York University School Of Law, Public Law & Legal Theory 

Research Paper Series Working Paper No. 07-02, March 2007, P10. 

50  (   Ramnath K. Chellappa and Paul A. Pavlou, Perceived information security, financial liability and consumer trust in electronic commerce 

transactions, Logistics Information Management Volume 15 . Number 5/6 . 2002 . pp. 358-368, p361. 

51  (   Kate Tokeley, Luke R Nottage And Christine Riefa, Comparative Consumer Law Reform And Economic Integration, Victoria University Of 

Wellington Legal Research Papers, Volume 6 Issue No 4, 2016, P60. 

52  (   Kate Tokeley, Luke R Nottage And Christine Riefa, Comparative Consumer Law Reform And Economic Integration, Ibid, 63. 

53  (   Binding/Purnhagen, Regulations on E-Commerce Consumer Protection Rules in China and Europe Compared - Same Same but Different, 3 

(2011) JIPITEC (Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law), 186 para. 1. 
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كٍغً اعب٘ زالى  الغخالث مىاُٖض في اإلاخنغعة الخأزحراث واٖخباع زؿاعة، او هقو أي صونق وصهمهق واؾترصاص ؾاٖت ٖو
ت ً، وزضإ جداًل بمثابت الجٍى ً جبضًل مً الاؾخفاصة زالله مً ًخم قض للمؿافٍغ  ٖلى للحهىىق الحجىػاث الغاء أو اإلاكتًر

 . (54)للخظالغ أٖلى اؾٗاع

 وبحن بُنهم الخٗامل في وؾُِ باٖخباعهم ألافغاص للمؿتهلنحن ويمان خماًت الحايغ الىقذ في الكغماث مً الٗضًض وجىفغ
ق الخضمت، أو للؿلٗت اإلاؼوص أو الخاحغ

ًا
 البُاقاث زالى مً جخم التي الىقضًت والضفٗاث الٗقض جىفُظ ٖملُت ازىاء زهىنا

خماص بُاقاث او الظلُت  وجًمً ٖليها مخفق ٖمىلت مقابل الىؾُِ هظا زالى مً الضف٘ ًخم خُث آلالي، والهغف الٖا
ق القاهىوي أو الصخص ي الباة٘ حٗغى ويماث الخٗاقض ًٖ الٗضوىق في اإلاؿتهلو وخق الخضمت حىصة الىؾُُت الكغلت

ًا
 فًال

 فًاء بأهه الالنترووي الفًاء ألاحاهب الباخثحن أخض قبه وقض .(55)الاهترهذ ٖبر القغنىت ٖملُاث اإلاؿتهلو ججىب أنها ًٖ
ٗاث وحىص يغوعة ٖلى والخألُض للمُالبت صٖاه  الظي ألامغ والقغنىت، جغاوالار ؾهل لهىهه مالبـ بال ٖاعيق  وحهاث حكَغ

.  (56)الخُغ الكضًضة الغابت هظه ٖبر للمؿتهلو وخامُت يامىت

ٗاث وجدمي ق اإلاجحفت الكغوٍ مً اإلاؿتهلو وؿتراىوالا قاهىنق ولظلو اإلاقاعهت الدكَغ
ًا
 ال التي اإلانخىبت الكغوٍ زهىنا

 للمؿتهلو ًمنً خُث الخقلُضي، الخٗاقض في ؤلاطٖان بٗقىص قبيهت وهي الخٗاقض، جغك أو بها القبىىق ؾىيق اإلاؿتهلو ًملو

. (57)اإلاؿتهلو حاهب في اجحاف أو غبن وصوص جبحن إطا بالخٍٗىٌ اإلاُالبت وختى قغوَه بخٗضًل اإلاُالبت أو الٗقض ًٖ الٗضوىق

نُت اإلادالم جضزلذ وقض ل وقذ مىظ (58)ألامٍغ ق ٍَى
ًا
 ٌؿمى فُما الحاؾىبُت البرامج بُ٘ ٖىض الخٗاقضًت الكغوٍ مى٘ في وؿبُا

 قغاء ٖىض (61)الكغاء ًقىهتأ ٖلى الًغِ ٖىض أو للبرهامج (60)ألاغلفت فٌ ٖىض أو (59)الٗلبت فخذ ٖىض بالكغوٍ بااللتزام
 بها وعض ي بها ٖلم لى حىح للمؿتهلو فُدق الكغوٍ هظه مثل هفاط بٗضم قغاعاتها اإلادالم وأُٖذ الاهترهذ، ٖبر البرهامج

 ًٖ بالغحٕى اإلاؿتهلو خق الباة٘ ًًمً ولظلو الخٗاقضًت بالكغوٍ الجهالت مً هٕى مً الٗقض ًخًمىه إلاا الخٗاقض، ٖىض

ٗاث مً الٗضًض أقضمذ وقض. ألامغ لؼم إطا والخٍٗىٌ الخٗاقض  للقىاهحن وحٗضًالث انالخاث إحغاء ٖلى الاوعوبُت الدكَغ
                                                           

54  (   James C. Cooper, George Mason University School of Law North Carolina Journal of Law & Technology, Forthcoming George Mason 

University Law and Economics Research Paper Series, March 15, 2015, p6. 

55  ( LAWRENCE J. TRAUTMAN, E-Commerce, Cyber, and Electronic Payment System Risks: Lessons from PayPal UC Davis Business Law 

Journal [Vol. 16, 9/22/2016, p285. see also: David E. Sorkin, Payment Methods for Consumer-to-Consumer Online Transactions, 35 

AKRON L. REV. 1 (2001). 

56  (   JOHN ROTHCHILD, Protecting the Digital Consumer: The Limits of Cyberspace Utopianism, INDIANA LAW JOURNAL, Vol. 74:893-

998, 1999, p955. 

57  ( Acep Rohendi, Consumer Protection In The E-Commerce : Indonesian Law And International Law Perspective. Jl. International School 1-6, 

Bandung, Indonesia Ecodemica, Vol Iii. No.2 September 2015, Pp.478-488.  

58  (   Leon E. TRAKMAN, The Boundaries of Contract Law in Cyberspace, International Business Law Journal / (IBLJ), No. 2, 2009, UNSW 

Law Research Paper No. 2009 13, p.163. 

59  ( Box-wrap refers to the conditions to which the purchaser must adhere on opening the box. Click-wrap and browse-wrap contracts refer to 

online transactions.  

60  ( Shrink-wrap licenses are named after the clear plastic wrapping in which most software packages are contained on purchase. It sets out the 

binding conditions to which the software purchaser must “adhere” on opening the package.  

61  (   In a click-wrap contract the user is provided with the terms and conditions of the contract, usually an end user agreement, at the end of 

which a dialogue “I agree” box pops up on the screen which the user must sign in order to download or otherwise use the product. 
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ق بٗض ًٖ للٗقىص الىاْمت
ًا
 للمؿتهلو ألبر خماًت يمان م٘ ًدىاؾب بما الاهترهذ ٖبر والدؿىوق الالنترووي الخٗاقض وزهىنا

ق والخٗضًالث ؤلانالخاث وقملذ .(62)الالنترووي
ًا
 قىاٖض إلى الغالب في الاهترهذ ٖبر الخٗاقضاث هُاو امخضاص زهىنُت أًًا

اث ًتوحؿى الخُبُق الىاحب القاهىنق وجدضًض الخام الضولي القاهىنق  صٖا الظي ألامغ ،(63)بٗض ًٖ الخٗاقض خالت في اإلاىاٖػ
 بكهل الىَىُت الحضوص الالنتروهُت الخجاعة جسُذ خُث اإلاؿتهلو خماًت بكأن ٖالمي قاهىنق اًجاص يغوعة إلى (64)البٌٗ

. خاؾم

 الانترنذ طزيق عن العلد عن العدووق في املستهلك حق: الثاني املطلب

ق الحق هظا ٌكهل
ًا
ٗت الٗقض أن اإلابضأ هظا جًمً خُث للٗقض، اإلالؼمت القىة مبضأ ًٖ زغوحا  هقٌ ًجىػق وال اإلاخٗاقضًً قَغ

برع ،(65)طلو القاهىنق قغعق إطا أو اإلاخٗاقضًً بئعاصة إال حٗضًله أو الٗقض خباعاث الخغوج هظا ٍو  ٖبر لخٗاقضا بُبُٗت جخٗلق اٖل
تب ًدؿم خُث الاهترهذ،  الباة٘ مىاحهت في وصعاًخه اإلاؿتهلو زبرة وقلت الٗقىص، هظه ابغام ٖىض جخم التي اإلاٗامالث ؾٖغ
 ٖضم الٗقض ابغام بٗض ًندكف قض خُث والخضبغ للخفنحر مهلت للمؿتهلو ًترك ال الظي ألامغ الخهغفاث، هظه مثل اإلادترف
ٗاث بغعث وقض له، الٗقض مالبمت  بٗض ًٖ اقضالخ٘ فنغة وحىص قبل له الٗضوىق خق اإلاؿتهلو بدماًت اإلاخٗلقت الدكَغ

ق
ًا
 مضة زالى ألاؾباب ماهذ مهما الخٗاقض ًٖ الغحٕى إمهاهُت اإلاؿتهلو ٌُٗي الحق وهظا .(66)الالنتروهُت اإلاٗامالث في زهىنا

.  ال أم فيها ُٖب وحىص أو الخضمت أو اإلابُ٘ نالخُت ًٖ الىٓغ بغٌ مدضصة

 للمىانفاث َابقتها ٖضم خالت في زمنها اؾترحإ او إنالخها أو الؿلٗت باؾدبضاى اإلاؿتهلو خق الفلؿُُني اإلاكٕغ قغعق وقض

الخٔ. (67)ٖليها اإلاخفق  مُابقت ٖضم أو ُٖب وحىص خالت في فقِ الفلؿُُني القاهىنق في للمؿتهلو أُٖي الحق هظا أن هىا ٍو

 اإلاكٕغ قغعق وقض. الاهترهذ ٖبر للمؿتهلو خقُقُت خماًت ٌٗخبر وال الخفي، الُٗب يمان مبضأ جُبُق ٌٗني مما اإلاىانفاث،
 خماًت مبضأ م٘ ًخفق مما بالتزاماجه، الباة٘ قبل مً إزالى ًىحض لم ولى ختى الهفقت ًٖ بالٗضوىق اإلاؿتهلو خق الفغوس ي

 فيها حؿخُُف التي اإلاضة الفغوس ي اإلاكٕغ خضص وقض. الهفقاث هظه مثل ابغام في ًدؿٕغ قض الظي الالنترووي اإلاؿتهلو
 أو الغحٕى في خقه مً اإلاؿتهلو اٖفاء ٖلى اجفاو أي أن الفغوس ي اإلاكٕغ اٖخبر وقض ،أًام بؿبٗت الٗقض ًٖ الٗضوىق اإلاؿتهلو

ق اإلاضة هظه زالى الٗقض ًٖ الٗضوىق
ًا
هي اإلاكٕغ قغعق وقض .(68)باَال  زالزحن مضة وأُٖاه الخٗاقض في بالغحٕى اإلاؿتهلو خق ألامٍغ

                                                           
62  ( Christine RIEFA, The reform of electronic consumer contracts in Europe: towards an effective legal framework?, Lex Electronica, Vol. 14, 

No. 2, Automne-Fall 2009, pp25-28.   

63  (   Zheng Sophia Tang, Private International Law in “Consumer Contracts: A European Perspective”, which has been published in final form at 

Journal of Private International Law, Vol.6 No.1, 225-248, 2010, p11. 

64  (   Gralf-Peter Calliess, Transnational Consumer Law: Co-Regulation of B2C-E-Commerce, CLPE (Comparative Research in Law and 

Political Economy Forum-Osgoode Hall Law School, York University) RESEARCH PAPER SERIES VOL. 03 NO. 03, (2007). 

 .مدين مصري ونص على معظم التشریعات (7  )نون ادلدين الفلسطيين، وبنفس النص ادلادة من القا (7  )ادلادة   6)

 . 7االنرتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارق كميل، محایة 66)

 . من قانون محایة ادلستهلك الفلسطيين (9 )،  ( )راجع ادلواد  67)

68  (   Code de la consommation Article L121-25, "Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement 

d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un 

dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client 

abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue". Créé par Loi 93-949 1993-07-26 

annexe JORF 27 juillet 1993. 
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ق
ًا
ش مً جبضأ ًىما ق ٖكغ ألعبٗت اإلاضة 2011 لؿىت ألاوعوبي وحُهالذ مض وقض .(69)الخضمت أو الؿلٗت اؾخالم جاٍع

ًا
اصة ًىما  اإلاضة ًٖ ٍػ

 بٗض ًٖ جىٗقض التي الٗقىص مافت ألاوعوبي الخىحُه وقمل أًام، ؾبٗت وهي 1997 لؿىت ألاوعوبي الخىحُه في مقغعة ماهذ التي
ش مً اإلاضة جبضأ خُث ،(70)البًاة٘ أم بالخضماث اإلاخٗلقت منها ؾىاء ش مًو البًاٖت حؿلم جاٍع  باليؿبت الهفقت ابغام جاٍع

 زالى الخٗاقض ًٖ الغحٕى خق اإلاؿتهلو مىذ خُث الاهترهذ ٖبر الٗقىص في اإلاىحى هظا الخىوس ي اإلاكٕغ هحى وقض .(71)للخضماث

ش مً جبضأ اإلاضة أن الخىوس ي اإلاكٕغ واٖخبر ،(72)الالنتروهُت والخجاعة اإلاباصالث قاهىنق يمً وطلو أًام ٖكغة  الٗقض ابغام جاٍع
ش مً للبًاة٘ وباليؿبت للخضماث، باليؿبت . اإلاؿتهلو قبل مً حؿلمها جاٍع

هي القاهىنق وقغعق لى الىالًاث مؿخىيق ٖلى ألامٍغ  في لحقه إيافت الخٗاقض ًٖ بالٗضوىق اإلاؿتهلو خق الفُضعالي اإلاؿخىيق ٖو
ق ًمنىه الهفقت ابغام حغاء مً يغعق ٖلُه وق٘ وإطا أمىاله، اؾترصاص

ًا
 أي واؾترصاص اإلاالي وغحر اإلاالي بالخٍٗىٌ ةاإلاُالب أًًا

كهل. اإلاؼوص أو الباة٘ بدىػة بقُذ إطا للمؿتهلو مخٗلقاث  ٖلى الٗقض هو ؾىاء للمؿتهلو للًمان ألاصوى الحض القاهىنق َو
.  (73)الىو ٖضم خالت في للمؿتهلو يمني يمان القاهىنق ٌٗخبر خُث ًىو، لم أم طلو

 زالى في الخضمت مً الاؾخفاصة أو اؾدئجاعها أو ؾلٗت بكغاء قغاعه ًٖ الٗضوىقب اإلاؿتهلو خق لإلؾهىا الثالث الاعقاص وقغعق

ق حؿغيق أًام ٖكغة مهلت
ًا
ش مً اٖخباعا ش ومً للخضماث باليؿبت الٗقض جاٍع  ًمنً .والؿل٘ للبًاة٘ باليؿبت الدؿلُم جاٍع

 إطا الخٗاقض ًٖ الٗضوىق إمهاهُت الاعقاص هظا اؾدثنى وقض. الٗقض في زام بىض بئًغاص مُٗىت مهلت ٖلى الاجفاو لألَغاف
 ًٖ ٖباعة ماهذ أو َلبه، ٖلى بىاء نىٗذ قض البًاة٘ ماهذ أو أًام الٗكغة قبل الخضمت أو الؿلٗت مً اإلاؿتهلو اؾخفاص

. (74)لهى أو َٗام هقل أو إًىاء زضماث أو صحف، أو مجالث أو حغابض الٗقض مىيٕى مان أو اهترهذ، بغامج أو مضمجت اقغام

٘ وفغ وقض  مً وطلو اإلاقغعة، القاهىهُت اإلاضة زالى الخٗاقض ًٖ الغحٕى في عغبخه ٖىض للمؿتهلو يماهاث الهُني الدكَغ
ل للخاحغ يماهاث الكغماث هظه جقضم زاللها مً والتي الىؾُُت، الًامىت الكغماث اٖخماص زالى  أو الؿلٗت زمً بخمٍى

 الكغلت لضي وصٖهاأ التي هقىصه واؾخٗاصة اإلادضصة اإلاضة زالى الخٗاقض ًٖ الٗضوىق في خقه للمؿتهلو وجًمً الخضمت،

 .(75) والًامىت الىؾُُت اإلامىلت

 

                                                           
عالء خصاونة، خيار ادلستهلك بالرجوع يف البيوع ادلنزلية وبيوع ادلسافة، رللة الشریعة والقانون، جامعة االمارات، العدد السادس . ؛ د6  خالد شلدوح ابراىيم، محایة ادلستهلك يف العقد االلكرتوين، مرجع سابق، ص . د: أنظر 69)

 .88 واألربعون، ص 

 .76االنرتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارق كميل، محایة: انظر. د قصر ادلشرع الفرنسي خيار العدول على العقود ادلتعلقة بالسلع وليس اخلدماتوق  70)

71  (   Article (9) :" Save where the exceptions provided for in Article 16 apply, the consumer shall have a period of 14 days to withdraw from a 

distance or off-premises contract, without giving any reason, and without incurring any costs other than those provided for in Article 13(2) 

and Article 14. DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011. 

 . ادلتعلق بادلبادالت والتجارة االلكرتونية التونسي 000 اوت  9ادلؤرخ يف  000 لسنة   8من القانون عدد  (0 )انظر ادلادة   7)

73  (   Tamas Dezso Czigler, E-Consumer Protection In The US-The Same Jungle As In Europe, Comparative Law Review, Special Issue. New 

Approaches In Comparative Law (NACL), Vol. 4, No. 1, Spring 2013, P12. 

 . من االرشاد الثالث بشان التجارة االلكرتونية ومحایة ادلستهلك، مرجع سابق (  )أنظر ادلادة رقم    7)
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 البحث خاجمت

: الىخابج مً حملت إلى الباخث جىنل الضعاؾت هظه زالى مً

 بؿبب وطلو تهلو،للمـ الحماًت ًىفغ بما الالنترووي الدؿىوق مٗالجت في الخقلُضًت القىاٖض لفاًت ٖضم .1
 الخٗاقضاث هظه مثل وزًٕى غاببحن بحن الخٗاقض خُث مً الاهترهذ ٖبر ابغامه ًخم الظي الخهغف َبُٗت

 .الخٗاقضًت الٗالقت في الاحىبي الٗىهغ ًضزل خُث الخام الضولي القاهىنق لقىاٖض

 ٖبر والدؿىوق والخٗاقض بٗض ًٖ للخٗاقضاث هاْمت حضًضة قىاٖض وي٘ في الٗالمي اإلاؿخىيق ٖلى اإلاكٕغ جضزل .2
 .الؿابق البىض في الىاعصة لألؾباب ٖام بكهل الالنتروهُت والخجاعة الاهترهذ

الهاث مً خماًخه ًًمً بما الخٗاقض قبل ما مغاخل في للمؿتهلو زانت خماًت اإلاقاعهت القىاهحن وفغث .3  الٖا
 اإلاٗلىماث مافت وجقضًم بىفؿه فهبخٗغيق والخضمت للؿلٗت اإلاؼوص أو الخاحغ الؼام زالى مً وخماًخه اإلاًللت

 . الٗقض ابغام قبل الخٗاقض وقغوٍ الؿلٗت خىىق الالػمت والبُاهاث
 الُٗىب يمان في خقه ًًمً بما جىفُظه مغخلت وفي الٗقض ابغام بٗض للمؿتهلو خماًت اإلاقاعهت القىاهحن وفغث .4

 وخقه مُٗىت مضة زالى ألاؾباب ءإبضا صونق الخٗاقض ًٖ الٗضوىق في اإلاؿتهلو وخق الاؾخدقاو ويمان الخفُت

 .يغعق أي بٗض ًٖ الخٗاقض له ؾبب إطا الخٍٗغٌ في

 :الخىنُاث بٌٗ إلى البدث جىنل وقض

 وبالخهىم الالنترووي، واإلاباصالث للخجاعة هاْمت زانت قىاٖض بىي٘ باإلؾغإ الفلؿُُني اإلاكٕغ هىص ي .1
 . اإلاكغوٕ مغخلت في ًؼاى ال خُث بظلو الخام القاهىنق انضاع

غ الضولُت الاجفاقُاث باٖخماص هىص ي .2  بالخىحيهاث باالؾترقاص إنضاعه قبل الفلؿُُني القاهىنق مكغوٕ وجٍُى

 .الالنترووي والدؿىوق بٗض ًٖ الخٗاقض يمً اإلاؿتهلو خماًت هٓمذ التي اإلاخٗاقبت ألاوعوبُت
ق للخضزل زانت هُئت بدكنُل الفلؿُُني واإلاكٕغ القغاع ناو٘ هىص ى .3

ًا
 ٖبر الدؿىوق خاالث في زهىنا

هىنق الاهترهذ   .ؾىاء خض ٖلى ولخاحغ اإلاؿتهلو جدمي نالخُاث لها ٍو
 والًامىت اإلاًمىهت الكغماث ٖلى مً بأؽ وال الاهترهذ ٖبر الدؿىوق ٖىض والخبهغ بالىعي اإلاؿتهلو هىص ي .4

ق وطلو اإلاؼوص أو الخاحغ وبحن بِىه ججاعيق مىؾُِ
ًا
 أو نفاجهومىا اإلاىخىج ُٖىب يمان خالت في لحماًخه يماها

 قغانىت مً له وخماًت يغعق أي ًٖ والخٍٗىٌ الخٗاقض ًٖ الٗضوىق أو الىقضًت صفٗاجه اؾترصاص يمان

 .الاهترهذ
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