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 مقدمةال
فى عصر العولمة واإلتصاالت، والتطورات اإلقتصادية الدولية المتمثمة فى 

زالة الحواجز الجمركية،تحرير ا لعالـ بأسره مجتمًعا رقمًيا وبعد أف أصبح ا لتجارة وا 
التجارة اإللكترونية دوًرا بارًزا فى توسيع األسواؽ الخارجية أماـ جميع  أدتواحًدا، 
ولؤلنظمة عمى مختمؼ مظيرىا بما في ذلؾ شبكة  (2)فممحاسب اآللي (1)المنتجات

أو  ي، والبريد اإللكترون(3)اإلنترنت( وشبكة المعمومات العالمية )االتصاالت الدولية 

                                                           

( ف١ظ صؼو ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز صم١ٕز ؽو٠ور صّٕٛ دٌْػز، ٚ٘ٝ صٕٖب ثلضٚجًهث ًل١ًّج ؽو٠ًوث ؽو٠ٌ 1)

ٍذٕج١ٔز فٝ ِؾجي ص٠ٌٖؼجس ًٚلز ف١ٕز ػٓ ثٌضؾٌدز ثٌ –ثٔظٌ دجٌضف١ًٚ: ًٔج ًٍق هللا  0دجال٘ضّجَ

ٔوٚر فٛي ص٠ٌٖؼجس ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ٚهًٚ٘ج فٝ هػُ ٚص١ّٕز إٌٝ  ِموِز –ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز 

ًٚلز ػًّ  –، ه/ّؼ١و ػذو ثٌنجٌك ِقّٛه ١ٔ2006ْجْ  21-11صِٛٔ  –ثٌٕٚجػز ثٌؼٌد١ز 

١ز ٌٕظجَ ثٌضؾجًر ِموِز ٌٕوٚر ثٌٌّهٚهثس ثألِٕ-"ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ٚصأ١ِٓ ثٌّؼٍِٛجس"

 1ٗ – 2002إد٠ًٌ  21 –أوجه١ّ٠ز ثٌٌٖٟز"ٌِوَ دقٛط ثٌٌٖٟز"ثإلع١ٕٓ ثٌّٛثفك -ثإلٌىض١ٌٔٚز

( وّج ػٌف ثٌقجّخ ث٢ٌٟ دأٔٗ" ِؾّٛػز ِٓ ثألؽَٙر ثٌضٟ صؼًّ ِضىجٍِز ِغ دؼٞٙج ثٌذؼٜ دٙوف 2)

جةؼ ِؼ١ٕز فٟ:  ه. صٖغ١ً ِؾّٛػز ثٌذ١جٔجس ثٌوثمٍز ٟذمج ٌذٌٔجِؼ صُ ٚٝؼٗ ِْذمج ٌٍقٚٛي ػٍٝ ٔض

، هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز، ٘وٜ فجِو لٖمٛٓ، ؽٌثةُ ثٌقجّخ ثإلٌىضٌٟٚٔ فٟ ثٌض٠ٌٖغ ثٌّمجًْ

 . 6، 1112ٗ، ثٌمجٌ٘ر

( ِٓ مالٌٙج ٠ضُ ثإلدقجً فٟ ِنضٍف ثٌّٛثلغ ٚصٚفـ ِج دٙج ِٓ ٙفقجس ػٓ ٠ٌٟك ّٚجة٠ ِضؼوهر 3)

 ِؼٍِٛجس ِؼ١ٕزإٌٝ  أؽً ثٌٛٙٛيٚىٌه ِٓ ، دجًٌٚٛرأٚ  ٌِِّٛز دجٌٚٛسأٚ  لو صىْٛ ِىضٛدز
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ومواقع نقؿ الممفات وغرؼ المحادثة ومزايا في  ،(2)، والمجاميع اإلخبارية (1)الرقمي 
جراء المكالمات الياتفية الدولية واالتصاالت  مجاؿ اإلعبلـ واالتصاالت والتراسؿ وا 
البريدية بأسعار زىيدة، وكذلؾ إجػراء الحوار الذي مف خبللو ظيرت حاالت التعارؼ 

اج بصورة رسمت شكبًل جديدًا لمعبلقات اإلنسانية تعتمد عمى التفاىـ واالتفاؽ عمى الزو 
والتفكير المشترؾ، كما ليذه األنظمة مزايا أخر في مجاؿ التعميـ والبحث العممي، 
وأحدث ما توصؿ إليو العمـ وما استجد في العموـ المختمفة، وكذلؾ تتبع أخبار العالـ  

 بار العالمية والصحؼ.كما تراىا وكاالت األنباء ومحطات األخ
الثورة المعرفية جعمت حالة مف التبايف بيف دوؿ تمؾ  وال يخفى عمى أحد أف

العالـ، كما أنيا كاف ليا بعض الجوانب السمبية مف خبلؿ ظيور سموكيات جديدة لمغش 
التجاري والسمعي، وطرؽ جرمية متأثرة بالتقنية الحديثة حيث تجعؿ مف التقنية وسيمة 

 التحايؿ والغش. لخدمة أغراض
كما أف حاجة المستيمكيف، والسيما المستيمؾ االلكتروني لمسمع والخدمات 

السرعة في الحصوؿ عمى حاجاتيـ مف إلى  المجوءإلى  تدفعيـ في كثير مف االحياف
أي مف الوسائؿ أو  خبلؿ المواقع واالسواؽ االلكترونية المنتشرة عبر شبكة االنترنت

تمؾ السمع والخدمات، ونظرًا لضعؼ جانب المستيمؾ بسبب االلكترونية التي تتيح 
تغيير ممحوظ في أساليب إنتاج إلى  التطور الصناعي والتقدـ التكنولوجي المذيف أديا

الجيات المعمنة عف أو  السمع وتقديـ الخدمات وطرؽ توزيعيا وتسويقيا، إذ أف الشركات
تمؾ المعمومات التقنية السمع  أصبحت تمارس أعماليا مف خبلؿ شركات ضخمة تم

قدراتيا االقتصادية ، مما يسيؿ لتمؾ الشركات استخداـ شتى إلى  والتسويقية  باالضافة
 أنواع وسائؿ الترويج والدعاية الحديثة مثؿ اإلعبلنات التي قد تتضمف معمومات مضممة

 كاذبة، ناىيؾ عف طريقة تحريرىا بواسطة عقود نموذجية تتضمف شروطًا اغمبيا فيأو 

                                                                                                                                                      

ِٕضؾجصٗ ٚثٌض٠ٌٚؼ ٌٙج أٚ  ثٌضْٛق ٌٌٖثء ثٌّْضٍٙه فجؽجصٗ ٚصّىٓ ثٌضجؽٌِٓ ثإلػالْ ػٓ ٍّؼضٗأٚ 

 فٟ ّجةٌ أًؽجء ثٌؼجٌُ ٚإدٌثَ ثٌؼمٛه ِغ صؾجً آم٠ٌٓ ٠ؼٌْٝٛ ٍّؼُٙ ِٕٚضؾجصُٙ ػٍٝ ثٌٖذىز .

 ٌّْضنوَ  إًّجي ٚثّضمذجي ثٌٌّجةً.( ٚ٘ٛ م٠ ِفضٛؿ ػٍٝ وً أٔقجء ثٌؼجٌُ ِٓ مالٌٗ ٠ْضط١غ ث1)

ٚوً ِج ٠ضؼٍك ، ( ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ ِْجفجس صغطٟ ِٛٝٛػجس ػ١ٍّز ٚعمجف١ز ٚف١ٕز ٚصج٠ًن١ز2)

 دجال٘ضّجِجس ثإلْٔج١ٔز ثألمٌٜ .
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فالعبلقة التعاقدية بيف طالبي السمع ، الخدمةأو  التاجر مقدـ السمعةأو  صالح الميني
والخدمات ومقدمييا عبلقة غير متكافئة بسبب التفوؽ االقتصادي والقانوني والمعرفي 

 والتقني لؤلخير. وتيدر حقوؽ المستيمؾ لذا توصؼ بالتعسفية.
في السػنوات األخيػرة، وبػرزت  وقد إكتسب موضوع حماية المستيمؾ أىمية كبيرة

قضية حماية المستيمؾ كقضية ىامة ضمف قضػايا المسػؤولية االجتماعيػة الواجػب عمػى 
المنظمػػات أخػػذىا فػػي الحسػػباف عنػػد وضػػع الخطػػط واتخػػاذ القػػرارات، كمػػا احتمػػت قضػػية 
حماية المستيمؾ مكانًا بارزا بػيف القضػايا السياسػية واالجتماعيػة واالقتصػادية المطروحػة 

 .(1)المؤتمرات والندوات وحازت عمى اىتماـ العديد مف الكتاب والباحثيف في
برزت مشكمة الدراسة مف خبلؿ تممس الباحث واستشعاره لممخاطر  : مشكمة البحث

التي يمكف اف تصيب المجتمع جراء بعض الممارسات الخاطئو مف قبؿ القائميف عمى 
نية بالخدمات والتجارة اإللكترونية، وقد إداء االنشطة التسويقية في اغمب المنظمات المع

تزايد اىتماـ الباحث بذلؾ نتيجة احساسو بتقصير تمؾ المنظمات نحو حماية حقوؽ 
المستيمكيف. وتكمف إشكالية الدراسة في بياف المشكبلت التي تواجو المستيمؾ في 

عقد في مرحمة إبراـ الأو  التعاقد اإللكتروني، سواء في مرحمة ما قبؿ التعاقد،
باإلجابة عمى في مرحمة تنفيذ العقد اإللكتروني، فيذه الدراسة ستقوـ أو  اإللكتروني،

 التساؤالت التالية:
 ما ىي مبررات حماية المستيمؾ مف المنظور التقميدي والتقني؟. –1
 ما ىي حقوؽ المستيمؾ في كافة مراحؿ التعاقد اإللكتروني؟. -2
 ؟ خدمات والتجارة اإللكترونيةكيفية حماية المستيمؾ فى مجاؿ ال -3
ما اآلليات القانونية لحماية المستيمؾ االلكتروني خبلؿ مراحؿ التعاقد وسبؿ توفير   -4

 الحماية لو؟

                                                           

( فؤثه ِقّو ف١ْٓ ثٌقّوٜ، ثألدؼجه ثٌض٠ْٛم١ز ٌٍّْؤ١ٌٚز ثالؽضّجػ١ز ٌٍّٕظّجس ٚثٔؼىجّجصٙج ػٍٝ 1)

ق١ٍ١ٍز ٢ًثء ػ١ٕز ِٓ ثٌّو٠ٌ٠ٓ ٚثٌّْضٍٙى١ٓ فٟ ػ١ٕز ِٓ ثٌّٕظّجس ًٝج ثٌّْضٍٙه، هًثّز ص

ِؾٍِ و١ٍز ثإلهثًر ٚثاللضٚجه، فٟ ثٌؾجِؼز إٌٝ  ثٌّٕٚؼز ٌٍّٕضؾجس ثٌغيثة١ز فٟ ثٌؾ٠ًّٛٙز ث١ّٕ١ٌز

 َ.2003ثٌّْض٠ٌٕٚز، 
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بياف حاجة المستيمؾ لمحماية مف المنظور التقميدي إلى  تيدؼ الدراسة :أىداؼ البحث
العقد اإللكتروني، والتقني، والكشؼ عف مدى الحاجة لحماية المستيمؾ قبؿ إبراـ 

الكشؼ إلى  والتعرؼ عمى حقوؽ المستيمؾ في كافة مراحؿ العقد اإللكتروني، باإلضافة
 عف مدى حاجة المستيمؾ لئلعبلـ البلحؽ إلبراـ العقد اإللكتروني.

والتعرؼ عمى حاالت وأشكاؿ المخاطر والغش التجاري، ومف ثـ إمكانية تحديػد 
ىػػذه األشػػكاؿ الجديػػدة مػػف الغػػش، ومػػف ثػػـ وضػػع  المخػػاطر المحتممػػة مػػف جػػراء انتشػػار

 مقترحات لحماية المستيمؾ مف مخاطر التجارة اإللكترونية.
 :أىمية البحث

ظيػور حاجػػة ممحػػة لدراسػة ىػػذا الموضػػوع، لقمػػة األبحػاث العربيػػة التػػى تناولػػت  –1
موضوع حماية المستيمؾ اإللكترونى مف منظور إدارى، ونظًرا لمتطور الحاصؿ 

التجػػارة اإللكترونيػػة الػػذي يشػػكؿ المسػػتيمؾ أحػػد أطرافػػو الرئيسػػية فػػي فػػي مجػػاؿ 
الكثيػػر مػػف الحػػاالت، بحيػػث أصػػبح المسػػتيمؾ رىينػػة شػػروط المػػزود عنػػد تعاقػػده 

 خدمو معينة ىو بحاجة ماسو إلييا.أو  إلكترونًيا مف أجؿ شراء سمعة،
ني مػف الغػش بالرغـ مف التطور العممػي والتقنػي، إال أف المسػتيمؾ ال يػزاؿ يعػا –2

ضػػعؼ نوعيػػة السػػمع والخػػدمات إلػػى  والتحايػػؿ عنػػد تعاقػػده إلكترونًيػػا، باإلضػػافة
رتفػػاع أسػػعارىا، ممػػا يػػدعو حمػػػوؿ إلػػى  أىميػػة البحػػث ومحاولػػة الوصػػوؿإلػػى  وا 

تساعد المستيمؾ وتحميو عند تعاقده إلكترونًيا، فالثقة واألماف مف أىـ ما يحتاج 
 ا.إليو المستيمؾ عند تعاقده إلكترونيً 

الحمايػػة فػػي التعاقػػد اإللكترونػػي تنبػػع أيًضػػا مػػف كػػوف إلػػى  إف حاجػػة المسػػتيمؾ –3
المستيمؾ الطرؼ األقؿ خبرة ودراية في المعامبلت التجارية اإللكترونية، واألقػؿ 

 قوة في المعادلة اإلقتصادي.
ليست ىناؾ حماية مناسبة لممستفيديف والمستيمكيف فى مجاؿ الخدمات  :فروض البحث

 -جارة اإللكترونية، ويترتب عمى ذلؾ:والت
عػػػدـ تػػػوافر حمايػػػػة مناسػػػبة لممسػػػػتفيديف والمسػػػتيمكيف فػػػى مجػػػػاؿ توقيػػػت تنفيػػػػذ  -1

 الخدمة وتوصيؿ المنتج فى التجارة اإللكترونية.



 اإلطار القانوني لحماية المدتهلك اإللكتروني من مخاطر التجارة اإللكترونية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

09 

عػػػػدـ تػػػػوافر حمايػػػػة مناسػػػػبة لممسػػػػتفيديف والمسػػػػتيمكيف فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتكمفػػػػة أداء  -2
 الخدمة وسع المنتج فى التجارة اإللكترونية.

عدـ توافر حماية مناسبة لممستفيديف والمستيمكيف فيما يتعمػؽ بأمػاف المعمومػات  -3
 والبيانات الخاصة بالمستيمكيف فى التجارة اإللكترونية.

عػػدـ تػػوافر حمايػػة مناسػػبة لممسػػتفيديف والمسػػتيمكيف فيمػػا يتعمػػؽ بجػػودة المنػػػتج  -4
 والخدمة المتفؽ عمييا فى التجارة اإللكترونية.

إلى  وال مناص لنا مف المجوء أحيانا، اعتمدنا المنيج التحميمي :منيجية البحث
التشريع إلى  المصري واالشارةو  المنيج المقارف مف خبلؿ المقارنة بيف التشريع العراقي

الفرنسي وبعض التشريعات العربية ذات الصمة بحكـ استمداده لمكثير مف أحكامو، وكذا 
 ع العراقي. إحاطتو ببعض المفاىيـ التي أغفميا المشر 

 المبحث االول
 مفهوم التجارة االلكترونية والمستهمك االلكتروني

تتميز التجارة اإللكترونية بعدة مزايا جعمتيا تنتشر حاليًا في عقود التجارة 
الدولية والوطنية، حيث توفر لممتعاقديف الكثير مف النفقات والوقت، فإبراـ العقود 

داخميا كما أو  مف مكاف إلي آخر سواء خارج الدولة اإللكترونية ال يحتاج إلي االنتقاؿ
 ىو الحاؿ في العقود التجارية اإللكترونية بيف تجار في أقاليـ مختمفة . 

كما توفر التجارة اإللكترونية عف طريؽ شبكة اإلنترنت لممتعاقديف الوقوؼ عمي 
التي تتوافر  الخدمات محؿ التعاقد عف طريؽ األسواؽ العالميةأو  أسعار وأنواع السمع

بيف أيدييـ في وقت ال يذكر األمر الذي يؤدي إلي اختيار أفضؿ لؤلطراؼ سواء في 
 األنواع محؿ التعاقد .أو  األسعار

وقد بدأ ظيور التجارة اإللكترونية وانتشارىا فى أواخر القرف العشريف، مف   
يف األطراؼ، ؛ لتسييؿ االتصاؿ ب(1)(EDIخبلؿ مفيوـ تبادؿ المعطيات المعموماتية )

                                                           
١ٍز ٚ٘ٝ صؼٕٝ ثٌّؼجٌؾز ثالصِٛجص١ى١ز ٌٍؼّ– electronic data interchange( ٘ٝ ثمضٚجً ٌىٍّز 1)

ثٌضؾج٠ًز دأوٍّٙج، ٚٔظجَ ثٌضذجهي ثإلٌىضٌٚٔٝ ٌٍذ١جٔجس ٘ٛ ٔظجَ وِٛذ١ٛصٌٜ ٠ّْـ دٕمً ًّجةً ِٓ 

وِٛذ١ٛصٌ آمٌ ٚىٌه دغٌٛ إًّجي ًّجةً ألٌٟثف ثٌؼ١ٍّز ثٌضؾج٠ًز ػٓ ٠ٌٟك ٕذىجس إٌٝ  وِٛذ١ٛصٌ
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واختزاؿ العمميات الورقية واالحتكاؾ البشرى بينيـ، ومع ظيور شبكة اإلنترنت واتساع 
نطاؽ استخداميا وتزايد عدد مستخدمييا حوؿ العالـ ساىمت بشكؿ كبير فى تطوير 

 .(1)وانتشار التجارة اإللكترونية فى كافة أنحاء العالـ
عالمية الجديدة، التى فرضت نفسيا بقوة التجارة اإللكترونية مف المتغيرات ال وتعد

خبلؿ الحقبة األخيرة مف القرف العشريف. ومف ثـ فقد أصبحت أحد دعائـ النظاـ 
 .(2)االقتصادى العالمى الجديد

 -مف بينيا اإلنترنت -والتجارة اإللكترونية ىي نظاـ ُيتيح عبر وسائؿ إلكترونية
، كما ُيتيح أيضا العمميات اإللكترونية عمميات بيع وشراء الِسمع والخدمات والمعمومات

 .مثؿ عمميات تعزيز الطمب عمى تمؾ الِسمع والخدمات والمعمومات
ويمكف تشبيو التجارة اإللكترونية بسوؽ إلكتروني"سوؽ افتراضى" يتواصؿ فيو  

محبلت( والوسطاء )السماسرة( والمشتروف، وتُقدَّـ أو  شركات،أو  البائعوف )موردوف،

                                                                                                                                                      
 Value Addedدًٚٛصٗ ثٌضم١ٍو٠ز ػٍٝ ٕذىز صّْٝ ثٌم١ّز ثٌّٞجفز ، EDIمجٙز،٠ٚؼضّوأٚ  ػجِز

Network  (VAN) ، َٛفضمEDI  دضؾ١ّغ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ِغً د١جٔجس ثٌّذ١ؼجس ِٓ ػور فٌٚع

ف١ظ ٠ٛؽو دٗ  VANإٌٝ  ٘يٖ ثٌّؼٍِٛجس EDIثٌضٝ ٠ٕضؼ ػٕٙج ٍٟذجس ٌٕثء ثًٌّٛه٠ٓ ٚصًٌّ 

ٌّػز إٌٝ  ٚأهٜ ٘يث، ٕٙوٚق د٠ٌو إٌىضٌٚٔٝ ٠ّْـ دجإلصٚجي ثٌّذجٌٕ دأؽَٙر فٛثّخ ثٌٌٖوجء

ّٚجػو ػٍٝ صنف١ٜ ثٌضىج١ٌف ثٌضٖغ١ٍ١ز، ٚأصجفز فٌٗ ، ثٌذ١جٔجس ٠ٍٚجهر وفجءر ثٌؼ١ٍّجس إًّجي

، ٙالف١ز صطذ١مٙج فٟ ِنضٍف أٔٛثع ثألػّجي،ٚث١ٌَٛإٌٝ  أّٛثق أوغٌ إصْجػجً، دجإلٝجفزإٌٝ  ثٌٛٙٛي

ىجس، ثٌٖذإٌٝ  EDIفٟ ِؾجي ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز صقٛي ػوه وذ١ٌ ِٓ ٌٕوجس ثألػّجي ثٌضٝ صضذغ ٔظجَ 

-eٚثٌذ٠ٌو ثإلٌىضٌٟٚٔ، X.400، ٌٚىٓ ػٓ ٠ٌٟك: إًّجي ًّجةً VAN ٌٚىٓ ١ٌِ فٝ ًٙٛر 

mail ،ٕٚذىز ثإلٔضٌٔشInternet ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌضٝ صضُ ػٍٝ ثٌٖذىز ثٌؼٕىذٛص١زWeb 0   

ثٔظٌ دجٌضف١ًٚ: ه.ف١ْٓ ٕقجهر ثٌق١ْٓ، ِٛلف ثٌذٕه ِٓ ثٌّْضٕوثس ثٌّنجٌفز فٝ ثالػضّجه ثٌّْضٕوٜ، 

، ه. ٟجًق ػذو ثٌؼجي فّجه، 33، ٗ 2001-2000وضًٛثر فمٛق ػ١ٓ ِّٕ، ػجَ ًّجٌز ه

ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز،ثألدؼجه ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚثٌّج١ٌز ٚثٌض٠ْٛم١ز ٚثٌمج١ٔٛٔز، ثٌٕجٌٕ ثٌوثً 

  22، ٗ 2002-2002ثٌؾجِؼ١ز،

َ صؼذ١ٌ ثٌضؾجًر ( ٌيٌه ال٠ؼو صؼذ١ٌ ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ِٓ مالي ثإلٔضٌٔش هل١مًج ٚثألفًٞ ثّضنوث1)

ه. ِقّوث١ٌْو ػٌفٗ، ثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز ثإلٌىض١ٌٔٚز ػذٌ ثإلٔضٌٔش، دقظ ِموَ  0ػذٌ ثإلٔضٌٔش

و١ٍز ث٠ٌٌٖؼز ٚثٌمجْٔٛ دجٌضؼجْٚ ِغ ٌِوَ ثالِجًثس  –ٌّؤصٌّ ثٌمجْٔٛ ٚثٌىِٛذ١ٛصٌ ٚثإلٔضٌٔش 

 .2000ٛ ِج٠ 3-1ٌٍوًثّجس ٚثٌذقٛط ثالّضٌثص١ؾ١ز ٌِٚوَ صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس دجٌؾجِؼز، 

( وّج صؼو ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ِٓ ػٛثًِ صطًٛ ثٌٌّٖٚػجس ٚثٌٌٖوجس ػٓ ٠ٌٟك ٌّػز ثٔضمجي  2)

 –ثٌّؼٍِٛجس ٚصذجهي ثالًٚثق ٚثٌّْضٕوثس ثٌنجٙز دئدٌثَ ثٌضؼجلوثس ف١ّج د١ٕٙج. ه.فّوٜ ػذو ثٌؼظ١ُ

إٙوثًثس ثٌذقٛط  ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز"أدؼجه٘ج ثاللضٚجه٠ز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚثٌّؼٍِٛجص١ز" ٍٍّْز

 .3ٗ ، 2001أوجه١ّ٠ز ثٌْجهثس ٌٍؼٍَٛ ثالهث٠ًز،-دٌّوَ ثٌذقٛط–ثإلهث٠ًز 
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رقمية، كما ُيدَفع ثمنيا بالنقود أو  ات والخدمات في صيغة افتراضيةفيو المنتج
 0(1)اإللكترونية

خدمات يكوف فييا أو  بضاعة والتجارة اإللكترونية في صورتيا العامة، ىى طمبات
البضاعة، وتتـ اإلجابة بشأف أو  الطالب في مكاف غير مكاف المطموب منو الخدمة

كما في المتاجر االفتراضية  -ط، وقد يكوف الوضع البضاعة عمى الخأو  توفر الخدمة
طمب أو  الخدمة معروضة عمى الخط يتبعيا طمب الخدمةأو  أف تكوف البضاعة -

الشراء مف الزبوف المتصفح لمموقع، وعمى الخط أيًضا، وبالتالي يمثؿ الموقع 
 .(2)وثمنو   المعموماتي عمى الشبكة، وسيَمة العرض المحددة لمحؿ التعاقد

التجارة اإللكترونية ليست قاصرة عمى السمع التى يتـ تصديرىا واستيرادىا فقط، بؿ و 
امتد نطاؽ تطبيقيا ليشمؿ الخدمات المصرفية وحركة رؤوس األمواؿ، وخدمات 
السياحة، والتأميف، والمقاوالت، والنقؿ، واالستشارات، والميف الحرة، الطبية، والتعميمية، 

 رىا.والمحاماة وغي، والتدريبية
اإللكتروني فيو ذلؾ الشخص الذي يقـو بإبراـ العقود اإللكترونية  المستيمؾأما 

يجار وقرض وانتفاع وغير ذلؾ مف أجؿ توفير كؿ ما يحتاجو مف  المختمفة مف شراء وا 
العائمية دوف أف يقصد مف ذلؾ إعادة أو  سمع وخدمات إلشباع حاجاتو الشخصية

صبلحيا   .تسويقيا، ودوف أف تتوافر لو الخبرة الفنية لمعالجة ىذه األشياء وا 
المعنوي أو  اف الُمستيمؾ ىو الشخص الطبيعيإلى  أما المشرع العراقي اشار

ولعؿ ىذا التوجو ىو محاولة الدخاؿ  .(3)خدمة بقصد اإلفادة منياأو  الذي يتزود بسمعة
لعقود التبرعية ضمف العقود االستيبلكية بما يرتب اف يكوف المتبرع اليو في بعض ا

 الحاالت مستيمكًا.

                                                           

ثإلعذجس  -(  ه. ِقّو ثٌٌّّٟ ٌٍ٘ر، ثٌقّج٠ز ثٌّو١ٔز ٌٍضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز)ثٌؼمو ثإلٌىض1ٌٟٔٚ)

  12، ٗ 2002ثٌّْضٍٙه ثإلٌىضٌٟٚٔ( ثٌٕجٌٕ هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز،  -ثإلٌىضٌٟٚٔ

: أٔظٌ: ثّجِز ػذو ثٌؼ١ٍُ ث١ٌٖل، ِؾٍِ ٠0ضُ ػذٌ ٕذىجس ثٌّؼٍِٛجس "ثالٔضٌٔش"( ثٜ ثٌؼٌٛ 2)

فٝ ثٌفمٗ ثإلّالِٝ ٚثٌمجْٔٛ ثٌٛٝؼٝ، -هًثّز ِمجًٔز-ثٌؼمو ٚأعٌٖ فٝ ػمٛه ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز

 2، ٗ 2002هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور ٌٌٍٕٖ،

 .2010ز ( 1ٌْٕ( ِٓ لجْٔٛ فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌؼٌثق ًلُ )1( ثٌّجهر )3)

http://www.alukah.net/culture/0/72048
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إف مشروع قانوف حقوؽ وحماية المستيمؾ العراقي قد عرؼ إلى  ونشير ىنا
 موردأو  موزعأو  كؿ منتج)( منيا بأنو 1( مف المادة )7المورد  في الفقرة )أو  المجيز

دراكًا ألىمية التجارة اإللكترونية فى تنشيط حركة ، (مقدـ لمخدمة أو بائع لمسمعةأو  وا 
التجارة الدولية بعد أف أصبحت التجارة اإللكترونية حقيقة واقعية، اىتمت الدوؿ 
الصناعية المتقدمة بإدراج موضوع التجارة اإللكترونية ضمف مفاوضات الجات وأحكاـ 

ماية القانونية واالعتراؼ الرسمى بيا، مف منظمة التجارة العالمية بحيث تضمف ليا الح
خبلؿ التسييبلت المحمية والعالمية مف جانب الدوؿ واألجيزة المعنية بتسييؿ حركة 

وال شؾ أف ىذا النوع مف التجارة يعتمد بشكؿ رئيسى عمى استخداـ  التجارة الدولية.
ا وغرًبا وعبر أحدث تقنيات المعمومات واالتصاالت لتوسيع نطاؽ السوؽ العالمى شرقً 

، ومف أحدث ىذه التقنيات اإلنترنت الذى يعد الشرياف الحيوى لمتجارة (1)قارات العالـ
براـ العقود اإللكترونية مف خبللو .  اإللكترونية وا 
اإلهتمدددام بحمايدددة مصدددال  وحقدددو  إلدددى  وتوجدددد مجمومدددة مدددن اىسدددبا  التدددى أد 

 -:(2)المستهمكين منها
لمنتجيف فى الحصوؿ عمى خػدمات تتفػؽ مػع رغباتػو زيادة متطمبات المستيمؾ مف ا .1

كفػػػػرد، نتيجػػػػة إرتفػػػػاع دخػػػػؿ ومعيشػػػػة المسػػػػتيمؾ ومسػػػػتوى تعميمػػػػة ورفاىيتػػػػو، بينمػػػػا يقػػػػدـ 
إلػى  المنتجوف منتجاتيـ لسوؽ كبيػر، دوف مراعػاة رغبػات كػؿ فػرد عمػى حػدة، وأدى ذلػؾ

 ترؾ المستيمؾ فى حالة دوف اإلشباع الكامؿ.
الخػػدمات مػػع إنخفػػاض الػػدخؿ الحقيقػػى أو  عػػة لممنتجػػاتتوقػػع المسػػتيمؾ جػػودة مرتف .2

 إحباط وغضب المستيمؾ.إلى  والقوة الشرائية لممستيمؾ نتيجة إرتفاع األسعار، أدى ذلؾ
 عدـ توافر المعمومات الكافية عف خصائص الخدمات وأسعارىا. .3

                                                           

( ه. ػذو ثإلٌٗ ثٌو٠ٖٛ ؽٟ، دقظ دؼٕٛثْ ثٌضؾجًر إٌىض١ٌٔٚجً، ًِٕٖٛ دّؾٍٗ ثصقجه ثٌّٚجًف ثٌؼٌد١ز 1)

 .14، ٗ 2000"ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ٚثٌنوِجس ثٌٌّٚف١ز ٚثٌّج١ٌز ػذٌ ثإلٔضٌٔش، ػجَ 

س ثٌقى١ِٛز ( أفّو إدٌث١ُ٘ ػذو ثٌٙجهٜ، أ١ِٕز ١ٍِٚقٝ ّقذً، فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٝ ِؾجي ثٌنوِج2)

دجٌضطذ١ك ػٍٝ ِقجفظز ثٌّٕٛف١ز، دٌػج٠ز ؽّؼ١ز فّج٠ز ثٌّْضٍٙه، ِٚموَ ٌٍّؤصٌّ  (هًثّز ١ِوث١ٔز)

 َ.1115أوضٛدٌ ، ثٌؼجَ ثألٚي ٌقّج٠ز ثٌّْضٍٙه، ثٌمجٌ٘ر
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ظيور مشكمة المستيمؾ منخفض الدخؿ، ومعاناتو مف الغش والمغااله فػى األسػعار  .4
خفػاض الجػودة وذلػؾ: لعػػدـ إدراكػو ألىميػة حمايتػو، وانخفػػاض مسػتوى تعميمػو وخبرتػػو وان

 وعدـ وعيو بحقوقو.
تغيػر النظػرة القانونيػة والسياسػية لموضػػوع الحمايػة، وقبػوؿ الحكومػة التػدخؿ لحمايػػة  .5

مصالح المستيمكيف، واتجاه السياسػيف لتأييػد حمايػة المسػتيمؾ كوسػيمة لكسػب المزيػد مػف 
 مجاؿ حماية المستيمؾ.األصوات فى 

األضػػرار النفسػػية التػػى يتعػػرض ليػػا بعػػض المسػػتمكيف بسػػبب إسػػتخداـ بعػػض السػػمع  .6
 والخدمات.

عػػدـ معرفػػػة العديػػػد مػػػف المسػػػتيمكيف بالجوانػػب القانونيػػػة لمنظػػػاـ التسػػػويقى لكػػػؿ مػػػف  .7
 السمع والخدمات والتى يمكف المجوء إلييا وقت الضرورة لحمايتيـ.

 المبحث الثاني
 ة المستهمك االلكترونيأساس حماي

 يعتمد مفهوم حماية المستهمك االلكتروني ممى جوان  ثالث هي:
وىو النطاؽ القانوني المعني بكافة التشريعات   :القانونيأو  المحور التشريعي -

 .والنصوص القانونية التي تضمف حماية حقوؽ المستيمؾ
روض مف السمع والذى يضمف سبلمة كافة المع  :التنفيذيأو  المحور الرقابي -

والخدمات، ومطابقتيا لممواصفات القياسية العالمية، وىذا الدور تقوـ بو أجيزة الدولة 
بعض مؤسسات المجتمع المدني الممثمة في الجمعيات  إلى  بصفة أساسية، باإلضافة

الحيمولة دوف تعرض إلى  المعنية بحماية المستيمؾ، والتي تيدؼ بالدرجة األولى
 .وني لمتدليس والغش التجاري والتضميؿ بكافة صوره وأشكالوالمستيمؾ االلكتر 

وىو الذى يقوـ عميو رفع وعى  :المحور التثقيفي والتعميمي واإلرشادي لممستيمؾ -
ما يحقؽ لو القدر إلى  المستيمؾ وتبصيره بحقوقو وواجباتو، بما يرشد قراراتو ويوجيو

ية حماية المستهمك  اإللكتروني ولذا يمكن تحديد الوسائل القانون.األكبر مف الحماية
 من خالل اتجاها  ثالث:
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حماية المستيمؾ مف عيوب اإلرادة، والثاني حمايتو مف الشروط التعسفية في أوليا:  
العقد، أما االتجاه الثالث فيو حمايتو مف خبلؿ إلزاـ مقدـ السمعة بضماف ما قد يطرأ 

ذا كانت ىذه الوسائؿ تخدـ المستي، مف عيوب خفية مؾ بصورة عامة، إال أنيا ال توفر وا 
ما يتـ العمؿ إلى  الحماية الكافية لممستيمؾ، فحماية المستيمؾ مف عيوب اإلرادة بالنظر

بيع أو  بو في مجاؿ ترويج السمع والخدمات، أي عند قياـ التعاقد بشأف تقديـ خدمة
ويؽ ذلؾ أف ضغوط التس، فإنو ال يكاد يرى عقد تـ تحت ضغط اإلكراه، (1)سمعة

                                                           

( ِٕٗ ػٍٝ ثٔٗ )ِذجهٌز 506إى ٔٚش ثٌّجهر )، ( ٌمو ػٌف ثٌٌّٖع ثٌؼٌثلٟ ثٌذ١غ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّو1ٟٔ)

 =ػمو ٠ٍضََ دٗ)( ِٕٗ دأٔٗ ١412ّٕج ػٌف ثٌٌّٖع ثٌٌّٚٞ ػمو ثٌذ١غ فٟ ثٌّجهر )دِجي دّجي(، 

ٚصمجدٍٙج ثٌّجهر ، (فمج ِج١ٌج آمٌ فٟ ِمجدً عّٓ ٔموٞأٚ  ثٌذجةغ أْ ٠ٕمً ٌٍّٖضٌٞ ٍِى١ز ٕب=

وً  أٞ ػٍٝ، فؼمو ثٌذ١غ ٠ّىٓ أْ ٠ٌه ػٍٝ وجفز ثألِٛثي( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ . 1522)

وً فك )ٌؼٌثلٟ ٘ٛ ( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ث65فْخ ثٌّجهر )، جٌّجيفِجه٠ز فٟ ثٌضؼجًِ، فك ٌٗ ل١ّز 

دقىُ أٚ  ( ِٕٗ  )فجْ وً ٕب ال ٠نٌػ ػٓ ثٌضؼجًِ دطذ١ؼض61ٗٚفْخ ثٌّجهر  )، (ٌٗ ل١ّز ِجه٠ز

، ( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ث21ٌٌّٞٚصمجدٍٙج ثٌّجهر )، ثٌمجْٔٛ ٠ٚـ أْ ٠ىْٛ ِقال ٌٍقمٛق ثٌّج١ٌز(

٠ضٚف ػمو ثٌذ١غ دؼور مٚجة٘ ٚ، ٛؽو ِج ٠مجدً ٘يٖ ثٌٕٚٛٗ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔٚال ٠

إى ثٔٗ ٠ىفٟ إلدٌثَ ٘يث ثٌؼمو ثًصذجٟ ثإل٠ؾجح ، ػمو ثٌذ١غ ِٓ ثٌؼمٛه ثٌٌٝجة١ز فٟ ثألًٙ-1وج٢صٟ :

ّٕٟٝ ِغ ػوَ ٚؽٛه أٞ ػ١خ ِٓ ػ١ٛح أٚ  ٚثٌمذٛي، ّٛثء وجْ ثٌضؼذ١ٌ ػٓ ثإلًثهر دٖىً ٠ٌٙـ

إى ٠ّىٓ ٌٍطٌف١ٓ ، إال إْ ٘يٖ ثٌٌٝجة١ز ١ٌْش ِٓ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ، ًثهر ثٌضٟ فوه٘ج ثٌمجْٔٛثإل

٠ٌٍَّو ِٓ ثٌضف١ًٚ ٠ٕظٌ : . ه. ثٌّضؼجلو٠ٓ ثالصفجق ػٍٝ ثّض١فجء ٕىالً ِؼ١ٕجً فضٝ ٠ٕؼمو ثٌؼمو د١ّٕٙج. 

١ّجْ ٍه. ّ، 22ٗ، 1121، ِؤّْز ثٌغمجفز ثٌؾجِؼ١ز، ػمو ثٌذ١غ ٚثٌّمج٠ٞز، صٛف١ك فْٓ فٌػ

، هثً إٌٔٙج ٌٍطذجػز، 4ٟ، ثٌّؾٍو ثألٚي، ػمو ثٌذ١غ، ثٌؼمٛه ثٌّّْجر ٌِلِ، ٌٕؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ 

وٛٔٗ ٠ٌصخ ثٌضَثِجس ػٍٝ وال ، ػمو ثٌذ١غ ِٓ ثٌؼمٛه ثٌٍَِّز ٌٍؾجٔذ١ٓ - 2. 16-12ٗ، 1120

ّٚٝجْ ، ّذ١غفأُ٘ ثٌضَثِجس ثٌذجةغ ٟ٘ ثالٌضَثَ دٕمً ثٌٍّى١ز ٚثالٌضَثَ دض١ٍُْ ثٌ، ثٌّضؼجلو٠ٓ

ٚثُ٘ ثالٌضَثِجس ثٌٍّمجر ػٍٝ ثٌّٖضٌٞ ٟ٘ هفغ ، ّٚٝجْ ثٌؼ١ٛح ثٌنف١ز، ثٌضؼٌٛ ٚثالّضقمجق

٠ٌٍَّو ِٓ ثٌضف١ًٚ ػٓ ثٌضَثِجس وً ِٓ ثٌذجةغ  ٚصٍُْ ثٌّذ١غ.، ٚهفغ ِٚج٠ًف ثٌؼمو، ثٌغّٓ

ز ِطذؼ، 1ػ، ػمو ثٌذ١غ، ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌؼمٛه ثٌّّْجر، ٠ٕظٌ : ه. غٕٟ فْْٛ ٟٗ، ٚثٌّٖضٌٞ

، ثٌٛؽ١َ فٟ ٌٕؿ ثٌؼمٛه ثٌّّْجر، . ه. ّؼوْٚ ثٌؼجٌِٞ 352-200ٗ، 1120، دغوثه، ثٌّؼجًف

، ثٌٛؽ١َ فٟ ػمو ثٌذ١غ، . ه. صٛف١ك فْٓ فٌػ 26-15ٗ، 1120، 2ٟ، 1ػ، فٟ ثٌذ١غ ٚثإل٠ؾجً

ألٔٗ ٠ْضٛؽخ ، ػمو ثٌذ١غ ِٓ ػمٛه ثٌّؼجٚٝجس-3 . 242-24ٗ، 1122، ثٌوثً ثٌؾجِؼ١ز

فجٌذجةغ ٠قًٚ ػٍٝ ثٌغّٓ وّمجدً ٌٍٖٟء ثٌيٞ ، لو٠ٓ ػٍٝ ِمجدً ٌّج ٠موِٗفٚٛي وً ِٓ ثٌّضؼج

أٔظٌ: ه. وّجي عٌٚس  ثٌّذ١غ وّمجدً ٌٍغّٓ ثٌيٞ ٠وفؼٗ ٠ٚقًٚ ثٌّٖضٌٞ ػٍٝ ثٌٖٟء، ٠ذ١ؼٗ

، ٌٕؿ أفىجَ ػمو ثٌذ١غ )هًثّز ِمجًٔز( ِغ ِؾّٛػز ِٓ ثٌض٠ٌٖؼجس ثٌؼٌد١ز ٚثألؽٕذ١ز، ثٌٛٔوثٚٞ

ٌٕؿ ثٌمجْٔٛ ، . ه. ثهَ ١٘ٚخ ثٌٕوثٚٞ 355-330، 1123ٗ، دغوثه ،ِطذؼز هثً ثٌْالَ، 1ٟ

، ػّجْ، هثً ثٌغمجفز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ، ثٌذ١غ ٚثإل٠ؾجً()ثٌؼمٛه ثٌّّْجر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ، ثٌّؤٟ

ٚثُ٘ ثعٌ ِٓ آعجً ، ٠ؼو ػمو ثٌذ١غ ِٓ ثٌؼمٛه ثٌٕجلٍز ٌٍٍّى١ز، ٟٚ٘ صؼو أُ٘ ّّز -4. 1111، ثألًهْ

٠ٚضٕجٍي وً ٌٟف ِٓ أٌٟثف ثٌؼمو ػٓ ، ضُ ىٌه دّؾٌه ثٔؼمجه ثٌؼمو ٚإصّجَ ثٌذ١غ٠ٚ، ػمو ثٌذ١غ

 ٍى١ز ثٌٖٟء ثٌيٞ دقٍٛصٗ.ِ
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مقدمي الخدمات ال يمكف اعتبارىا أو  والحوافز ومحاوالت اإلقناع التي يمارسيا الباعة
 إيقافو.أو  مف قبيؿ اإلكراه الذي قد تستند إليو المحكمة إلبطاؿ العقد

فالكثير مف السمع محؿ العقود والحديثة تتميز بالتعقيد الشديد بالنسبة لممستيمؾ 
ذلؾ أف األثر المنتظر مف التمسؾ بوجود غمط  غير المختص بتفاصيميا، أضؼ عمى

وبإثبات وقوع الغمط ، مرىوف بإثبات وجود توىـ حوؿ واقعة ما بطريقة غير صحيحة
عمى صفة جوىرية مف صفات الشيء محؿ التعاقد، وىي األمور التي ليس مف السيؿ 

البلزمة إثباتيا، فإنو يتضح أف نظرية الغمط تصبح محدودة الجدوى في توفير الحماية 
كما إف مف أىـ ما ينتج عف . التغريرأو  ألمر بالنسبة لمتدليسلممستيمؾ، وكذلؾ ا

حماية المستيمؾ وفؽ المبادئ القانونية التقميدية، ىو إلزاـ البائع بضماف العيوب الخفية 
في المبيع، ولكننا نبلحظ أف المبادئ التقميدية المنظمة لو ال تجعمو يمثؿ أساًسا شامبًل 

 ا لحماية المستيمؾ .متينً 
فبعد اتساع مستخدمي اإلنترنت في ، أما المنظور التقني لحماية المستيمؾ

العالـ، بدأ يتبمور مفيوـ الحماية اإللكترونية لممستيمؾ، والذي يعني الحفاظ عمى حقوؽ 
شراء بضائع مغشوشة باستخداـ أدوات أو  االحتياؿأو  المستيمؾ وحمايتو مف الغش

كؿ مكاف، وتمارس تأثيًرا يتجاوز أحياًنا إلى  التي تستطيع الوصوؿشبكة اإلنترنت 
 األدوات التقميدية في الواقع.

ولذلؾ تقوـ مواقع حماية المستيمؾ االلكتروني بتقديـ خدمات التوعية لممستيمؾ 
لموقاية مف الوقوع في مخاطر التجارة اإللكترونية، وذلؾ مف خبلؿ منتديات لتبادؿ 

، والقياـ بعرض قصص واقعية لتجارب المشتريف مع السمع الرديئة، الخبرات أوف اليف
وتحديث مستمر لنشرات إخبارية تتضمف حوادث الغش التجاري وتفاصيؿ القضايا 
الحديثة مدعمة بآراء الخبراء والمتخصصيف، وتوفر ىذه المواقع أيضًا خدمة استقباؿ 

الشكاوى، كما تفرد بعض  الشكاوى عبر البريد اإللكتروني مف خبلؿ ما يسمى مركز
الصفحات التي تحتوي عمى المعمومات التي تساعد المستيمؾ عمى تجنب الوقوع في 

 غش.أو  حالة احتياؿ
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التنوير إلى  فحماية المستيمؾ مف منظور تقني تتمخص في افتقار المستيمؾ 
لتطور الخدمات اإللكترونية، والتي تنبع مف اإلى  المعموماتي التقني، وحاجة المستيمؾ

ذلؾ مدى تأثير التطور الحديث في إلى  الحديث في وسائؿ التسوؽ واالتصاؿ، أضؼ
ويمثؿ التطور التقني في ىذا الجانب واقًعا عممًيا يأتي ، شبكة اإلنترنت عمى المستيمؾ

تحسيف الروابط التجارية بيف المزود إلى  كؿ لحظة بالجديد، مما ينبغي أف يقود
، غير (1)ى أفضؿ أداء لمممارسات التجارية اإللكترونيةوالمستيمؾ بيدؼ الحصوؿ عم

، (2)أف الجانب السمبي ليذا التطور التقني يتجسد في قير المستيمؾ بطريقة تبدو عدائية
 مما ينبغي أف يؤثر عمى الوصؼ القانوني لعقد التجارة.

الخدمات اإللكترونية جعمو عاجًزا عف التفاعؿ إلى  كما يؤدي افتقار المستيمؾ
ع المواقع التجارية عبر شبكة اإلنترنت، والمقصود عدـ اكتراث المستيمؾ بالمواقع م

 التجارية عبر شبكة اإلنترنت بسبب قمة الحاجة ليذه المواقع.
ولكف مع التطور الحاصؿ أصبح ليذه المواقع أىمية كبيرة، بحيث أخذت 

والسياحية والمصرفية تحتوي عمى العديد مف األشكاؿ واألنواع منيا: الخدمات العقارية 
 والتأميف وبيع تذاكر الطائرات والفنادؽ وغيرىا مف الخدمات الميمة.

الخدمات اإللكترونية تنبع مف كونيا توفر إلى  فحاجة المستيمؾ الضرورية
منتجات وخدمات ذات جودة عالية بأسعار معقولة بسبب كثرة المواقع اإللكترونية 

ة بيف ىذه المواقع عمى تقديـ األفضؿ لممستيمؾ، التجارية، وبالتالي زيادة المنافس
الخدمات الممتازة لعمميات ما بعد البيع، وفي ىذا السياؽ فإنو ال توجد إلى  باإلضافة

 .(3)فروؽ جوىرية بيف التجارة التقميدية والتجارة اإللكترونية
 فالخدمات اإللكترونية الموجودة عمى شبكة اإلنترنت تزيد مف إقباؿ المستيمكيف
عمى ىذه الخدمات، وتجعؿ مف ىذه الخدمات محور طمب لمكثير مف المستيمكيف، ومف 

                                                           

 . 42-46، 1111ٗ( دٙجء ٕج١٘ٓ، ثإلٔضٌٔش ٚثٌؼٌّٛز، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: ػجٌُ ثٌىضجح، 1)

 ِٚج دؼو٘ج. 24ٗ، ( ؽّجي ٍوٟ ثٌؾ٠ٌوٌٟ، ثٌذ١غ ثإلٌىضٌٟٚٔ ٌٍٍْغ ثٌّمٍور ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش2)

 21(  ؽّجي ٍوٟ ثٌؾ٠ٌوٌٟ، ثٌذ١غ ثإلٌىضٌٟٚٔ ٌٍٍْغ ثٌّمٍور ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ٌِؽغ ّجدك، 3ٗ)

 ِٚج دؼو٘ج.
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ىنا كانت الحاجة لمبحث عف حماية لممستيمؾ بشكؿ ممح وواضح ويمكف توضيح 
 أساس تعامؿ المستيمؾ االلكتروني مف خبلؿ النقاط التالية: 

لمبلييف مف تعتبر شبكة اإلنترنت المنتشرة حوؿ العالـ نافذة مفتوحة أماـ ا -1
الناس، فيذه الشبكة تمثؿ صالة عرض لكافة المنتجات والخدمات، فالبريد اإللكتروني 
ومواقع اإلنترنت والتفاعؿ المباشر تتمخص جميعيا في ىدؼ واحد أال وىو عرض 

 .(1)أنواًعا متباينة مف المنتجات والخدمات لممستيمؾ، والتعاقد معو مف خبلليا
لكتروني عمى التعامؿ مع جياز الحاسوب وشبكة تعتمد قدرة المستيمؾ اال  -2

 المنتجات والخدمات التي يريدىا.إلى  اإلنترنت التي تسيؿ عميو الوصوؿ
المشاكؿ التي قد إلى  افتقار المستيمؾ لممعرفة بشبكة اإلنترنت، باإلضافة  -3

وقوع المستيمؾ بحيؿ إلى  ، قد يؤدي(2)تواجو المستيمؾ عند التعمؽ في ىذه الشبكة
 التعاقد الوىمي.أو  اع قراصنة اإلنترنت مف خبلؿ المواقع الوىميةوخد

ولذلؾ تقـو عمى مواقع حماية المستيمؾ بتقديـ خدمات التوعية لممستيمؾ 
لموقاية مف الوقوع في مخاطر التجارة اإللكترونية، وذلؾ مف خبلؿ منتديات لتبادؿ 

شتريف مع السمع الرديئة، الخبرات أوف اليف، والقياـ بعرض قصص واقعية لتجارب الم
وتحديث مستمر لنشرات إخبارية تتضمف حوادث الغش التجاري وتفاصيؿ القضايا 
الحديثة مدعمة بآراء الخبراء والمتخصصيف. وتوفر ىذه المواقع أيضًا خدمة استقباؿ 
الشكاوى عبر البريد اإللكتروني مف خبلؿ ما يسمى مركز الشكاوى، كما تفرد بعض 

تحتوي عمى المعمومات التي تساعد المستيمؾ عمى تجنب الوقوع في الصفحات التي 
 .غشأو  حالة احتياؿ

يعد  المحور الثالث : وسائؿ حماية المستيمؾ في مواجية اإلعبلنات اإللكترونية:
اإلعبلف التجاري اإللكتروني المضمؿ جريمة في حاؿ توفر عنصريف أساسييف: األوؿ 

أو  سيمة دعائية، وىي عبارة عف شبكة اإلنترنت،وىو عنصر مادي والذي يتكوف مف و 
بعض الوسائؿ األخرى كرسائؿ اليواتؼ النقالة والتمفاز، حيث يمكف أف تستخدـ ىذه 

                                                           

 .102( أّجِز أفّو دوً، فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌضؼجلو ثإلٌىضٌٟٚٔ، 1ٗ)

 ِٚج دؼو٘ج. 16ٗ، (  دٖجً ٟالي، ِٖىالس ثٌضؼجلو ػذٌ ثإلٔضٌٔش2)
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الوسائؿ بطرؽ احتيالية في تضميؿ المستيمؾ وتوقعو في الخطأ، كذلؾ يجب أف 
مؾ في كاذبة مف شأنيا إيقاع المستيأو  يتضمف العنصر األوؿ وجود معمومات مضممة

الغمط، وأف تكوف المعمومات المضممة التي توقع في الغمط أحد العناصر األساسية 
 الخدمة.أو  المكونة لمسمعة

أما العنصر الثاني مف عناصر جريمة اإلعبلف التجاري اإللكتروني المضمؿ 
تقوـ قواعد حماية المستيمؾ وفيو القصد الجرمي الذي ىو أساس المسئولية الجزائية، 

جية اإلعبلنات اإللكترونية عمى قاعدتيف أساسيتيف، األولى: تتعمؽ باشتراط في موا
 وضوح اإلعبلف اإللكتروني، الثانية: فتتحدث عف منع اإلعبلف اإللكتروني المضمؿ.

إف شرط وضوح اإلعبلف اإللكتروني يعني أف  أواًل: اشتراط وضوح اإلعبلف اإللكتروني:
الخدمة المقدمة، والتي مف شأنيا خمؽ أو  السمعة يتضمف اإلعبلف البيانات الكافية عف

تفكير واع متبصر يعمؿ عمى تكويف إرادة واعية مستنيرة لدى المستيمؾ وىو بصدد 
 اإلقباؿ عمى التعاقد.

، بحيث يتـ تزويد (1)فاإلعبلف اإللكتروني يجب أف يكوف واضح وغير غامض
وضة بما يسمح لممستيمؾ الخدمة المعر أو  المستيمؾ بمعمومات واضحة عف المنتج،

دراؾ كامميف  .(2)بإعطاء الموافقة عمى التعاقد عف وعي وا 
انو في العراؽ جاء بمشروع قانوف حقوؽ وحماية المستيمؾ انو إلى  ونشير ىنا

 مف ضمف حقوؽ المستيمؾ ىو حقو في الحصوؿ عمى المعمومات عف مواصفات السمع
( منو عمى إف مف حقوؽ 15مف المادة )الخدمات المعروضة إذ نصت الفقرة )ثانيا( أو 

أو  الحصوؿ عمى المعمومات الكاممة عف مواصفات السمعة)المستيمؾ ىو حقو في 
( منو بأنو مف ضمف 16. وأيضا نصت الفقرة )أوال( مف المادة ) (الخدمة المعروضة

يالة الخدمة تحديدا نافيا لمجأو  تحديد مواصفات السمعة)التزامات المجيز ىو التزامو بػ 
 . (مف حيث مكوناتيا األساسية ووظائفيا ودرجة جودتيا

                                                           

 .226ٗ، ١و، فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟ( ِقّو أفّو أدٛ 1ّ)

ث دجٌغ ثأل١ّ٘ز فٟ ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز، ف١ظ ثٍهثهس ٔفمجس 2) ًً (  صٍؼخ ثإلػالٔجس ثإلٌىض١ٌٔٚز هٚ

ثإلػالْ ثإلٌىضٌٟٚٔ فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور دٖىً ٌٟهٞ فٟ ثألػٛثَ ثألم١ٌر، ؽجِؼز ثٌموُ 

 .112ك، ٗثٌّفضٛفز: ثٌؾجِؼز ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٌِؽغ ّجد
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يعتبر اإلعبلف التجاري مظير مف مظاىر  ثانًيا: منع اإلعبلف اإللكتروني المضمؿ:
المنافسة المشروعة، وعامؿ مف عوامؿ التسويؽ وأداة مف أدوات إعبلـ الجميور 

التجاري المضمؿ بأنو:  وقد عرؼ بعض شراح القانوف اإلعبلف، (1)بالمنتجات والخدمات
، كما (2)ذلؾ"إلى  يمكف أف يؤديأو  "اإلعبلف الذي يكوف مف شأنو خداع المستيمؾ،

والوقوع في خمط وخداع فيما إلى  عرؼ أيًضا بأنو: "اإلعبلف المتضمف معمومات تيدؼ
ىذا وتحدث توجيو المجمس األوروبي ، (3)يتعمؽ بعناصر وأوصاؼ جوىرية لممنتج"

الخادع أو  بالمادة الثانية منو عف اإلعبلف المضمؿ 1984سبتمبر  15الصادر في 
بأنو أي إعبلف بأي طريقة كانت يحتوي في طريقة تقديمو عمى أي تضميؿ ليؤالء الذيف 
يوجو إلييـ اإلعبلف، كما نصت المادة الثالثة مف التوجيو األوروبي السابؽ عمى أف 

صائص الجوىرية لمسمعة المعمف اإلعبلف المضمؿ يقع عف طريؽ إغفاؿ إحدى الخ
يجب عمى مقدـ الخدمة أف يحيط المشترؾ عمما بالبيانات البلزمة لتحديد ، (4)عنيا

وذلؾ كمو في نطاؽ الثقة ، شخصيتو بشكؿ قاطع وخاصة وقت عرض اإليجاب
باف عمى  (5)وىذا أيضا ما أكد عميو الفقو، المشروعة ومبدأ حسف النية في التعامؿ

جانب ذلؾ فإف إلى  ،افة البيانات التي تحدد شخصيتوالمستيمؾ بك الميني أف يعمـ
وضوح اإلعبلف التجاري اإللكتروني يؤثر بشكؿ إيجابي عمى المستيمؾ، بحيث يكوف 

اإليياـ بأف السمعة أو  عمى بينة مف أمره عند التعاقد، فبل يتعرض المستيمؾ لبلدعاء
صفاتو أو  ع المستيمؾ بحقيقة المبيعتتمتع بشيادة الجودة، فمعاقبة كؿ مف يحاوؿ خدا

                                                           

( أفّو ثٌْؼ١و ثٌَلٌه،: ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ِٓ ثٌنوثع ثإلػالٟٔ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌى٠ٛضٟ ٚثٌّمجًْ، ِؾٍز 1)

 .144، 1115ٗثٌقمٛق، ثٌؼوه ثٌٌثدغ، ثٌى٠ٛش، 

( أدٛ ثٌؼال ػٍٟ ثٌٌّٕ، ٔقٛ صؼ٠ََ فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ِٛثؽٙز ث١ٙٔجً ثٌقوٚه ثٌؾغٌثف١ز ٌإلػالَ، 2)

، 2004ٟ ِؤٌف ثٌّٖىالس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌمج١ٔٛٔز فٟ ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز، ثٌّٛٝٛع ثٌْجدغ ف

. ٔمالً ػٓ: إدٌث١ُ٘، ِّوٚؿ مجٌو: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌّؼجِالس ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٌِؽغ 201ٗ

 .12ّجدك، ٗ

( ١ّّقز ثٌم١ٍٛدٟ،: غٔ ثألغي٠ز ٚفّج٠ز ثٌّْضٍٙه، ِؤصٌّ فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌمجْٔٛ ٚث٠ٌٌٖؼز، 3)

. ٔمالً ػٓ: إدٌث١ُ٘، ِّوٚؿ مجٌو: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ 135، 1115ٗػ١ٓ ِّٕ، ٌِٚ، ؽجِؼز 

 .13ثٌّؼجِالس ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٌِؽغ ّجدك، ٗ

 .11(  إدٌث١ُ٘، ِّوٚؿ مجٌو: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌّؼجِالس ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٌِؽغ ّجدك، 4ٗ)

، ٠ٕظٌ : ه. أّجِز ثفّو دوًوّج ، 31ٗ، ِٚوً ّجدك، ٠ٕظٌ : ه. ٠َٔٗ ِقّو ثٌٚجهق ثٌّٙوٞ (5)

 . 162ٗ، ِٚوً ّجدك
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الجوىرية، وكذلؾ مف يحرض عمى استعماؿ منتجات غير مطابقة لممواصفات 
توفير األماف لممستيمؾ مف خبلؿ إلى  إعبلنات، يؤديأو  والمقاييس بواسطة نشرات

إلى  إمداده بالمعمومات الصحيحة عف طبيعة المنتج وخصائصو، وتجنب ما قد يؤدي
 .(1)مضمؿ لدى المستيمؾأو  ير حقيقيخمؽ انطباع غ

ثالثا: يعد الكذب والخداع في اإلعبلف التجاري اإللكتروني مف أىـ مصادر األضرار 
التي قد تمحؽ بالمستيمؾ خبلؿ الفترة التي تسبؽ إبراـ العقد اإللكتروني، لذا فقد واجيت 

 .(3)كذب والخداع، والذي يتمثؿ بال(2)التدليسأو  معظـ القوانيف والتشريعات التغرير
إاليجابي يتمثؿ في القياـ بوسائؿ احتيالية عبر شبكة  والتدليسأو  والتغرير

التعاقد، أما التدليس سمبي وىو إلى  اإلنترنت بغرض إيقاع المتعاقد في غمط يدفعو
سكوت أحد المتعاقديف عف ذكر بيانات معينة إذا كاف مف شأف العمـ بيا إحجاـ 

 .(4)د اإللكترونيالمتعاقد عف إبراـ العق
ويمـز لكي يعتبر اإلعبلف المضمؿ تدليًسا توافر ثبلثة شروط، األوؿ يتعمؽ 
باستعماؿ طرؽ احتيالية تحمؿ المستيمؾ عمى التعاقد، والشرط الثاني يتناوؿ النية 

غرض غير مشروع، أما الشرط الثالث فيتحدث عف أف يكوف التدليس ىو إلى  لموصوؿ
تطيع المستيمؾ إذا أصيب بضرر جراء اإلعبلف المضمؿ أف الدافع لمتعاقد، حيث يس

 يرفع دعوى تدليس بوصفو متعاقًدا مطالًبا بإبطاؿ العقد وفًقا لقواعد المسئولية التعاقدية
                                                           

(  ثٌضٟ فٌٝش L 121 – 2فْخ ثٌّجهر )، (  ٚ٘يث أ٠ٞج ِج أوو ػ١ٍٗ صم١ٕٓ ثالّضٙالن ثٌف1ٌْٟٔ)

ػٍٝ ثٌّقضٌف١ٓ إػالَ ثٌّْضٍٙى١ٓ دذ١جٔجس ِٓ ٕأٔٙج صقو٠و ٕن١ٚضُٙ دٖىً لجٟغ ال ٌذِ ف١ٗ ٚال 

إىث وجْ ٌٙج أوغٌ ِٓ  ٚػٕٛثْ ٌِوَ إهثًصٙج ثٌٌة١ْٟغّٛٛ ِغً ثُّ ثٌٌٖوز ٟٚذ١ؼضٙج ثٌمج١ٔٛٔز 

ٚ٘يث ِج أوو ػ١ٍٗ ، ثألمٌٜثٌّؼٍٓ ٚغ١ٌٖ ِٓ ثٌذ١جٔجس ثٔٗ ثٌّْؤٚي ػٓ ثإل٠ؾجح فٌع ٚص١ٝٛـ 

ثٌّؾٍِ ثٌفٌْٟٔ ٌالّضٙالن ٚفّج٠ز ثٌّْضٍٙه ػٍٝ ًٌٝٚر إفجٟز ثٌّْضٍٙه ػٍّجً دجُّ ثٌّّغً 

ٚثٌغج٠ز ِٓ ثٌٕٖجٟ ًٚلُ صْؾ١ً ثٌٌٖوز ٚثٌؼٕٛثْ  ثٌمجٟٔٛٔ ٌٌٍٖوز ٚثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ثٌنجٗ دٙج

إٔجً ث١ٌٗ:  ٚثٌض١ٍفْٛ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌذ١جٔجس ثألمٌٜ ثٌضٟ صّىٓ ثٌّْضٍٙه ِٓ ثٌٛٙٛي إ١ٌٙج دٌْٙٛز.

ه. أّجِز ثفّو دوً، فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌضؼجلو ثالٌىضٌٟٚٔ، هًثّز ِمجًٔز، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور 

 ،ٌٌٍٖٕ2005 ،ٗ161. 

ِٚطٍـ ثٌضغ٠ٌٌ فٟ ِؾٍز ثألفىجَ ثٌؼو١ٌز ٚفٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثألًهٟٔ، ٚ٘ٛ ىثس ثٌّؼٕٝ (  ثٍٟك 2)

 ٌّٚطٍـ ثٌضو١ٌِ ثٌيٞ ؽجء فٟ ثٌفمٗ ثٌفٌْٟٔ ٚثٌٌّٚٞ.

(  فْٓ أ٠ٛح، فمٗ ثٌّؼجِالس ثٌّج١ٌز فٟ ثإلّالَ، ثٌؾَء ثألٚي، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: هثً 3)

 .132، 1112ٗثٌض٠ٍٛغ ٚثٌٌٕٖ ثإلّال١ِز، 

 .22ٗ، (  أًٔٛ ٍّطجْ، ِٚجهً ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثألًه4ٟٔ)
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مطالًبا  (1)التقصيرية، كما يجوز لممستيمؾ أف يرفع دعوى تنفيذ االلتزاـ التعاقديأو 
 المعمف عنو. المعمف بتسميمو منتًجا مف ذات خصائص الشيء

رابعًا: االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد اإللكتروني: ىو التزاـ سابؽ عمى التعاقد اإللكتروني 
يتعمؽ بالتزاـ المزود بإعبلـ وتبصير المستيمؾ بمعمومات شاممة عف كؿ ما يتعمؽ 

أي وسيمة إلكترونية"، حتى يكوف المستيمؾ عمى أو  بعممية البيع "عبر شبكة اإلنترنت
ة مف أمره بحيث يتخذ قراره الذي يراه مناسًبا عمى ضوء حاجتو وىدفو مف إبراـ العقد بين

باف االلتزاـ قبؿ التعاقدي باإلعبلـ ذو طبيعة غير  (2)يرى جانب مف الفقو  اإللكتروني.
في ىذا االلتزاـ حماية لقواعد األخبلؽ حتى ال يكوف سكوت احد المتعاقديف واف ، عقدية

يتمثؿ برأي (3)جيؿ المتعاقد اآلخر. وجانب مف الفقو الفرنسي  سببا لئلفادة مف
وىذا ما اخذ بو جانب ، يرى انو التزاـ مستقؿ عف أي نظاـ قانوني قائـ ()جستيفالفقيو

مف إف ىذا االلتزاـ ىو التزاـ مستقؿ يقوـ عمى عاتؽ كؿ شخص ( 4)مف الفقو في مصر
وانو التزاـ تفرضو ، بيف الطرفيف ينوي التعاقد مع غيره وىو ييدؼ لتحقيؽ التكافؤ

وانو مستقؿ كذلؾ عف العقد البلحؽ عميو وعما ينشا عنو مف التزامات وانو ، العدالة
يمكف ترتيب المسؤولية عف اإلخبلؿ بو ومف ثـ تعويض الدائف الذي لحقو ضرر مف 

ب القواعد العامة في جراء ذلؾ وانو يمثؿ خطًأ تقصيريًا يوجب المسؤولية حس
 .وليةالمسؤ 

فاليدؼ مف وجود االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد، أف نظرية عيوب الرضا ونظرية 
ضماف العيوب الخفية، وكذلؾ نظرية ضماف التعرض واالستحقاؽ، قد ال توفر 
لممستيمؾ الحماية الكافية، حيث يصعب عمى المستيمؾ إثبات وقوعو في الغمط حوؿ 

                                                           

هػٜٛ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ دطٍخ صٕف١ي إٌٝ  ( ٠ْضط١غ ثٌّْضٍٙه إىث ٌُ ٠مُ ثٌّؼٍٓ دضٕف١ي ثٌضَثِٗ أْ ٠ٍؾأ1)

موِز ِٓ ىثس ثٌٕٛع ثٌيٞ صّٕٞٗ أٚ  ثٌضَثِٗ، فئىث ٌُ ٠ٕفي ثٌضَثِٗ ؽجٍ ٌٗ أْ ٠طٍخ ص١ٍُْ ٍّؼز

ج ِطجٌذز ثٌّؼٍٓ دم١ّز ثٌٖٟء دط٠ٌك ثٌضؼ٠ٜٛ )ثٌضٕف١ي ثإلػالْ ث ًٞ ٌضؾجًٞ، ٠ٚقك ٌٍّْضٍٙه أ٠

 دّمجدً(. 

ثٌؾٛثٔخ ثٌمج١ٔٛٔز فٟ إهثًر ثٌّفجٚٝجس ٚإدٌثَ ، ٘يث ثٌٌأٞ : ه. ِقّو إدٌث١ُ٘ هّٛلٟإٌٝ  إٔجً (2)

 . 26ٗ، 1115، ثٌؼمٛه

ه. مجٌو ، 22ٗ، ثٌّٚوً ثٌْجدك، ٛلٟه. ِقّو إدٌث١ُ٘ ثٌوّ٘يث ثٌٌأٞ ٌٍفمٗ ثٌفٌْٟٔ إٌٝ  إٔجً (3)

 .  335ٗ، ِٚوً ّجدك، ؽّجي ثفّو

 335، ِٗٚوً ّجدك،ه. مجٌو ؽّجي ثفّو، 22ٗ، ،ثٌّٚوً ثٌْجدك( ه.ِقّو إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛل4ٟ)
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في المستيمؾ لكي يستفيد مف الحماية التي صفة جوىرية مف الشيء المبيع، في حيف يك
يكفميا لو االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد أف يثبت أف ثمة معمومات جوىرية متصمة بالمبيع 

كذب عميو رغـ عممو أو  كذب عميو فييا،أو  ويعمميا المزود، ورغـ ذلؾ كتمو إياىا
 د بحماية المستيمؾ، أدىفاالىتماـ المتزاي.(1)بأىمية ىذه المعمومات بالنسبة لممستيمؾ

إيجاد مبادئ قانونية جديدة تصب في اتجاه حماية المستيمؾ، ومف أمثمة ذلؾ إلى 
)التزامات ما قبؿ التعاقد(، فعمى الرغـ أف العقد ىو مصدر االلتزاـ العقدي، وبالتالي 

 بحسب النظرية التقميدية االلتزمات تكوف الحقة لمعقد وليس سابقة لو.
ة المزود المستيمؾ ألف يكوف عمى بينة مف أمره، فيتوفر يؤدي بياف شخصي

أىمية ذلؾ في تحديد مركز المستيمؾ إلى  عنصر األماف في التعاقد عف بعد، باإلضافة
 .(2)القانوني، ووضوح التزاماتو ومدى إمكانية تنفيذىا

كما تفرض تشريعات وقوانيف حماية المستيمؾ عمى المزود أف يبيف بوضوح 
الخدمة المعروضة، سواء أكانت الوسيمة شبكة اإلنترنت أو  اسية لمسمعةالصفات األس

كانت الوسيمة عبر أو  حيث يوضح ذلؾ مف خبلؿ الحاسوب المرتبط بتمؾ الشبكة،
 ، (3)الياتؼ

يعتبر الحؽ باإلعبلـ والتبصر بخصائص  الخدمة:أو  خامسًا: السمات األساسية لمسمعة
وىر فكرة االلتزاـ باإلعبلـ ألف خصائص وصفات السمع والخدمات المعروضة، ج

الخدمة قد تكوف الباعث الرئيسي لدى المستيمؾ عمى التعاقد، وفي إطارىا أو  السمعة
 .(4)يقع المستيمؾ ضحية الغش والتقميد

                                                           

 . 565ٗ، ( غجٍٞ أدٛ ػٌثدٟ،: ثالٌضَثَ دجإلػالَ لذً ثٌضؼجلو ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش1)

ٌضم١ٍو٠ز ٚثإلٌىض١ٌٔٚز ٚثٌو١ٌٚز ٚفّج٠ز ثٌّْضٍٙه، ٌِؽغ ( ِقّو ف١ْٓ ًِٕٚٛ،: أفىجَ ثٌذ١غ ث2)

 .142ّجدك، ٗ

: أفىجَ ثٌذ١غ ثٌضم١ٍو٠ز ٚثإلٌىض١ٌٔٚز ٚثٌو١ٌٚز ٚفّج٠ز ثٌّْضٍٙه، ٌِؽغ ّجدك، ( ِقّو ف١ْٓ 3ًِٕٛٚ)

ج: ٙجٌـ، ٔجةً ػذو ثٌٌفّٓ، فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌض٠ٌٖغ ثألًهٟٔ، ٌِؽغ 150ٗ ًٞ . ثٔظٌ أ٠

ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍؼمٛه ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٌِؽغ ّجدك، ق١ٝ ٠ّٛف فالؿ:. فْٓ، 54٠ّجدك، ٗ

ٗ33 . 

. ثٔظٌ 31(ػذو ثٌفضجؿ د١ِٟٛ فؾجٍٞ،: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ٌِؽغ ّجدك، 4ٗ)

ج: ثٌم١ْٟ، ػجٌِ لجُّ أفّو: ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍّْضٍٙه، ٌِؽغ ّجدك، ٗ ًٞ  .120أ٠
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وقػػد نػػص قػػانوف حقػػوؽ وحمايػػة المسػػتيمؾ العراقػػي فػػي الفقػػرة )رابعػػا( مػػف المػػػادة 
بيػاف المحػاذير الناجمػة عػف )ىػو التزامػو بػػ  ( منو بأنػو مػف ضػمف التزامػات المجيػز16)

 . (سوء االستعماؿ وطريقة المعالجةأو  استعماؿ السمعة
وقػػد نػػص قػػانوف حقػػوؽ وحمايػػة المسػػتيمؾ العراقػػي فػػي الفقػػرة )سػػابعا( مػػف المػػادة 

اسػتبداؿ السػمع أو  إعػادة)( منو عمى انػو مػف ضػمف حقػوؽ المسػتيمؾ ىػو حقػو فػي 15)
، (نقػائص وخػبلؿ فتػرة الضػمافأو  التػي فييػا عيػوبأو  واصػفاتالتي تثبت مخالفتيػا لمم

وعميػو ، ولكف يؤخػذ عمػى ىػذا الػنص انػو قصػر الضػماف عمػى السػمع فقػط دوف الخػدمات
نػػدعو القػػائميف عمػػى وضػػع قػػانوف حمايػػة المسػػتيمؾ أف يػػنص عمػػى أف يشػػمؿ الضػػماف 

لخدمة التي قػاـ )عمى مقدـ الخدمة ضماف ا، ونقترح النص اآلتي:السمع والخدمات كذلؾ
وفػػي حالػػة إخبللػػو بأدائيػػا عمػػى ، بيػػا خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة تتناسػػب مػػع طبيعػػة ىػػذه الخدمػػة

إعػػادة الخدمػػة عمػػى الوجػػو أو  يجػػب عميػػو إعػػادة المبمػػ  لمتمقػػي الخدمػػة، النحػػو الصػػحيح
 . (الصحيح

ني إف الرضا المعتبر والمنتج ألثره في التعاقد اإللكترو   سادسًا: حماية رضا المستيمؾ:
ىو الرضا الصادر مف ذي أىمية، وغير مشوب بأي عيب مف عيوب الرضا، ذلؾ أنو 
طبًقا لمقواعد العامة يشترط لصحة التراضي خمو اإلرادة مف العيوب، وأف تكوف صادرة 

 .(1)عف شخص كامؿ األىمية
والتغرير مع ، والغمط، وعيوب الرضا في القانوف المدني العراقي أربعة ىي اإلكراه

واالسػػتغبلؿ . أمػػا عيػػوب الرضػػا التػػي يمكػػف اعتمادىػػا لتوقيػػع الجػػزاءات عمػػى مػػف  الغػػبف
أخؿ بااللتزاـ قبؿ التعاقدي بػاإلعبلـ فتنحصػر فػي الغمػط وفػي التغريػر مػع الغػبف ألنيمػا 

تقػديـ معمومػات مػف أجػؿ أف يكػوف إلػى  ألنػو ييػدؼ، يرتبطاف بيذا االلتزاـ ارتباطػًا وثيقػاً 
فػي تغريػر أو  وعميو يكوف لمف تعيبت إرادتو ووقع في غمػط، يراً رضا المتعاقد حرًا ومستن

 .  (2)العقد نقض مع الغبف نتيجة لئلخبلؿ بيذا االلتزاـ أف يطمب 
                                                           

ٌمجٟٔٛٔ الّضنوثَ ثٌٌٖٟٚ ثٌّٕٛىؽ١ز فٟ ثٌؼمٛه ثالّضٙالو١ز، ٌِؽغ ( ّٙٝ ٌّٔ ثٌٖٕطٟ، ثٌضٕظ١ُ ث1)

 .42ّجدك، ٗ

، ِٚوً ّجدك، أ . ثٌّْجػو ِقّو ٟٗ ثٌذ١ٌٖ، أ . ػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ، ( ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى2ُ١)

- 112ٚلو ٔظُ ثٌٌّٖع ثٌؼٌثلٟ أفىجَ ثٌغ٠ٍ دجػضذجًٖ ِٓ ػ١ٛح ثإلًثهر فٟ ثٌّٛثه )، 20ٗ
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فالمستيمؾ في التعاقد اإللكتروني ال يتمكف مف معاينة الشيء المبيع كما في 
نما يعايف الشيء مف خبلؿ شاشة الحاسوب، ولذلؾ ي رى البعض أنو التعاقد التقميدي، وا 

في عقد البيع اإللكتروني إذا قاـ البائع بخداع المشتري عف طريؽ استخداـ الحيؿ 
الخدمة فإنو يجب إبطاؿ العقد لمغش، فالغش يفسد كؿ أو  التكنولوجية في عرض المنتج

التصرفات، ىذا ويعتبر السكوت في التعاقد اإللكتروني تدليًسا كقاعدة عامة، حيث 
حتى ذكر بعضيا أو  السكوت عنيا،أو  مومات الميمة عف السمعةيعتبر كتماف المع

 والسكوت عف البعض اآلخر مف المعمومات تدليًسا.
الكتماف ال يكفي ليعد طرقًا احتيالية إال إذا أو  ففي الفقو العراقي فأف مجرد الكذب
ال إذا كػاف المتعاقػد قػد التػـز بػاإلع، وقع عمػى وقػائع معينػة معتبػرة فػي التعاقػد بلـ بيػذه وا 

العقػػد . أو  الوقػػائع الميمػػة فػػي التعاقػػد وأيػػا كػػاف مصػػدر ىػػذا االلتػػزاـ سػػواء كػػاف القػػانوف
ويترتػػب عمػػى إثبػػات التغريػػر مػػع الغػػبف فػػي القػػانوف المػػدني العراقػػي إيقػػاؼ العقػػد فيكػػوف 

إال فػػػي ، (1) أي طمػػػب إبطالػػػو مػػػف البدايػػػة، نقضػػػوأو  لمعاقػػػد المغبػػػوف إجػػػازة ىػػػذا العقػػػد
 . (2)يكوف فييا العقد باطبًل  حاالت معينة

ونظرًا لوجود المستيمؾ في مكاف بعيد عف مكاف الميني)المحترؼ(، عبلوة 
عمى عدـ الوجود المادي الواقعي لمسمع والخدمات اماـ اعيف المستيمكيف االمر الذي 
يؤثر في قدرتيـ  في الحكـ بدقة عمى المبيع واوصافو خاصة في ظؿ تطور االعبلنات 

مف ىنا كاف لزامًا عمى الميني   3مضممة في احياف كثيرة.أو  تكوف خادعة والتي قد
                                                                                                                                                      

( ِٓ ثٌمجْٔٛ 124- 120د١ّٕج ٔظُ ثٌٌّٖع ثٌٌّٚٞ ثٌغ٠ٍ فٟ ثٌّٛثه )، ْ ثٌّؤٟ( ِٓ ثٌمج120ٛٔ

٠ٌٍَّٚو ِٓ ، ( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّو1110ٟٔٚٔظُ ثٌٌّٖع ثٌفٌْٟٔ أفىجَ ثٌغ٠ٍ فٟ ثٌّجهر )، ثٌّؤٟ

، ِذجها ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌٌّٚٞ ٚثٌٍذٕجٟٔ، ٠ٕظٌ : ه. ًِٞجْ أدٛ ثٌْؼٛه، ثٌضف١ًٚ ػٓ ثٌغ٠ٍ

 .  122 – 116ٗ، 1124، ٌؾجِؼٟ ٌٍطذجػز ٚثٌٌٕٖثٌوثً ث

( 125د١ّٕج ٠ضٌصخ ػٍٝ ثٌضو١ٌِ ثّضٕجهثً ٌٍّجهر )، ( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثل121ٟ( ثّضٕجهثً ٌٍّجهر )1)

( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ أْ ٠ىْٛ ِٛؽذجً 1116ٚثٌّجهر )، ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌٌّٚٞ

ٔجةذٗ ِٓ ثٌؾْجِز دق١ظ ٌٛال٘ج أٚ  ١ج١ٌز ثٌضٟ ٌؾأ إ١ٌٙج ثٌّضؼجلوٌٍذطالْ ػٕوِج صىْٛ ثٌّٛجةً ثالفض

 ٌّج ثدٌَ ثٌطٌف ثٌغجٟٔ ثٌؼمو .  

( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ٚىٌه فٟ فجٌز إىث وجْ ثٌغذٓ فجفٖج ٚوجْ 124( ثّضٕجهثً ٌٍّجهر )2)

 ثٌٛلف . أٚ  وجْ ثٌّجي ثٌيٞ فًٚ ف١ٗ ثٌغذٓ ِجي ثٌوٌٚزأٚ  ثٌّغذْٛ ِقؾًٛثً 

ه.ثدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ ثدٛ ث١ًٌٍ، ثٌؾٛثٔخ ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍضؼجِالس ثالٌىض١ٌٔٚز، ًِٕٖٛثس ِؾٍِ (3)

 .22، 2003ٗثٌٌٕٖثٌؼٍّٟ دؾجِؼز ثٌى٠ٛش، ثٌى٠ٛش،
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اعبلـ المستيمؾ بكمفة البيانات الضرورية التي تجعمو ُيقدـ عمى التعاقد عف ُبعد وىو 
توفر جميع ما تطمبتو القواعد العامة في ارادة إلى  عمى بينة مف أمره، اضافة

قى عمى  عاتؽ الميني المحترؼ احد اىـ المتعاقديف. ويعتبر موجب االعبلـ المم
الوسائؿ القانونية في مجاؿ حماية المستيمؾ عموما والمستيمؾ المتعاقد عف ُبعد عمى 
وجو الخصوص، فعقد االستيبلؾ الذي يتـ عف ُبعد اليكوف فيو التقاء حقيقي بيف 

قبؿ اطرافو، لذلؾ حرص المشرع عمى تأكيد ىذا الموجب، وعمى امتداده لمرحمتي ما 
 التعاقد عف ُبعد وكذلؾ ما بعد ابراـ ىذا العقد.

 إال إف المشػػػػػرع العراقػػػػػي عػػػػػّد السػػػػػكوت تغريػػػػػرًا فػػػػػي بعػػػػػض العقػػػػػود وىػػػػػي عقػػػػػود 
وذلػػػؾ بخػػػبلؼ المشػػػرع المصػػػري الػػػذي عػػػّد السػػػكوت تدليسػػػًا وبمثابػػػة قاعػػػدة ، (1)األمانػػػة 

و نقتػػرح وعميػػ، ونجػػد أف ىػػذا موقػػؼ يسػػتحؽ أف يحتػػذى بػػو، (2)عامػػة فػػي جميػػع العقػػود 
عدـ البياف تغريرًا ونقترح أو  عمى المشرع العراقي أف ينص بشكؿ عاـ عمى أف السكوت

مبلبسػة إذا ثبػت إف أو  عف واقعة (عدـ البياف)يعّد تغريرًا السكوت عمدًا )النص اآلتي :
 .  (ىذه المبلبسةأو  المغرر بو ما كاف ليبـر العقد لو عمـ بتمؾ الواقعة

بحيث يكوف مؤثرا عمى إرادة المشترؾ وىو ، التعاقدإلى  ىو الدافعأف يكوف التغرير  -2
التعاقػد وىػي مسػألة ترجػع فػي تقػديرىا لقاضػي الموضػوع وحسػب كػؿ إلى  الذي دفعو

 .  (3)حالة 
 . (4)يكوف عمى عمـ بو إف صدر مف الغير أو  أف يصدر التغرير مف احد العاقديف -3
 .  (5)أف يقترف التغرير بالغبف الفاحش  -4
وينطوي مضموف ىذا االلتزاـ الموجب عمى ضرورة أف يزود المحترؼ المستيمؾ    

 بمعمومات، صحيحة ووافية  وواضحة، تتناوؿ معمومات حوؿ البيانات األساسية لمسمعة

                                                           

 ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ . (121( ِٓ ثٌّجهر )2( ثّضٕجهثً ٌٍفمٌر )1)

 ثٌٌّٚٞ .ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ  (125( ِٓ ثٌّجهر )2( ثّضٕجهثً ٌٍفمٌر )2)

 . 152ٗ، ِٚوً ّجدك، ( ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى3ُ١)

 ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ .  (122( ثّضٕجهثً ٌٍّجهر )4)

: ه. ، وّج ٠ٕظٌ ٠ٌَّو ِٓ ثٌضف١ًِٚٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ (124( ِٓ ثٌّجهر )1( ثّضٕجهثً ٌٍفمٌر )5)

 .  166ٗ، ِٚوً ّجدك، ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ
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جراءاتو، اضافة الخدمة وطرؽ إستخداميا، عبلوة عمى أو  إلى  الثمف وشروط التعاقد وا 
 الخدمة محؿ عقد االستيبلؾ. أو  تخداـ السمعةالمخاطر التي قد تنتج عف اس

 سابعًا: احتراـ حؽ المستيمؾ في الخصوصية:
وكذلؾ احتراـ  -بوصفيـ المستيمكيف–يجب احتراـ سرية البيانات الخاصة بالعمبلء 

بث أي بيانات تتعمؽ أو  ، ويقتضي ذلؾ االلتزاـ بعدـ نشر،(1)حقيـ في الخصوصية
 .(2)ة، وكذلؾ البيانات المصرفية الخاصة بيـحياتيـ الخاصأو  بشخصياتيـ،

الشخصية التي تتعمؽ بالتعاقد اإللكتروني، ىي البيانات أو  فالبيانات اإلسمية
المتعمقة باألشخاص أطراؼ التعاقد ومنيـ المستيمكيف، وذلؾ عندما يتعمؽ األمر بطمب 

وىي تمؾ التي  السمع والخدمات، وكذلؾ ىناؾ بيانات تتعمؽ برغبات المستيمؾ وميولو،
يمكف تتبعيا مف جانب الشركات عمى شبكة اإلنترنت، وفي مرحمة الحقة يتـ إغراؽ 

، فضبًل (3)المستيمكيف بالدعاية لمنتجاتيا عمى نحو قد يؤدي إلعاقة شبكة االتصاالت
عف تحمؿ المستيمكيف أنفسيـ لتكاليؼ باىظة سببب الدعاية التي ترسؿ إلييـ في صورة 

ومف ىنا يتحتـ حماية البيانات الشخصية لممستيمؾ في التعاقد  بريد إلكتروني،
غيره مف التقنيات التكنولوجية أو  ، وىذا يتـ مف خبلؿ نظاـ التشفير،(4)اإللكتروني

 .(5)الحديثة

                                                           

جس ثٌٖن١ٚز ٌٍّْضٍٙى١ٓ ٚثٌضٟ ٠ؾخ ثٌّقجفظز ػ١ٍٙج ػٕٛثْ ثٌذ٠ٌو ثإلٌىضٌٟٚٔ، ( ِٓ ثٌذ١ج1ٔ)

ِٚؼٍِٛجس دطجلز ثالةضّجْ، لج٠و، أّّز: ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ٌٍق١جر ثٌنجٙز ٚدٕٛن ثٌّؼٍِٛجس، ثٌطذؼز 

 ِٚج دؼو٘ج. 41، 1114ٗثألٌٚٝ، ٌِٚ: هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز، 

ٌٍضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ػذٌ ثإلٔضٌٔش، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: ( ٘وٜ فجِو لٖمٛٓ،: ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز 2)

 .62، 2000ٗهثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز، 

( ِقّو ف١ْٓ ًِٕٚٛ، أفىجَ ثٌذ١غ ثٌضم١ٍو٠ز ٚثإلٌىض١ٌٔٚز ٚثٌو١ٌٚز ٚفّج٠ز ثٌّْضٍٙه، ٌِؽغ ّجدك، 3)

ٗ144. 

. ثٔظٌ 52ك، ٗ( فؾجٍٞ، ػذو ثٌفضجؿ د١ِٟٛ: ؽقّج٠ز ثٌّْضٍٙه ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ٌِؽغ ّجد4)

ج: ًِٞجْ، ِوفش: ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ٌٍضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: هثً ثٌٕٙٞز  ًٞ أ٠

 ِٚج دؼو٘ج. 52، 2001ٗثٌؼٌد١ز، 

( ِٓ ثٌضم١ٕجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌقو٠غز ثٌضأوو ِٓ ٠ٛ٘ز ثٌّْضنوَ ِٓ مالي صم١ٕجس صىٌٕٛٛؽ١ز ِؼ١ٕز 5)

ؼ١ٓ(، ٚفٛثؽَ ثٌؼذًٛ ِٓ مالي ِٕغ أٞ ٕن٘ ِٓ ثٌٚٛس ٚلَف١ز ثٌأٚ  )وذّٚجس ثألٙذغ

ثٌّْجؿ دومٛي ؽ١ّغ ثألٕنجٗ دجّضغٕجء أٚ  ثٌٖذىز ثٌوثم١ٍز إال إٔنجٗ ِؼ١ٕ١ٓ،إٌٝ  ثٌومٛي

ثألٕنجٗ ثٌّٖىٛن فٟ أٌُِ٘، ِقّو ثٌذٕجْ،: ثٌؼمٛه ثإلٌىض١ٌٔٚز، ثٌؼمٛه ٚثالصفجلجس فٟ ثٌضؾجًر 

 .25، 2002ٌٗؼٌد١ز ٌٍض١ّٕز ثإلهث٠ًز، ثإلٌىض١ٌٔٚز، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: ثٌّٕظّز ث
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منح قانوف حماية المستيمؾ الحؽ لممستيمؾ في المحافظة عمى سرية  وقد
لمحترؼ الذي يتـ التعاقد معو أف المعمومات التي يقدميا لممحترؼ، حيث يجب عمى ا

يحافظ عمى المعمومات التي يستحصؿ عمييا وأف ال يتصرؼ بيا، ما لـ يوافؽ 
المستيمؾ صراحة عمى ذلؾ. كما يتوجب عميو إتخاذ كافة اإلجراءات لمحفاظ عمى سرية 

وينطوي ىذا االلتزاـ عمى حؽ المستيمؾ في حماية معموماتو الخاصة  .ىذه المعمومات
اشخاص مف الغير، بحيث اف المحترؼ الذي تمقى المعمومات إلى  وصوؿمف ال

الخاصة بالمستيمؾ يجب عميو اتخاذ كافة االجراءات لمحفاظ عمى سرية المعمومات 
 التي زوده بيا المستيمؾ.

التزاـ مقدـ الخدمة بالمحافظة عمػى سػرية بيانػات ومعمومػات المشػترؾ إلى  إضافة
اف سػػػرية اتصػػػاالت ومراسػػػبلت المشػػػترؾ كونيػػػا مػػػف الشخصػػػية فيػػػو يمتػػػـز كػػػذلؾ بضػػػم

إذ إف لكؿ شخص الحػؽ فػي أف تكػوف ، الحقوؽ األساسية لممشترؾ ولئلنساف بشكؿ عاـ
وأيضػا حرمػة محادثاتػو الشخصػية كونيػا مػف المسػائؿ المتعمقػة  ، (1)أسرار حياتػو محميػة 

ثػػػات وقػػػد اسػػػتقر الفقػػػو عمػػػى المحافظػػػة عمػػػى سػػػرية وخصوصػػػية المحاد، بالخصوصػػػية
غير مباشر عبر وسائؿ االتصاالت أو  والمراسبلت الشخصية سواء كانت بشكؿ مباشر

أو  السػمكية والبلسػمكية وحرمتيػا حتػػى فػي مواجيػة السػمطات العامػػة وعػدـ جػواز مراقبتيػػا
التنصت عمييا إال في األحواؿ المنصوص عمييا قانونًا وبعػد استصػدار إذف مػف جيػات 

نيػػػا بصػػػفة انػػػو يػػػتـ مػػػ، مختصػػػة بػػػذلؾ ف خبلليػػػا تبػػػادؿ المعمومػػػات واألسػػػرار واألفكػػػار وا 
، (2)االطػبلع عمييػػا أو  ترجمػة ألفكػار شخصػػية ال يجػوز لغيػػر طرفػي االتصػاؿ معرفتيػػا

 (3) إنيػػا تخضػػع لسػػرية االتصػػاالت والمراسػػبلت التػػي كفمتيػػا اغمػػب الدسػػاتيرإلػػى  إضػػافة
 . (1)  كفميا كذلؾ قانوف العقوبات العراقيو 

                                                           

، ٔظ٠ٌز ثٌقك، ثٌمجْٔٛإٌٝ  ثٌّومً، ( ٠ٕظٌ فٟ ٘يث ثٌقك ٚوً ِج ٠ضؼٍك دٗ : ه. ٔذ١ً إدٌث١ُ٘ ّؼو1)

 .  62- 60ٗ، 2001، ثإلّىٕو٠ًز، ِٕٖجر ثٌّؼجًف

 ، 2005، رثٌمجٌ٘، هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز، ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ٌقٌِز ثٌق١جر ثٌنجٙز،( ه. ِقّو ثٌٖٙج2ٞٚ)

ٗ126- 121  . 

إْ ف٠ٌز ثالصٚجالس )( ِٕٗ ػٍٝ : 40فٟ ثٌّجهر ) 2005( إى ٔ٘ ثٌوّضًٛ ثٌؼٌثلٟ ٌؼجَ 3)

أٚ  ٚال ٠ؾٍٛ ٌِثلذضٙج، ٚثٌٌّثّالس ثٌذ٠ٌو٠ز ٚثٌذٌل١ز ٚثٌٙجصف١ز ٚثالٌىض١ٌٔٚز ٚغ١ٌ٘ج ِىفٌٛز

( 45صمجدٍٙج ثٌّجهر )، (ثٌىٖف ػٕٙج إال ًٌٌٞٚر لج١ٔٛٔز ٚأ١ِٕز ٚدمٌثً لٞجةٟأٚ  ثٌضٕٚش ػ١ٍٙج
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سػػرية ىػػو التػػزاـ سػػمبي باالمتنػػاع عػػف عمػػؿ يفػػرض عمػػى المػػديف عػػدـ وااللتػػزاـ بال
وبالتػالي فيػػو قيػد يػػرد ، القيػاـ بعمػؿ معػػيف كػاف يحػؽ لػػو القيػاـ بػػو لػوال وجػود ىػػذا االلتػزاـ

ذا قاـ المديف بالعمؿ الذي التـز بعػدـ القيػاـ بػو يصػبح حينيػا تنفيػذ ، عمى حرية المديف وا 
لػػذا ال حاجػػة العػػذار ، ثػػـ ال يمكػػف إجبػػاره عمػػى تنفيػػذهومػػف ، االلتػػزاـ باالمتنػػاع مسػػتحيبلً 

، (2)المػػديف فػػي حالػػة إخبللػػو بيػػذا االلتػػزاـ الف مجػػرد مخالفتػػو يعتبػػر امتناعػػًا عػػف التنفيػػذ
الف اإلخبلؿ بو واف الجزاء المترتب عمى اإلخبلؿ بيذا االلتزاـ غالبًا ما يكوف التعويض 

بتحقيؽ غاية وتنفيذ ىذا االلتػزاـ ال يكػوف  وىو التزاـ، قد حصؿ وال يمكف لمزمف أف يعود
إال بتحقيػػػؽ ىػػػذه الغايػػػة وىػػػي عػػػدـ القيػػػاـ بفعػػػؿ اإلفشػػػاء ويتحقػػػؽ اإلخػػػبلؿ بيػػػذا االلتػػػزاـ 

 . (3)بمجرد القياـ بيذا الفعؿ الذي امتنع عف القياـ بو 
وقد عرض قانوف حماية المستيمؾ لوسائؿ الحماية االجرائية الممنوحة 

والتي عرضناىا عند الحديث عف ىذه الوسائؿ بالنسبة لممستيمؾ لممستيمؾ بشكؿ عاـ، 
لجية الحماية أو  المتعاقد بالشكؿ التقميدي، سواء لجية وسائؿ تسوية المنازعات

 ما سبؽ وعرضنا لو.إلى  الجزائية، لذلؾ فإننا نحيؿ بشأف ىذا النوع مف الحماية
لممستيمؾ المتعاقد عف  بيد اف المشرع اضاؼ نوعًا مف الحماية الحماية التقنية

ُبعد حيث اوجب أف تكوف الوسيمة المعتمدة لمدفع آمنة وسيمة اإلستعماؿ وأف يزود 
المستيمؾ بالشروط المطبقة عمى وسيمة الدفع، وذلؾ كوسيمة حمائية تضمف لو الدفع 

 الذي يتـ ايضًا عف ُبعد اما تـ التعاقد بشأنو عف ُبعد.
ظ عمى بيانات المستيمؾ في التعاقد اإللكتروني ويمكف أف يبلحظ مما سبؽ أف الحفا

يورث الثقة لدى المستيمؾ، ويجعؿ بياناتو في مأمف مف االختراؽ والسرقة، فالثقة ىي 
 مف أىـ األسس في العممية التعاقدية بالنسبة لممستيمؾ.

                                                                                                                                                      

هّض٠ًٛز ثٌق٠ٌز ثٌفٌه٠ز  1122ٚفٟ فٌْٔج ثلٌ ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ ػجَ ، ِٓ ثٌوّضًٛ ثٌٌّٚٞ

 ٟٚ٘ صًّٖ ثٌقك فٟ أٌّثً ثٌق١جر ثٌنجٙز . 

 ثٌّؼوي .  1161( ٌْٕز 111( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼٌثلٟ ًلُ )432( ٠ٕظٌ ثٌّجهر )1)

 ْٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ.( ِٓ ثٌمج252ٔ( ثّضٕجهثً ٌٍّجهر )2)

، أ.ه.ٙذٌٞ فّو مجٌٟ، 236ٗ، ِٚوً ّجدك، ِٚجهً ثالٌضَثَ، (  ه. ػذو ثٌٌٍثق ث3ًٌْٕٞٛٙ)

، ؽجِؼز ثٌذق٠ٌٓ، و١ٍز ثٌقمٛق، ِؾٍز ثٌقمٛق، فىٌر ثٌّؼ١جً فٟ صأ١ِّ ٔظجَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز

 .126ٗ، 2002، ٠ٕج٠ٌ، ثٌؼوه ثألٚي، ثٌّؾٍو ثٌنجِِ
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إف حماية المستيمؾ عند الدفع  ثامنًا: حماية المستيمؾ عند الدفع اإللكتروني:
 ي ترتبط بالعديد مف األمور، فتسوؽ المستيمؾ عبر اإلنترنت وقيامو بالتعاقداإللكترون

الشراء يرتبط بالدفع اإللكتروني، لذلؾ فاألجيزة اإللكترونية وثيقة الصمة بالتعاقد أو 
اإللكتروني، ويمكف عف طريؽ ىذه الصمة تحويؿ المبال  لحسابات أخرى، ودفع 

خرى، ويتـ كذلؾ دفع الفواتير وتحويؿ المبال  الفواتير، وتحويؿ المبال  لحسابات أ
، وتتـ أعماؿ الدفع (1)المالية لجيات خارج البنؾ، وذلؾ مف خبلؿ الدفع اإللكتروني

بطاقة االئتماف، ويقصد ببطاقة أو  اإللكتروني مف خبلؿ بطاقات الدفع اإللكتروني
احب البطاقة بطاقة ببلستيكية تخوؿ ص Debit Cardأو  االئتماف وىي بطاقة السحب

حساب البائع مف خبلؿ تقديـ دليؿ إثبات إلى  بتحويؿ قيمة مالية معينة مف حسابو
، وبطاقة السحب يصدرىا البنؾ ألحد المستيمكيف، وصاحب البطاقة يستطيع (2)اليوية

أف يستعمؿ ىذه البطاقة مف أجؿ نقد النقد والماؿ مف حسابو الشخصي في البنؾ 
عند الشراء فإف مسجؿ النقد اإللكتروني يقوـ بتسجيؿ قيمة بنؾ البائع، و إلى  المصدر

أو في نفس –، وفي وقت آخر (3)البيع وتخزينيا مع تسجيؿ اسـ الجية المصدرة لمبطاقة
 يقـو البائع بإرساؿ بيانات المعامبلت المسجمة -في وقت متأخر مف يـو البيعأو  الوقت
بائع بمطالبة المستحقات مف بنؾ بنكو الذي يمتمؾ حسابو، ومف ثـ يقوـ بنؾ الإلى 

صاحب البطاقة، وعندما يرسؿ بنؾ المستيمؾ موافقتو لرد المستحقات، أو  المستيمؾ،
 فإف بنؾ البائع يزيد رصيد الحساب لمبائع.

                                                           

 .21جٍٞ،: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ٗ(ػذو ثٌفضجؿ د١ِٟٛ فؾ1)

ٚدّٛؽخ ٘يٖ ثٌذطجلز ٠ّىٓ ٌقجٍِٙج ّقخ ثٌّذجٌغ ثٌٕمو٠ز ِٓ أؽَٙر ّقخ ثٌٕمٛه ثٌنجٙز دجٌذٕٛن،  (2)

ٚأْ ٠موِٗ وأهثر ٚفجء ٌٍٍْغ ٚثٌنوِجس ٌٌٍٖوجس ٚثٌضؾجً ثٌي٠ٓ ٠ضؼجًِ ِؼُٙ، ٚلو صىْٛ ٝجِٕز 

س ثٌضؾج٠ًز ػذٌ ثٌٖذىز، ٚفٟ فوٚه ِذٍغ ِجٌٟ ِؼ١ٓ. ثٔظٌ: فؾجٍٞ، ػذو ثٌفضجؿ ٌٍٛفجء فٟ ثٌضؼجِال

د١ِٛٝ: ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ٚفّج٠ضٙج ثٌمج١ٔٛٔز، ثٌىضجح ثألٚي. ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: هثً ثٌفىٌ 

ػذو ثٌفضجؿ د١ِٟٛ:ٔظجَ ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ِٚج دؼو٘ج. فؾجٍٞ، 106، 2004ٟٗ، ثٌؾجِؼ

ِٚج  230، ١2004ٗز، ثٌىضجح ثٌغجٟٔ، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ، ٚفّج٠ضٙج ثٌّؤ

 دؼو٘ج.

دٖجً ِقّٛه هٚه٠ٓ: ثإلٟجً ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍؼمو ثٌّذٌَ ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ًِٕٖٛر،  (3)

 ِٚج دؼو٘ج. 202، 2006ٗؽجِؼز ِؤصز، ثألًهْ، 
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وقد تعرض المجمس األوروبي لموضوع حماية المستيمؾ عند الدفع 
صية عف المجمس ، حيث صدرت تو -تأميف نظـ الوفاء–تحت مسمى  (1)اإللكتروني

، بيدؼ المساىمة في إنعاش التجارة 19/5/1998في  1998األوروبي عاـ 
اإللكترونية، عف طريؽ زيادة ثقة المتعامميف فييا وفي أساليبيا خاصة السداد 
اإللكتروني، وبحث سبؿ حماية المستيمؾ والتاجر عند السداد بيذه الطريقة، وكيفية 

بدوف وجو حؽ، وكيؼ تتـ الحماية مف المخاطر في إمكاف االسترداد في حالة السداد 
 .(2)ضياعياأو  فقدىا،أو  حالة سرقة البطاقة،

يعتبر التوقيع اإللكتروني مف التطبيقات التي ظيرت وُتوسع في استخداميا 
توازًيا مع التوسع في استخداـ الحاسوب، وتقدـ تطبيقاتو وتقنياتو عمى نحو جعؿ الحياة 

وؿ تعتمد عميو بصفة شبو كاممة، وىو ما أدى لمبحث عف حماية اليومية لؤلفراد والد
 حمايةإلى  والعمة في الحاجة، المستيمؾ الذي يستخدـ التقنيات اإللكترونية في التعاقد

سببيا اعتبارات األمف والخصوصية عمى شبكة اإلنترنت، حيث  (3)التوقيع اإللكتروني
ف والمزوديف، األمر الذي يسبب نوًعا أف ىذا الموضوع يثير قمؽ الكثير مف المستيمكي
تكنولوجيا التوقيع اإللكتروني حتى إلى  مف انعداـ الثقة بيذه الشبكة، ولذلؾ تـ المجوء

، حيث (4)يتـ رفع مستوى األمف والخصوصية بالنسبة لممتعامميف عبر شبكة اإلنترنت

                                                           

١ٍّٚز ثٌوفغ  2003ٌىض١ٌٔٚز ثٌفٍْط١ٕٟ ٌؼجَثٌّذجهالس ٚثٌضؾجًر ثإلػٌف ٌِٖٚع لجْٔٛ  (1)

ػٓ دؼو ػذٌ ِٓ ثٌم١جَ دؼ١ٍّجس ثٌوفغ ثٌّذجٌٕ ثإلٌىض١ٌٔٚز دأٔٙج ث١ٌٍّٛز ثٌضٟ صّىٓ ٙجفذٙج 

 ثٌٖذىجس ثٌؼ١ِّٛز ٌالصٚجالس.

 .20فؾجٍٞ، ػذو ثٌفضجؿ د١ِٟٛ: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ٌِؽغ ّجدك، ٗ (2)

ثٌضٛل١غ  -2صٛل١غ إٌىضٌٟٚٔ، إٌٝ  صق٠ًٛ ثٌضٛل١غ ث١ٌوٚٞ -1ثإلٌىضٌٟٚٔ، فّٕٙج: صؼوه إٔىجي ثٌضٛل١غ  (3)

 -4، ثٌضٛل١غ دجٌنٛثٗ ثٌيثص١ز )ثٌذ١ِٛضٌٞ( -3دجّضنوثَ ثٌذطجلز ثٌّّغٕطز ثٌّمضٌٔز دجٌٌلُ ثٌٌْٞ، 

ثٌضٛل١غ ثٌٌلّٟ. ٠ٌٍَّو ثٔظٌ: ػٌّ مجٌو ٠ًٍمجس، ػمو ثٌذ١غ ػذٌ ثإلٔضٌٔش، ٌِؽغ ّجدك، 

 دؼو٘ج.ِٚج  254ٗ

فٟ ثٌقىُ : فىّش ِقىّز ثّضتٕجف )د١ْجْْٔٛ( ثٌف١ٌْٔز دؼوَ لذٛي ػ٠ٌٞز ثالّضتٕجف ثٌّموِز  (4)

ِٓ أفو ثألٌٟثف، ٌٛؽٛه صٛل١غ إٌىضٌٟٚٔ ٌّقجِٟ ػ١ٍٗ، ٚأْ ثألهثر ثٌّْضنوِز فٟ ٘يث ثٌضٛل١غ 

ثٌف١ٌْٔز  غ١ٌ ِٛعٛق دٙج، ألٔٙج ال صقوه ٠ٛ٘ز ِٛلغ ٙق١فز ثالّضتٕجف.ٚلو أ٠وس ِقىّز ثٌٕمٜ

فىُ ِقىّز ثالّضتٕجف دؼوَ لذٛي ثالّضتٕجف دقؾز أْ ثٌضٛل١غ ثإلٌىضٌٟٚٔ ثٌّْضنوَ ٌٗ ٠ىٓ ٠قوه 

 .421ٗ، ٠ٛ٘ز ثٌّٛلغ. ّجِـ ػذو ثٌٛثفو: ثٌضؼجلو ػذٌ ثإلٔضٌٔش،
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ىوية المرسؿ  أنو وبفضؿ ىذه التكنولوجيا يمكف الحفاظ عمى سرية المعمومات، وتحديد
 .(1)والمستقبؿ في التعاقد اإللكتروني

فالثقة في التوقيع اإللكتروني تكوف مف خبلؿ التأكد مف صحتو بشيادة تصديؽ معتمدة، 
فالتصديؽ عمى صحة التوقيع اإللكتروني يقع عمى طرؼ ثالث محايد في التعاقد 

جيات أو  شركاتو أ ، وقد يتمثؿ في أفراد(2)اإللكتروني يسمى مزود خدمات التوثيؽ
مستقمة محايدة تقوـ بدور الوسيط بيف المتعامميف لتوثيؽ تعامبلتيـ اإللكترونية، ويسمى 

جيات التوثيؽ، ويمكف تمخيص المياـ التي يقـو أو  ىذا الطرؼ الثالث أيًضا سمطات
بيا مزود خدمات التصديؽ فيما يمي: تحديد ىوية المتعامميف في التعامبلت اإللكترونية 

ديد أىميتيـ القانونية لمتعامؿ والتعاقد، والتحقؽ مف مضموف ىذا التعامؿ وسبلمتو، وتح
وكذلؾ جديتو وبعده عف الغش واالحتياؿ، وتعقب المواقع التجارية عمى شبكة اإلنترنت 

 لمتحري عنيا وعف جديتيا ومصداقيتيا.
لمستيمؾ أما  صور الحماية الجنائية لممستيمؾ في التعاقد اإللكتروني، حماية ا

أو  كما في حالة الخمط–مف الغش التجاري والصناعي، فقد يقع الغش بفعؿ اإلنساف 
، وقد يكوف الغش ناتًجا عف أسباب خارجة عف إرادة اإلنساف، كما ىو (3)-اإلضافة

الحاؿ في حالة فساد السمعة نتيجة لطبيعتيا، وجعميا غير صالحة لبلستخداـ كالمحـو 
، ويتحقؽ الركف (4)ركناف أحدىما مادي واآلخر معنوي والبيض، فجريمة الغش ليا

                                                           

 .22ه.ػذو ثٌفضجؿ د١ِٟٛ فؾجٍٞ،: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ٌِؽغ ّجدك، ٗ (1)

ج دٚجفذٗ ِٓ ثٌٌٖٟٚ ثٌٛ  (2) ًٙ ج فٟ ثٌضٛل١غ ثإلٌىضٌٟٚٔ أْ ٠ىْٛ ٘يث ثٌضٛل١غ مج ًٞ ثؽخ صٛثفٌ٘ج أ٠

ث، ٚأْ ٠ٌصذ٠ ثٌضٛل١غ ثإلٌىضٌٟٚٔ دجٌٛع١مز ثٌٌّثه ثالفضؾجػ  ًٌ ِٚؼٌفًج دٗ، ٚأْ ٠ىْٛ ِمًٌٚءث ِْٚضّ

. ػٌّ مجٌو 62دٙج. أدٛ ث١ٌٙؾجء، ِقّو إدٌث١ُ٘: ػمٛه ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٌِؽغ ّجدك، ٗ

 .263ػمو ثٌذ١غ ػذٌ ثإلٔضٌٔش، ٌِؽغ ّجدك، ٗ ٠ًٍمجس،

٠ٌٕف ثٌطذجك، ثٌوفٛع فٟ ؽٌثةُ ثٌغٔ ٚثٌضو١ٌِ ٚثٌؾٌثةُ ثٌض١ٕ٠ّٛز فٟ ٝٛء ثٌمٞجء ٚثٌفمٗ،  (3)

ِٚج دؼو٘ج، ثٔظٌ  16، 2005ٗثٌطذؼز ثألٌٚٝ، ٌِٚ: ثٌٌّوَ ثٌمِٟٛ ٌإلٙوثًثس ثٌمج١ٔٛٔز، 

ج: هًثّز ًِٕٖٛر ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش دؼٕٛثْ: ًٞ ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ٌٍّْضٍٙه فٟ إٟجً ثٌمجْٔٛ  أ٠

 .21/2/2002ثٌّضؼٍك دجٌَؽٌ ػٓ ثٌغٔ فٟ ثٌذٞجةغ، فجصـ وّجي، ثٌّغٌح، ثٌغالعجء 

٠ضؼ١ٓ صٛثفٌ ١ٔز ثٌغٔ ٚلش ٚلٛع ثٌفؼً، ألْ ؽ٠ٌّز ثٌغٔ ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌؼّو٠ز ثٌٛلض١ز، ٠ٌٍَّو  (4)

ؼمٛدجس ثٌفٍْط١ٕٟ، ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز، فٍْط١ٓ: ثٔظٌ: ثٌقٍذٟ، ِقّو ػٍٟ ثٌْجٌُ ػ١جه: ٌٕؿ لجْٔٛ ثٌ

ِٚج دؼو٘ج. ِقّو ٙذقٟ ِقّو: ٌٕؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس،  253، 2003ِٗىضذز هثً ثٌفىٌ، 

ً ثٌغمجفز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ، ثألًهْ: هثلؼز ػٍٝ ثألِٛثي، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ،ثٌؾٌثةُ ثٌٛث

 ِٚج دؼو٘ج. 211ٗ،1115
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الطرح لمبيع عف طريؽ أو  المادي في حالة البيع اإللكتروني مف خبلؿ العرض
المستيمؾ الحًقا، كما يتحقؽ إلى  المغشوشة التي تصؿأو  اإلنترنت لمسمع الفاسدة،

تحقيؽ إلى  الفاعؿالركف المعنوي في ىذه الجريمة بتوافر نية الغش، أي انصراؼ إرادة 
ويبلحظ أف جرائـ الغش في المواد الغذائية ىي مف جرائـ الخطر،  .(1)الواقعة الجنائية

وليس مف جرائـ الضرر، بالمعنى أف الجريمة متوافرة حتى ولو لـ يترتب عمى ىذا 
الغش ضرر بأحد، وأف العقوبة المفروضة عمى ىذا النوع مف الجرائـ ستشد بدرجة 

 الفاسدة ضارة بصحة اإلنساف، وتجب اإلشارةأو  ت السمع المغشوشة،ممحوظة إذا كان
منتيية الصبلحية، سواء أكانت ىذه السمع أو  أف احتفاظ التاجر بسمع ضارةإلى 

 قميمة يعد عمؿ غير مشروع.أو  بكميات كبيرة
ومف صور الحماية الجنائية لممستيمؾ حمايتو مف جرائـ السطو عمى أرقاـ 

نية، فاالستيبلء عمى بطاقات االئتماف عبر اإلنترنت أمًرا ليس صعًبا، البطاقات االئتما
فنصوص بطاقات االئتماف مثبًل يستطيعوف اآلف سرقة مئات األلوؼ مف أرقاـ 
البطاقات في يوـ واحد مف خبلؿ شبكة اإلنترنت، ومف ثـ بيع ىذه المعمومات 

ًيا لتجاوز ىذه المخاطر، العمؿ سو إلى  ، وقد لجأت بعض الشركات والبنوؾ(2)لآلخريف
تحدث جريمة االحتياؿ في عقود التجارة اإللكترونية عندما يمجأ المزود عامًدا، وألجؿ 

الدعاية المضممة التي قد تنطوي في بعض األحياف عمى إلى  الترويج لمنتجاتو
أو  مغالطات عممية، عمى حساب المستيمؾ الذي تخدعو ىذه الدعاية، وجرائـ االحتياؿ

يمكف أف تقع عبر اإلنترنت، حيث تتمثؿ الطرؽ االحتيالية فييا في صورة النصب 
الدعاية المضممة لمزايا السمعة، والفوائد المرجوة مف ورائيا، بحيث تؤدي لبلستيبلء عمى 

                                                           

دؼٕٛثْ ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ٌٍّْضٍٙه فٟ إٟجً ثٌمجْٔٛ  ثٔظٌ هًثّز ًِٕٖٛر ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش (1)

 .2/2/2002ثٌّضؼٍك دجٌَؽٌ ػٓ ثٌغٔ فٟ ثٌذٞجةغ، فجصـ وّجي، ثٌّغٌح، ثٌْذش 

ٚلو ٚلؼش دجٌفؼً ػور فٛثهط، ِٚٓ صٍه ثٌقٛثهط فجهعز ٕن٘ أٌّجٟٔ لجَ دجٌومٛي غ١ٌ  (2)

ثةضّج١ٔز ثٌنجٙز دجٌّٖضٌو١ٓ، أفو َِٚهٞ ثٌنوِجس، ٚثّضٌٛٝ ػٍٝ أًلجَ دطجلجس إٌٝ  ثٌٌّٖٚع

ِٚٓ عُ ٘وه َِٚه ثٌنوِز دئفٖجء أًلجَ صٍه ثٌذطجلجس ِج ٌُ ٠ْضٍُ فو٠ز، ٚلو صّىٓ ثٌٌٖٟز ثألٌّج١ٔز 

ِٓ ثٌمذٜ ػ١ٍٗ، هًثّز ًِٕٖٛر ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش دؼٕٛثْ: ؽٌثةُ ثإلٔضٌٔش ِٓ ِٕظًٛ ٌٕػٟ 

 .2002ٚلجٟٔٛٔ، ِقّو ػذو هللا ِٕٖجٚٞ، ثٌْؼٛه٠ز، 
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المستيمؾ، ويشترط النتقاؿ إلى  يمتـز المزود بنقؿ ممكية المبيع .(1)نقود المستيمؾ
لمبيع معيًنا بالذات، وأف يكوف ممموًكا لمبائع، وأال يعمؽ أف يكوف ا (2)الممكية لممستيمؾ

، كما يمتـز المزود بضماف (3)االتفاؽ انتقاؿ الممكية عمى القياـ بعمؿ معيفأو  القانوف
العيوب الخفية التي ال يستطيع المستيمؾ اكتشافيا عند التعاقد، وضماف التعرض 

طابؽ لما اتفؽ عميو مع المزود، كما واالستحقاؽ، ويحؽ لممستيمؾ أف يستمـ المبيع الم
ويحؽ لممستيمؾ أف يتـ إعبلمو وتبصيره في مرحمة تنفيذ العقد، وقد منحت التشريعات 
القانونية لممستيمؾ ميمة لمتفكير بعد إبراـ العقد، حيث سيكوف بوسعو الرجوع عف التزامو 

 الذي سبؽ وأف ارتبط بو.
لمستجدات التي تطرأ عمى حركة وانطبلقا مف ارتباط القانوف بالتطورات وا

تطور المجتمعات عبلوة  عمى اف لمقانوف دورا في توجيو سير ىذه التطورات، ونظرا 
الثر ذلؾ في االنشطة االقتصادية وخصوصا فيما يتعمؽ بالعمميات االستيبلكية التي 

عد اف تتـ عف ُبعد، فقد اىتمت القوانيف المعاصرة بحماية المستيمؾ الُمتعاقد عف ُبعد، ب
كانت قد قامت بحماية المستيمؾ المتعاقد بالطرؽ التقميدية باعتباره الطرؼ الضعيؼ 

المستيمؾ إلى  في عقد االستيبلؾ اقتصاديا ومعرفيا، فكاف اف امتدت الحماية لتصؿ
المتعاقد عف ُبعد باعتباره في امس الحاجة لمحماية وىو االكثر ضعفا حتى مف 

التقميدية. فاجراء عقد االستيبلؾ عف ُبعد في ظؿ تطور المستيمؾ المتعاقد بالوسائؿ 
وسائؿ االتصاؿ الحديثة اثار مف االشكاالت الكثيرة التي جعمت القواعد العامة قاصرة 
عف ايجاد الحموؿ لجميع تمؾ االشكاالت االمر الذي اقتضى مواجية ذلؾ بحموؿ غير 

 تقميدية. 

                                                           

ِٚج  211و ثٌفضجؿ د١ِٟٛ فؾجٍٞ،: ثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز، ثٌىضجح ثألٚي، ٌِؽغ ّجدك، ٗػذ(1)

 دؼو٘ج.

ظٌٙس ِٕٙز ؽو٠ور فٟ ِؾجي ثٌّؼجِالس ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٟٚ٘ ِٕٙز ثٌّٛعك ثإلٌىضٌٟٚٔ، ٟٚ٘ ػذجًر  (2)

ج ٟذ١ؼ١ًج ًٚ صضٌوَ ثػضذج٠ًًج، ٚأٚ  ػٓ ٠١ّٚ ِقج٠و ِْٚضمً ِٚٛعٛق ف١ٗ، ٚلو ٠ىْٛ ٘يث ث٠١ٌّٛ ٕن

ثٌٛظجةف ثألّج١ّز ٌٍّٛعك ثإلٌىضٌٟٚٔ فٟ إعذجس ِّْٞٛ ثٌّْضٕوثس ٚثٌؼمٛه ثإلٌىض١ٌٔٚز ٚصٛع١مٙج. 

 .220إدٌث١ُ٘، ِّوٚؿ مجٌو: فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌّؼجِالس ثإلٌىض١ٌٔٚز، ٌِؽغ ّجدك، ٗ

٠ٞز، ٌِٚ، ػذو ثٌٌٍثق ثًٌْٕٙٛٞ: ث٠١ٌّٛ فٟ ٌٕؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ، ثٌؾَء ثٌٌثدغ، ثٌذ١غ ٚثٌّمج (3)

1126ٗ ،526، 
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عف ُبعد حيث تجب حمايتو قبؿ  مف ىنا تبرز ضرورات حماية المستيمؾ المتعاقد
التعاقد واثناء ابراـ العقد وخبلؿ تنفيذه، فالمستيمؾ بعد المفاوضات يقوـ بإعبلف إرادتو 

وبذلؾ يكوف ما ، في إبراـ العقد بإرساؿ البيانات المطموبة عف طريؽ البريد االلكتروني
و ينعقد العقد صدر عنو ىو إيجاب بالتعاقد، ويقوـ اليني/المحترؼ بإرساؿ قبولو، وب

العكس فقد يكوف الميني/المحترؼ عارضًا لخدماتو وسمعو أو  ،1االستيبلكي عف ُبعد 
عدد غير محدد أو  في موقعو االلكتروني بما يحقؽ مفيوـ االيجاب الموجو لمجميور

الخدمة فيعد قاببًل  فينعقد أو  ويتقدـ المستيمؾ ويطمب التزود بالسمعة 2مف العمبلء،
وسواء كاف المستيمؾ والمحترؼ/الميني  3ؾ عف ُبعد " الكترونيا".عقد االستيبل

في دوؿ مختمفة أو  موجوديف داخؿ دولة واحدة )عقد استيبلؾ وطني يتـ عف ُبعد(
فإف العممية االستيبلكية برمتيا يجب احاطتيا )4()عقد استيبلؾ دولي يتـ عف ُبعد(

ؾ، لجية حماية رضائو بضمانات ُيحمى مف خبلليا الطرؼ الضعيؼ وىو المستيم
وحمايتو مف تعسؼ الميني/المحترؼ وحمايتو في مواجية وسيمة الكترونية قد ُيخطئ 

اثناء توقيعو بوسيمة الكترونية عما يصدر أو  في استخداميا اثناء التعبير عف ارادتو،
  5وبما يراعي خصوصية العقد االستيبلكي الذي يتـ عف ُبعد "الكترونيا".، عنو

يعتبر الحؽ في العدوؿ احد الحقوؽ المستيمؾ اية حؽ المستيمؾ في العدوؿ:تاسعًا: حم
التي نص عمييا قانوف حماية المستيمؾ، باعتباره  احد االليات القانونية الحديثة التي 

                                                           

أ. ٔٞجي إّّجػ١ً دٌُ٘، أفىجَ ػمٛه ثٌضؾجًر ثالٌىض١ٌٔٚز،هثً ثٌغمجفز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ، ػّجْ،  (1)

 ِٚج دؼو٘ج.12، ٗ 2005

ه.ٖ٘جَ ٙجهق، ثٌمجْٔٛ ثٌٛثؽخ ثٌضطذ١ك ػٍٝ ػمٛه ثٌضؾجًر ثالٌىض١ٌٔٚز، هًثّز ًِٕٖٛر فٟ   (2)

، 2004، و١ٍز ثٌقمٛق دؾجِؼز د١ٌٚس ثٌؼٌد١ز، ثٌؼوه ثالٚيِؾٍز ثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌٚجهًر ػٓ 

 ِٚج دؼو٘ج. 1، 2005ًِٕٖٗٛثس ثٌقٍذٟ ثٌقمٛل١ز، د١ٌٚس، 

ثٔظٌ: فٟ فىٌر ثٌطذ١ؼز ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍّٛلغ ثالٌىضٌٟٚٔ ٌؾٙز ثٌٛظ١فز ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج فٟ ػ١ٍّز  (3)

١ز ثٌفى٠ٌز، هثً ثٌغمجفز ٌٌٍٕٖ ثالّضٙالن: ه.فجصٓ فٜٛ، دؼٕٛثْ ثٌّٛثلغ ثالٌىض١ٌٔٚز ٚفمٛق ثٌٍّى

 ِٚج دؼو٘ج. 64، ٗ 2010ثالًهْ، –ٚثٌض٠ٍٛغ، ػّجْ 

ثٔظٌ: ه.أفّو ػذوثٌى٠ٌُ ّالِز، فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ثٌؼمٛه ثٌو١ٌٚز ثالٌىض١ٌٔٚز ٚفك ِٕج٘ؼ  (4)

 .2ٗ ، ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌنجٗ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك

ثٌّٕٚف ٍغجح، ثٌؼمو ٚثالػال١ِز، هًثّز  ثٔظٌ فٟ م١ٙٛٚز ثٌؼمو ثٌيٞ ٠ضُ ػٓ دُؼو: ثٌمجٟٝ (5)

 –ًِٕٖٛر فٟ ثٌّؾٍز ثٌؼٌد١ز ٌٍفمٗ ٚثٌمٞجء، ثٌٚجهًر ػٓ ثالِجٔز ثٌؼجِز ٌؾجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز 

، ًِٕٖٛثس ؽجِؼز 2002، ثد٠ًٌ 32ثالهثًر ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضجدؼز ٌّؾٍِ ًٍٚثء ثٌؼوي ثٌؼٌح، ثٌؼوه 

 .31، 2002ٗثٌوٚي ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، 
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توفر حماية فعالة ليذا المستيمؾ المتعاقد عف ُبعد. وىذا الحؽ ُيمثؿ اداة تشريعية تمعب 
ص الذيف يتعاقدوف غالبا دوف وجود امكانية حقيقية لمناقشة دورا ميما في حماية االشخا

شروط تعاقدىـ عبلوة عمى خضوعيـ لتأثير االعبلنات وما يمثؿ ليـ ذلؾ مف دوافع 
عدـ وجود امكانية حقيقة لممستيمؾ المتعاقد عف بعد لرؤية إلى  ضاغطة لمتعاقد، اضافة

 التحقؽ مف خصائصو.أو  ما يتـ التعاقد عميو
أف يصدر قرارا بتحديد السمع التي ال يحؽ لممستيمؾ استرجاعيا، ورد ولمرئيس 

قيمتيا. وتسري األحكاـ المنصوص عمييا في ىذه المادة في حاؿ اكتشاؼ المستيمؾ 
 .الخدمة ذاتياأو  أكثر مف عيب في السمعة

في حالة قرر المستيمؾ  -اي اف ىنالؾ ثمة ضوابط تتعمؽ بممارسة ىذا الحؽ 
ىي وجوب ممارستو خبلؿ عشرة اياـ مف تاريخ ابراـ عقد االستيبلؾ و –ممارسة حقو 

عف بعد والذي يكوف محمو خدمة، وعشرة اياـ مف تاريخ تسميـ السمعة محؿ عقد 
االستيبلؾ المبـر عف ُبعد "الكترونيا". اي اف القانوف حدد مدة عشرة  أياـ يحؽ فييا 

العقد شريعة المتعاقديف يحؽ لطرفيو  لممستيمؾ الرجوع عف قراره بالشراء فييا، وبما أف
أف يتفقا عمى مدة أطوؿ عف تمؾ المحددة في القانوف ولكف مف غير الجائز االتفاؽ 

 عمى مدة أقّؿ مف تمؾ المحددة بموجب أحكاـ ىذا القانوف
كما ان ممارسة الح  في العدول مقيدة بحاال  ال يجوز فيها ممارسة هذا الح ، 

 :وهي
 استعمؿ السمعة قبؿ إنقضاء ميمة العشرة أياـ: وىذا يعني أو  دمةإذا استفاد مف الخ

استبعاد العديد مف عقود االستيبلؾ التي تتـ عف ُبعد مف نطاؽ الحؽ في العدوؿ 
استعماؿ السمعة قبؿ انتياء المدة المقرر أو  وىي التي يتـ االستفادة مف الخدمة

حالة فيو تناقض مع الغرض ممارسة حؽ العدوؿ خبلليا، وُيبلحظ اف ايراد ىذه ال
الذي وضع الجمو الحؽ في العدوؿ/ ذلؾ انو في الكثير مف الحاالت اليتمكف 
المستيمؾ المتعاقد عف ُبعد مف الحكـ عمى مدى توافر خصائص الخدمة التي تعاقد 

تفري  الحؽ في العدوؿ إلى  عمييا اال عند البدء في تمقي منافعيا، مما يوحي عمميا
 مف مضمونو.
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 وفقًا لمواصفات حددىا: واليدؼ أو  كاف اإلتفاؽ يتناوؿ سمعًا ُصنعت بناًء لطمبو إذا
االساسي مف االستبعاد ىو اف ىذه السمعة تـ صنعت لمستيمؾ معيف بذاتو 
ولشخصو ولبناء عمى مواصفات ىو مف قاـ بتحديدىا، فاذا اعطي الحؽ في 

ه السمعة لف يشترييا العدوؿ سيكوف مف شأف ذلؾ االضرار بالمحترؼ لجية اف ىذ
احد ألف مواصفات السوؽ مختمفة عما تطمبو ذاؾ المستيمؾ بالنسبة لمسمعة فيما لو 

 اعطي حؽ العدوؿ عنيا.
 برامج أو  أقراص مدمجةأو  أسطواناتأو  إذا كاف اإلتفاؽ يتناوؿ أشرطة فيديو

و معموماتية، في حاؿ جرى إزالة غبلفيا: واليدؼ االساسي مف ىذا االستبعاد ى
ألف منح المستيمؾ الحؽ في العدوؿ في ىذه الحالة  1حماية حقوؽ الممكية الفكرية،

 قد يمكنو مف الحصوؿ عمييا دوف دفع مقابميا، كما لو نسخيا واعاد انتاجيا.
  إذا كاف الشراء يتناوؿ الصحؼ والمجبلت والمنشورات ال سيما الكتب: واليدؼ مف

 لحماية حقوؽ الممكية الفكرية.االستبعاد ىنا ىو ذات ما ذكر بالنسبة 
  إذا تعيبت السمعة مف جراء سوء حيازتيا مف قبؿ المستيمؾ: وىدؼ االستبعاد مف

نطاؽ الحؽ في العدوؿ مرده اف السبب في تعيب السمعة ىو المستيمؾ، فكيؼ 
 يستفيد مف خطأه مرتيف. 

مفعوؿ ممارسة الحؽ في العدوؿ إلى  وقد اشار قانوف حماية المستيمؾ في لبناف
في حاؿ مارس  -الممنوح لممستيمؾ المتعاقد عف بعد، بأف اوجب عمى المحترؼ

المستيمؾ حقو في العدوؿ، إعادة المبال  التي يكوف قد تقاضاىا عمى أف يتحمؿ 
 .المستيمؾ، في حاؿ َعَدؿ عف قراره بالتعاقد بعد إجراءالتسميـ، مصاريؼ التسميـ

 ير االلكترونيعاشرًا: التزو 

                                                           

ؽٙٛه ، : ه. ِٙج دن١ش ٍوٟفّج٠ز ثٌّْضٍٙهٚ ٌٍّى١ز ثٌفى٠ٌزظٌ فٟ ثٌضأع١ٌ ثٌّضذجهي د١ٓ فّج٠ز ثثٔ  (1)

ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌقو ِٓ ثٔضٙجن فمٛق ثٌٍّى١ز ثٌفى٠ٌز ِٚىجفقز ثٌغٔ ثٌضؾجًٞ، ًٚلز 

فٟ  ثٌوًٚر ثٌضجّؼز ٚثٌضٟ ثٔؼموس-فجىػًّ ِموِز ّٝٓ ثػّجي ثٌٍؾٕز ثالّضٖج٠ًز ثٌّؼ١ٕز دجإلٔ

. ِضجفز ػٍٝ ثٌّٛلغ ثالٌىضٌٟٚٔ ٌٍّٕظّز ثٌؼج١ٌّز ٌٍٍّى١ز 2014ِجًُ  5إٌٝ  3ؽ١ٕف، ِٓ 

 ثٌفى٠ٌز.

 www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace./wipo_ace_9_16.docx ٗ4. 
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وىو  قبوؿ السامعإلى  التزوير ىو تزييف الكذب وتحسينو بطريقة تكوف أقرب
رآه خبلؼ ما ىو أو  مف سمعوإلى  تحسيف الشيئ ووصفو بخبلؼ صفتو، حتى يخيؿ

. والتزوير اإللكتروني ىو تغيير (1)بو عمى الحقيقة، فيو تمويو الباطؿ بما يوىـ أنو حؽ
كتروني بإحدى طرائؽ التغيير ويترتب عميو ضرر عمى الحقيقة في المستند اإلل

 .(2)الغير
فالتزوير في المجاؿ المعموماتي يعتبر مف أخطر صور الغش وأكثرىا ضررا، 
فالوثيقة ىي مجموعة مف المعامبلت والرموز التي تعبر تعبيرا اصطبلحيا عف  مجموعة 

وتكمف القيمة ، نيفاشخاص معيأو  مترابطة مف االفكار والمعاني الصادرة عف شخص
ليذا التعبير مف داللة  ما تحتويو بؿ تكمف فيماأو  الحقيقية ليا ليس في مادتيا

فجوىر جريمة التزوير ىو االخبلؿ بالثقة العامة التي اراد المشرع حمايتيا .(3)اجتماعية
 .(4)في ىذه الوثيقة لما ليا مف اثار قانونية باعتبارىا وسيمة لئلثبات

، فإف قوة الوثيقة في االثبات ىى جوىر الحماية الجنائية ليا ولما كاف ذلؾ  
أف كؿ مادة تصمح لبلثبات يجوز أف تكوف إلى  ومف ىنا ذىبت بعض اآلراء الفقيية

مساحتيا وال اىمية لممادة المستعممة في الكتابة يستوى أو  محبل لمتزوير ميما كاف شكميا
رة التوسع في مفيـ الوثيقة مطروحة فاذا كانت فك 5جمدأو  اف تكوف مصنوعة مف خشب

في الفقة الجنائي قبؿ ظيور جرائـ المعموماتية فإف ىذا التوسع يبدو أكثر الحاحا في ظؿ 
االأف ىذا ، الفراغ التشريعي لمواجية جرائـ التزوير المرتكبة بواسطة الحاسب االلي

 19ر القانوف رقـ االتجاه واجو نقدًا شديدًا حيث ذىب جانب مف الفقة الفرنسي قبؿ صدو 
رفض اعتبار التعبير الواقع عمى إلى  الخاص بالغش المعموماتي 1988لسنة 

                                                           

 .2/443أٔظٌ : ٌٕؿ ثٌٕٛٚٞ ػٍٝ ٍُِْ  (1)

جِالس ثإلٌىض١ٌٔٚز، هثً ثًٌٛثق ٚهثً ث١٠ٌ١ٌٕٓ ه.ػذو ثٌٌفّٓ دٓ ػذو هللا ثٌْٕو، ثألفىجَ ثٌفم١ٙز ٌٍضؼ (2)

 .325، 2005ٌٍٗطذجػز ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ ث٠ٌٌجٛ، 

ثٌمُْ ثٌنجٗ، ثٌؾٌثةُ ثٌٌّٞر دجٌٍّٚقز  –ه.ِقّٛه ٔؾ١خ فْٕٟ، ٌٕؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس  (3)

 322ٗ  1122ثٌمجٌ٘ر ، هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز، ثٌؼجِز

ىجّجصٙج ػٍٝ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس، هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز، ِقّو ّجِٟ ثٌٖٛث، عًٛر ثٌّؼٍِٛجس ٚثٔؼ (4)

 155ٗ  1114ثٌمجٌ٘ر 

 1111فْٓ ٙجهق ثٌٌّٙفجٚٞ، لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌنجٗ، ِٕٖأر ثٌّؼجًف، ثالّىٕو٠ًز، ٌِٚ،  (5)

 ٗ116 
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الف التغيير ، اعتباريف اوليما اتنفاء الكتابةإلى  استنادا، االسطوانات الممغنطة تزويراً 
والثاني ىو عدـ التيقف مف صبلحيتيا في ، انصب عمى نبضات الكترومغناطيسية

الرأي قياس ذلؾ عمى انتفاء التزوير في التغيير الذي يطرأ عمى  . يؤيد ىذا1اإلثبات
أف النبضات إلى  باإلضافة، الصوت المسجؿ، والعمة ىي انعداـ عنصر الكتابة

برنامج تشغيميا وىو ما يمكف اف يتحقؽ أو  االلكترومغناطيسية تمثؿ جزءا مف ذاكرة اآللة
، وقد بدأ الفكر القانوني الحديث  يقبؿ التقميد إذا توافرت شروطيماأو  معو معو اإلتبلؼ

اف المادة التي تصنع منيا الوثيقة ليست عنصرا إلى  فكرة الوثيقة االليكترونية استنادا
 فييا.

أو  مجاراة التقديـ العممي والتكنولوجي تتطمب تجاوز المفيوـ التقميدي لموثيقة إف
سندا ليذه الفكرة ومنطمقا  حصره في الورؽ المكتوب. ويمكف لنا في ىذه الحالة أف نجد

ليا اف المشرع المدني في االصؿ رغـ أخذه بمبدأ سيادة الدليؿ الكتابي عمى غيره مف 
طرؽ اإلثبات إال أنو أورد عميو بعض االستثناءات فقبؿ اإلثبات بالبينة فيما كاف يجب 

دوف  وجود مانع يحوؿ أو  وىي  اتفاؽ االطراؼ عمى االثبات بالبينة، اثباتيا كتابة
الحصوؿ عمى الدليؿ الكتابي فإذا اتفؽ االطراؼ عمى االثبات بالبينة  يكوف عمى 

، عدـ تعمؽ القواعد الموضوعية في اإلثبات بالنظاـ العاـإلى  القاضي اف يعتد بيا استنادا
مما يمكف القوؿ معو عمى امكانية اتفاؽ األطراؼ عمى االثبات بالوسائؿ االليكترونية 

 انا ببداية عصر الوثائؽ االلكترونية. وىو ما يعد ايذ
 19اما بالنسبة لتجريـ تزوير الوثائؽ االلكترونية فقد كاف القانوف الفرنسي رقـ 

اولى التشريعات التي جرمت تزوير المستندات المعموماتي  1988الصادر في يناير 
ت تزوير المستنداإلى  كؿ مف ارتكب افعاال تؤدي)عمى أف  462/5فنص في المادة 

حدوث ضرر لمغير فإنو يعاقب بالسجف إلى  المعموماتية ايا كاف شكميا باي طريقة تؤدي
ونصت الفقرة السادسة  (فرنؾ 20.000خمس سنوات وغرامو ال تقؿ عف إلى  مف سنو

مف ذات المادة عمى معاقبة كؿ مف استخدـ بتبصير المستندات المعموماتية المزورة طبقا 

                                                           

 155ثٌٌّؽغ ثٌْجدك ٗ ٌؼمٛدجس، ِقّو ّجِٟ ثٌٖٛث، عًٛر ثٌّؼٍِٛجس ٚثٔؼىجّجصٙج ػٍٝ لجْٔٛ ث  (1)
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المشرع الفرنسي بذلؾ بؿ انو نص عمى امكانية ارتكاب جريمة ولـ يكتؼ ، لمفقرة السابقة
ف كاف غير متصور في  التزوير خطا الف التغيير والتحريؼ لممعمومات المخزنة خطًا وا 
 المستندات والوثائؽ التقميدية اال انو كثيرا ما يحدث في المجاالت المعموماتية الف الدخوؿ

بشكؿ متعمد فمف الممكف اف يحدث بشكؿ غير االنظمة المعموماتية ال يحدث دائما إلى 
معتمد نتيجة الدخوؿ الخاطئ إليو وىو ما يجب النص عميو في تجريـ التزوير في 

 المستندات المعموماتية.
اما القانوف العربي النموذجي فقد نص عمى أف كؿ مف غير في البيانات المخزنة 

 عمى شريطأو  ذاكرة الحاسب اآلليالبيانات المخزنة في أو  في المستندات المعالجة آليا
لكؿ دولة عمى حدة  (وىومتروؾرىا مف الوسائط يعاقب ب)غيأو  اسطوانة ممغنطةأو 

( منو عمى تجريـ استخداـ المستندات المعالجة آليا مع العمـ 8كما نصت المادة )
 بتزويرىا . 

أف كؿ حاالت السرقة واالحتياؿ تتـ عف طريؽ تزوير إلى  وتجدر اإلشارة
لبيانات لنجد أننا أماـ حالة مف حاالت تعدد الجرائـ فاألمثمة التي سبقت اإلشارة إلييا في ا

عف طريؽ إجراء أو  الفقرة الخاصة بالسرقة سواء كانت بتصميـ برنامج معد خصيصا
عمميات تحويؿ غير مشروعة لؤلرصدة بخمؽ حسابات دائنة وىمية كميا ال تتـ إال بتزوير 

ة آليا لنجد اف معظـ الحاالت يتحقؽ فييا التعدد المعنوي لمجرائـ في البيانات المخزن
خاصة مثؿ التبلعب الذي يتـ في األرصدة المصرفية الف عمميات التحويؿ غير 

تعديؿ في البرامج المعموماتية أو  في البيانات واألسماءالمشروعة تتـ عف طريؽ تعديؿ 
 المعالجة ليذه البيانات.

البيانات و  امي في ىذه الحالة متمثبل في تعديؿ البرامجفإذا كاف السموؾ اإلجر 
الفعؿ يظؿ واحدا يتحقؽ بو أو  يترتب عميو تحويبلت مالية غير مشروعة  فإف السموؾ

اكثر مف نموذج تجريمي في ىذه الحالة وىو ما يوجب تطبيؽ احكاـ التعدد المعنوي 
 واالرتباط بيف الجرائـ.
في تفسير مفيوـ الوثيقة ال يغني عف ضرورة اف ىذا التوسع إلى  تجدر االشارة

تدخؿ المشرع لمواجية التزوير المرتكب بالحاسب االلي عمى المستندات والوثائؽ 
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االعتراؼ بحجية ىذه المستندات االلكترونية في إلى  االلكترونية الف المسالة تحتاج اوال
ىذه البيانات يجب أف اف تجريـ التعديؿ في إلى  باالضافة، اإلثبات قبؿ تجريـ تحريفيا

يخضع لعقوبات أشد مف عقوبة التزوير التقميدية نظرا الختبلؼ حجـ الضرر والخسائر 
 الناتجة عف تحريؼ ىذه البيانات وتزويرىا.

أو  محوأو  ( عمى بتجريـ اي تبديؿ7وقد نصت اتفاقية بودابست في المادة )
-إنتاج بيانات غير حقيقية إلى  اخماد ألي بيانات مخزنة في اي نظاـ معموماتي يؤدي

in authentic data-  ذلؾ و  لغرض اسعماليا ألغراض قانوية عمى أنيا صحيحة
سواء كانت فورية القراءة مف عدميا وىو ما يقطع الجدؿ حوؿ قابمية المستند لمقراءة 

مشمولة بالحماية ، اعتبار المستند اإلليكتروني وثيقة قابمة لمقراءةو  ،بالعيف المجردة
 ائية . الجن
يتضح لنا أف الجريمة المعموماتية ثتير مشكبلت عديدة في تطبيؽ النصوص القانونية   

بيف السموؾ المرتكب ال و  فإف وجد النص القانوني وأمكف اعماؿ المطابقة بينو، الحالية
واذا امكف ، نجد العقوبة تتناسب وحجـ الخسائر الناتجة عف ارتكاب مثؿ ىذه الجريمة

قة وكانت العقوبة رادعة فإننا نواجو عقبة كبيرة في عمميات ضبط ىذه اعماؿ  المطاب
الجرائـ واثباتيا الف القواعد التقميدية  لئلثبات وضعت لتواجو سموكا ماديا يحدث في 

فضاء سيبراني أو  ال تتناسب إلثبات جريمة مرتكبة في عالـ اليكترونيو  العالـ الفيزيائي
بات والموجات غير المرئية. وىو ما يحتـ ضرورة افتراضي غير ممموس يتكوف مف ذبذ

التدخؿ التشريعي لتنظيـ ىذه المسألة عنطريؽ االعتراؼ لقوة المستندات اإلليكنروني 
 التعديؿ فيياأو  اعتبارىا مف قبيؿ الوثائؽ قبؿ النص عمى تجريـ تزويرىا، و في اإلثبات

 تحريفيا حسب األحواؿ.و 



 اإلطار القانوني لحماية المدتهلك اإللكتروني من مخاطر التجارة اإللكترونية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

999 

 الخاتمة
ة مف اىـ الحقوؽ التي عنى بيا المشرع الوطني واحد المستيمؾحقوؽ  تعد

والدولي باعتبارىا مربتطة بتنمية المجتمعات، خاصة مع الثورة المعموماتية، وفي ظؿ 
وجود المحتوى االلكتروني الرقمي، وثورة االعبلنات التي غيرت مفاىيـ الحاجات 

ة االطار ضرورية في حياة المستيمؾ. حيث برزت حاجة اكبر لدراسإلى  الكمالية
خصوصًا وأّف معظـ دوؿ العالـ قد عبرت عف رغبتيا ، القانوني لحماية حقوؽ المستيمؾ

في عبلقتو بالميني واستعدادىا لحماية ىذا المستيمؾ كونو الطرؼ الضعيؼ 
الخدمة محؿ أو  )المحترؼ( الفتقاره لممعمومات الكافية والضرورية حوؿ السمعة

افضؿ استخداـ بما يحقؽ لو الغرض الذي مف اجمو االستيبلؾ والتي تجعمو يستخدميا 
مف ىنا كاف لزامًا وجود مجموعة مف القواعد الحمائية لصالح  قاـ بإبراـ العقد.

 المستيمؾ. 
وفي خبلصة الورقة  نجد اف االطر المنظمة لحماية المستيمؾ في العراؽ ىي 

د اف العائؽ االساسي مف االىمية بمكاف ُيستطاع معو تحقيؽ حماية فاعمة لممستيمؾ، بي
اصدار المراسيـ التطبيقية ذات إلى  الذي يحد مف تحقيؽ مثؿ ىذه الحماية ىو الحاجة

الصمة بقانوف حماية المستيمؾ خاصة لجية تفعيؿ دور المجمس الوطني لحماية 
المستيمؾ  وتفعيؿ اليات فض المنازعات المتصمة بالمستيمؾ مف وساطة ولجنة حؿ 

انفاذًا حقيقيًا لمقانوف الجنائي الخاص بحقوؽ المستيمؾ، عبلوة  المنازعات بما يحقؽ
عمى اىمية تعزيز القدرات في مجاؿ التعريؼ بقانوف حماية المستيمؾ وبالقوانيف ذات 

 الصمة.
ايالء في هذا االطار بالنظر في  مجمومة من التوصيا إلى  وخمص  الورقة 

 االنترنتمن خالل االتي : االهتمام بالعمميا  االستهالكية التي تتم مبر 
التوعية بشأف ىذا النمط االستيبلكي المستجد، ووجوب وضع االطر القانونية  -1

التطبيقية المرتبطة بتنفيذ قانوف حماية المستيمؾ، عبلوة عمى تعزيز تنسيؽ 
 الجيود كافة مف اجؿ تفعيؿ حماية المستيمؾ وخاصة الجيود الحكومية
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واالقتصادية والدينية ومنظمات المجتمع المدني  التربوية واالمنية واالجتماعيةو 
الوطنية وكذلؾ المنظمات الدولية كاالمـ المتحدة والمنظمات االقميمية كجامعة 

 الدوؿ العربية.
كما ُيوصى بتعزيز القدرات لممختصيف والمعنييف في مجاؿ حماية المستيمؾ    -2

 مف عدمو. خاصة المراقبيف والمحققيف في مدى وجود مخالفات استيبلكية
ايبلء االىتماـ بمحاولة ايجاد الحموؿ التشريعية والتقنية لمسألة اجراءات   -3

الضبط واالدلة، مع التركيز عمى دور اجيزة الضبط االداري و  التفتيش
والقضائي في مبلحقة االنتياكات المتعمقة بحقوؽ المستيمؾ االلكتروني، كما 

عبلمات التجارية واثرىا يجب تعزيز حماية المستيمؾ مف انتياؾ حقوؽ ال
عدـ التمييز بيف ما إلى  السمبي عميو وما يحققو ذلؾ مف لبس لديو يؤدي فيو
 ىو مبلئـ لحاجاتو وبيف ما ىو ضار بصحتو وحياتو.
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 ممخص:ال
كتسب موضوع حماية المستيمؾ أىمية كبيرة في السنوات األخيرة، وبرزت ا

قضية حماية المستيمؾ كقضية ىامة ضمف قضايا المسؤولية االجتماعية الواجب عمى 
كما احتمت قضية ، المنظمات أخذىا في الحسباف عند وضع الخطط واتخاذ القرارات

ة واالجتماعية واالقتصادية المطروحة حماية المستيمؾ مكانًا بارزا بيف القضايا السياسي
 .في المؤتمرات والندوات وحازت عمى اىتماـ العديد مف الكتاب والباحثيف

واحدة مف اىـ الحقوؽ التي عنى بيا المشرع الوطني  المستيمؾتعتبر حقوؽ و 
والدولي باعتبارىا مربتطة بتنمية المجتمعات، خاصة مع الثورة المعموماتية، وفي ظؿ 

حتوى االلكتروني الرقمي، وثورة االعبلنات التي غيرت مفاىيـ الحاجات وجود الم
ضرورية في حياة المستيمؾ. حيث برزت حاجة اكبر لدراسة االطار إلى  الكمالية

خصوصًا وأّف معظـ دوؿ العالـ قد عبرت عف رغبتيا ، القانوني لحماية حقوؽ المستيمؾ
في عبلقتو بالميني لضعيؼ واستعدادىا لحماية ىذا المستيمؾ كونو الطرؼ ا

الخدمة محؿ أو  )المحترؼ( الفتقاره لممعمومات الكافية والضرورية حوؿ السمعة
االستيبلؾ والتي تجعمو يستخدميا افضؿ استخداـ بما يحقؽ لو الغرض الذي مف اجمو 

مف ىنا كاف لزامًا وجود مجموعة مف القواعد الحمائية لصالح  قاـ بإبراـ العقد.
برزت مشكمة الدراسة مف خبلؿ تممس الباحث واستشعاره لممخاطر التي و ، المستيمؾ

يمكف اف تصيب المجتمع جراء بعض الممارسات الخاطئو مف قبؿ القائميف عمى إداء 
االنشطة التسويقية في اغمب المنظمات المعنية بالخدمات والتجارة اإللكترونية، وقد 

ر تمؾ المنظمات نحو حماية حقوؽ تزايد اىتماـ الباحث بذلؾ نتيجة احساسو بتقصي
بياف حاجة المستيمؾ لمحماية مف المنظور التقميدي إلى  الدراسة وقد ىدفتالمستيمكيف.

والتقني، والكشؼ عف مدى الحاجة لحماية المستيمؾ قبؿ إبراـ العقد اإللكتروني، 
كشؼ الإلى  والتعرؼ عمى حقوؽ المستيمؾ في كافة مراحؿ العقد اإللكتروني، باإلضافة

إلى  وخمص البحثعف مدى حاجة المستيمؾ لئلعبلـ البلحؽ إلبراـ العقد اإللكتروني.
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ايالء االهتمام بالعمميا  في هذا االطار بالنظر في  مجمومة من التوصيا 
 من خالل االتي : االستهالكية التي تتم مبر االنترنت

القانونية التوعية بشأف ىذا النمط االستيبلكي المستجد، ووجوب وضع االطر  -1
التطبيقية المرتبطة بتنفيذ قانوف حماية المستيمؾ، عبلوة عمى تعزيز تنسيؽ الجيود 
كافة مف اجؿ تفعيؿ حماية المستيمؾ وخاصة الجيود الحكومية والتربوية واالمنية 
واالجتماعية واالقتصادية والدينية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية وكذلؾ 

 .لمتحدة والمنظمات االقميمية كجامعة الدوؿ العربيةالمنظمات الدولية كاالمـ ا
بتعزيز القدرات لممختصيف والمعنييف في مجاؿ حماية المستيمؾ خاصة ايضًا    -2

 .المراقبيف والمحققيف في مدى وجود مخالفات استيبلكية مف عدمو
االىتماـ بمحاولة ايجاد الحموؿ التشريعية والتقنية لمسألة اجراءات التفتيش   -3

ط واالدلة، مع التركيز عمى دور اجيزة الضبط االداري والقضائي في والضب
 االلكتروني. مبلحقة االنتياكات المتعمقة بحقوؽ المستيمؾ

، شبكات االتصاالت المستيمؾ األلكتروني،التجارة األلكترونية الكمما  المفتاحية:
 الدولية
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ABSTRACT : 

The issue of consumer protection has gained great importance in 

recent years, and the issue of consumer protection has emerged as 

an important issue among the issues of social responsibility that 

organizations must take into account when developing plans and 

making decisions, and the issue of consumer protection has 

occupied a prominent place among the political, social and 

economic issues raised in conferences and seminars.  

Consumer rights are considered one of the most important rights 

that the national and international law has concerned with, as they 

are linked to the development of societies, especially with the 

information revolution, and in the presence of digital electronic 

content, and the advertising revolution that changed the concepts 

of luxury needs into essential in the life of the consumer. Where a 

greater need arose to study the legal framework for the protection 

of consumer rights, especially since most countries of the world 

have expressed their desire and willingness to protect this 

consumer as the weak party in his relationship with the 

professional (professional) for his lack of sufficient and necessary 

information about the commodity or service in question that 

makes him use it in the best way to achieve Has the purpose for 

which he entered into the contract. Hence, it was necessary to 

have a set of protective rules for the benefit of the consumer.The 

problem of the study emerged through the researcher's touching 

and sensing of the risks that may affect society as a result of some 

wrong practices by those in charge of performing marketing 

activities in most organizations concerned with services and e-

commerce, and the researcher's interest in this has increased due 

to his sense of the failure of these organizations to protect the 

rights of consumers.The study aimed to demonstrate the 

consumer's need for protection from the traditional and technical 
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perspective, to reveal the extent of the need for consumer 

protection before concluding the electronic contract, to identify 

consumer rights in all stages of the electronic contract, in addition 

to revealing the extent of the consumer’s need for information 

following the conclusion of the electronic contract. 

The research concluded with a set of recommendations in this 

regard by considering paying attention to consumer operations 

that take place over the Internet through the following: 

- Raising awareness about this emerging consumption 

pattern, and the necessity of developing applied legal 

frameworks related to the implementation of the Consumer 

Protection Law, in addition to strengthening the 

coordination of all efforts to activate consumer protection, 

especially governmental, educational, security, social, 

economic and religious efforts, and national civil society 

organizations as well as international organizations such as 

the United Nations and regional organizations. As the 

League of Arab States. 

- It also enhances the capabilities of specialists and 

stakeholders in the field of consumer protection, especially 

observers and investigators, regarding whether or not there 

are consumer violations. 

- Attention to trying to find legislative and technical solutions 

to the issue of inspection and seizure procedures and 

evidence, with a focus on the role of administrative and 

judicial control agencies in pursuing violations of electronic 

consumer rights. 

Key words: electronic consumer, electronic commerce, 

international telecommunications networks . 


