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ضمانات الرضا الحر للمستهلك
فـي عقود االستهالك المبرمة عن بعد
دراسة مقارنة-*

األستاذ الدكتور
عدنان إبراهيم سرحان

*

امللخص
مل يكن الدافع إىل محاية املستهلك هو املخاطر التي يتعرض هلا من جهله الناجم عن
تعقد السلع واخلدمات ،التي صار من الصعب عليه إدراك ماهيتها وطرق استعامهلا
وخماطرها ،بل إن محايته باتت اليوم مطلوبة ،يف مواجهة التقدم الباهر للدعاية
والتسويق ،والطابع اإلكراهي لبعض األساليب املستحدثة يف العرض واملساومة
والتعاقد .وكان من أهم هذه األساليب اجلديدة التعاقد مع املستهلك عن بعد .ففي
عمليات التعاقد هذه يتفاوض املستهلك ويتعاقد بوسيلة اتصال عن بعد ( اهلاتف أو
اإلنرتنت) وال يرى فيها حقيق ًة السلع التي يشرتهيا وال خربة أو دراية له بمواصفاهتا
وخماطرها ،وليس لديه تأكيد لشخصية البائع وال قيمه وال وضعه املايل .لذا بادر املرشع
الفرنيس إىل تنظيم التعاقد عن بعد ترشيعي ًا يف تقنني االستهالك ،وحدَّ ث ضامنات
املستهلك يف هذا العقد بتعديله األخري يف عام 2014م ،بام يزيد من هذه الضامنات
ويشدد اجلزاءات عىل املحرتف املخالف .أما القوانني العربية ،فلألسف رمم انتشار
استعامل وسائل االتصال احلديثة عن بعد ،لكن املرشع يف مالبها مل َّير بعد أهنا حتتاج إىل
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/4/25
 أستاذ القانون املدين ،مساعد املدير لشؤون الفروع والعميد السابق لكلية القانون -جامعة الشارقة.
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تنظيم خاص يوفر احلامية الفعالة للمستهلك من خماطرها ،شذ عن ذلك القانونان
املغريب واللبناين ،اللذان تأثرت أحكامهام بدرجات متفاوتة بالقانون الفرنيس .كام
اشتملت قوانني املعامالت اإللكرتونية يف دول عربية أخرى نصوص ًا حتقق بعض
ضامنات محاية املستهلك يف مثل هذه املعامالت .وهذا هو موضوع هذا البحث الذي
حياول بدراسة مقارنة النظر يف الضامنات التي وفرهتا تلك القوانني للرضا احلر
للمستهلك.

املقدمة
دفع حتسن دخل األفراد إىل اإلقدام عىل رشاء السلع واخلدمات من أشخاص طبيعية
أو معنوية ،كسبت خربة التعامل هبا فصارت يف موقع قوة اقتصادية ومعرفية يف مقابل
املستهلكني( .)1وبناء عىل هذا الواقع وجد املحرتفون أنفسهم يف موقع القوة مقارنة
باملستهلكني الضعفاء ،الذين جتاذهبم الكم اهلائل من السلع واخلدمات املعروضة ،التي
وحريهتم طرق العرض
عاد من الصعب عليهم االختيار بينها،
ر
التنزيالت التي ابتدعها املحرتفون.

()2

والبيع وفنون

)(1) Rabih CHENDEB, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative
droits français, libanais et égyptien), LGDJ, Paris & édtion Alpha, 2010, p.13.J. Calais-Auloy
et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz.5e édition, 2000, p.1, G.Cas. et P. Ferrier,
Traité de droit la consommation,édtion PUF, 1986, p2.Didier Ferrier, La protection des
consommateurs, connaissance du droit,Dalloz,1996,p.2.,V.T.Ivainer, De l’ordre technique à
l’ordre public technologique, JCP, 1972, I,2495. Jacques Ghestin, Traité de droit civil, La
formation du contrat, 3e édition, LGDJ, 1993, n° 77, p.53.

( )2عبداجلبار منديل ،اإلعالن بني النظرية والتطبيق ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،1982،ص ،3أشار إليه ،حممد
بودايل ،محاية املستهلك يف القانون املقارن ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنيس ،دار الكتاب احلديث،2006 ،
القاهرة-الكويت -اجلزائر ،ص.10
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وقد أحسن املحرتفون استخدام وسائل التواصل عن بعد التي تطورت من الرسالة
أو الرسول ،إىل اهلاتف الثابت ثم الفاكس ،مرور ًا بالتلفزيون إىل الوسائل التي أبدعتها
ثورة التزاوج بني املعلوماتية ووسائل االتصال ،والتي كان من أبرزها اهلاتف النقال الذي
تالحق طرح أجياله املتعاقبة يف السوق بشكل ملفت للنظر وخصوص ًا النسخ الذكية منه،
واإلنرتنت ،الذي نقل املحال التجارية من أشكاهلا املادية إىل االفرتاضية ،فظهرت بفضل
ذلك فئات جديدة من السلع االستهالكية ،ومن املستهلكني ،كأمثال املستهلكني
االفرتاضيني ( ،(cyber-consommateur))3وأنامط جديدة من التعاقدات ،ومنها ما يطلق
عليه مسمى عقود املسافة أو العقود عن بعد .هذه العقود ،وكام يدل عليه مسامها ،تتميز
بأهنا تربم بني أطراف ال جيمعهم مكان واحد .وهذه العقود تندرج حتت ما يطلق عليه
مصطلح عقد االستهالك( ،)4وهو عقد تغلب عليه صفة اإلذعان( ،)5فتحديد رشوطه
الخيضع للمساومة املتكافئة بني املحرتف واملستهلك ،بل عىل األخري أن يقبل بالعقد
برشوطه التي يعدها املحرتف سلف ًا وال يقبل فيه مناقشة ،أو أن يرفض التعاقد(.)6
(3) Rabih CHENDE, op.cit, p.13.
)4( Rabih CHENDEB, op.cit, p. 16.

انظر يف املوضوع ،عدنان رسحان ،املهني ،املفهوم واالنعكاسات القانونية ،بحث منشور يف جملة احلقوق
للبحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق -جامعة اإلسكندرية ،ع ،1س2003م.
( )5وهذا ما قررته املادة ( )145من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت التي تنص عىل أن  ( :القبول يف عقد
االذعان يقترص عىل جمرد التسليم برشوط متامثلة يضعها املوجب لسائر عمالئه وال يقبل مناقشة فيها) .ويالحظ
أن النظرية احلديثة يف عقد اإلذعان ال تشرتط لقيامه االحتكار ،بل تكتفي له بوجود عقد نموذجي برشوط
موحدة للجمهور مري خاضعة للمفاوضة أو املساومة ،يضطر املستهلك لقبوهلا ،حلاجته للسلعة أو اخلدمة.
ونظر ًا إىل أن رضا املوجب له يقترص عىل قبول العقد برشوط املوجب أو االنرصاف عنه ،فقد وجد املرشع أن
املوجب قد يفرض عىل املوجب له رشوط ًا تعسفيه ،لذا سمح بتدخل القايض لتعديل أو إلغاء الرشط التعسفي
إذا طلب الطرف املذعن ذلك ( املادة  248معامالت مدنية إمارايت) ،خالف ًا ملبدأ القوة امللزمة للعقد ،كام سمح
بتفسري العبارات الغامضة يف العقد ملصلحة املذعن دائن ًا كان أم مدين َا ،خروج ًا عىل القاعة العامة يف التفسري التي
تقرر أن الغموض أو الشك يفرس ملصلحة املدين ( املادة  266معامالت مدنية إمارايت).

;(6) M.Trochu, H.Groutel, B.Jadaud et P. Pacastaing, Le contrat de la consommation
Contribution à l’étude de la condition juridique du consommateur ,Congrès national des
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ورمم مزايا التعاقد عن بعد ،من حيث إن املستهلك ال يتحمل مشقة االنتقال إىل
مقر عمل املحرتف للتفاوض أو التعاقد معه ،بل يمكنه ذلك وهو يف حمل إقامته،
مسرتخي ًا عىل أريكته ،أو يف كل مكان يمكن أن يتواجد فيه ،لكن أنامط التعاقد هذه،
إضافة إىل اإلزعاج الذي يتعرض له من عروض التعاقد املتكررة من بعض املشاريع
واملؤسسات ،خصوص ًا عرب اهلاتف واإلنرتنت ،عىل نحو خيل باهلدوء وحيدث إرباك ًا يف
احلياة اخلاصة ،فإهنا تضع أمام املستهلك حتديني أساسيني :األول ،يتعلق بالصعوبة التي
يالقيها املستهلك يف تقدير السلع واخلدمات التي تعرض عليه بوسائل االتصال عن
بعد ،فهو لن يتمكن من رؤية أو ملس املنتج الذي يريد رشاءه ،األمر الذي يعني وجود
خطر ال يستهان به يف وقوع املستهلك يف وهم ،مقصود أو مري مقصود ،بشأن السلعة
أو اخلدمة؛ أما الثاين فريتبط بالطابع اإلكراهي هلذه األنواع من عروض التعاقد ،ذلك
أن مناقشة ومفاوضة املستهلك للمحرتف يف حمله التجاري أسهل بكثري من مناقشته
ومفاوضته عن بعد ،وهو ما يمكن أن يوقع املستهلك يف لبس يف شأن حمل االلتزامات
التي يولدها العقد ،أو قيم وشخصية املحرتف الذي يتعاقد معه( .)7وقد حيصل ،يف
بعض احلاالت االستثنائية ،أن يطلب املستهلك املنتج ويدفع ثمنه ،ثم ال يستلم شيئ ًا
وال يستطيع اسرتداد ما دفع بسبب إفالس البائع أو اختفائه(.)8
هذا الواقع دعا املرشع يف عديد الدول إىل تضمني قوانني االستهالك فصوالً خاصة
بحامية املستهلك يف عقود االستهالك املربمة عن بعد( .)9فقد اشتمل قانون محاية
Huissiers de justice Tours 12-16 juin 1974,Paris, JGDJ, p.12-13.
(7) Didier Ferrier, op.cit, p.25, Rabih CHENDEB, op.cit. P.128.J.Calais-Auloy, Les ventes
agressives, D.1970, chron.p.37.
(8) .J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, p.94-95.

( )9فقد صدر يف فرنسا تقنني محاية املستهلك بتاريح  26يوليو 1993م ،ضام ًا بني دفتيه جمموعة من الترشيعات
الفرعية التي اهتمت بشؤون املستهلك الذي تم تعديله جذري ًا يف عام 2014م .يف الدول العربية كان أول القوانني
صدور ًا هو قانون محاية املستهلك التونيس رقم ( )117الصادر يف 1992/12/7م يف حني تأخر صدور قوانني باقي
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املستهلك الفرنيس أحكام ًا خاصة بحامية املستهلك يف هذا النوع من التعاقد  ،وهي
()10

أحكام قد تم حتديثها بام يواكب حاجات محاية املستهلك ،بموجب آخر تعديل بالقانون
رقم ) (2014-344الصادر يف  17مارس .)11(2014
وقد نظمت قوانني عربية هذا الصنف من التعاقد ،القانون املغريب رقم

)(31.08

القايض بتحديد تدابري محاية املستهلك والصادر بظهري رشيف رقم ) (1.11.03بتاريخ
 14ربيع األول 1432هـ املوافق  18فرباير 2011م ،حتت عنوان ( العقود املربمة عن
بعد) ،وقانون محاية املستهلك اللبناين رقم ( )659الصادر يف  4شباط/فرباير 2005م،
حتت عنوان ( العمليات التي جيرهيا املحرتف عن بعد) .ورمم انتشار هذا األسلوب
التعاقدي ،إال أن بقية القوانني العربية ،مل تنظمه بنصوص خاصة يف ترشيعات محاية
املستهلك ،واكتفى البعض اآلخر منه بالنص عىل بعض سبل محاية املستهلك يف إطار
الدول العربية ،يف سلطنة عامن ،انظر قانون محاية املستهلك العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم  81لسنة2002م،
وقد حل حمله يف عام 2014م قانون محاية املستهلك العامين اجلديد الصادر باملرسوم السلطاين رقم 2014/66م
بتاريخ 2014/11/30م ،ويف لبنان ،انظر قانون محاية املستهلك اللبناين رقم ( )659الصادر يف 2005/2/4م،
ويف فلسطني ،انظر قانون محاية املستهلك رقم ( )21الصادر يف 2005/11/1م ،ويف مرص ،انظر قانون محاية
املستهلك املرصي رقم ( )67الصادر يف 2006/7/20م ،و يف اإلمارات ،انظر قانون محاية املستهلك اإلمارايت رقم
( )24لعام 2006م ،ويف سورية ،انظر قانون محاية املستهلك السوري رقم ( )2الصادر يف 2008/3/6م ،ويف قطر،
انظر ،قانون محاية املستهلك القطري رقم ( )8الصادر يف 2008/5/15م ،ويف اجلزائر ،انظر قانون محاية املستهلك
وقمع الغش اجلزائري رقم ( )03-09الصادر يف 2009/2/25م ،ويف العراق ،انظر قانون محاية املستهلك العراقي
رقم ( )1الصادر يف 2010/1/4م ،ويف املغرب ،انظر ظهري رشيف رقم (  ) 03.11.1الصادر يف
2011/2/18م بتنفيذ القانون رقم (  )31.08القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك ،ويف البحرين ،انظر قانون
محاية املستهلك البحريني رقم ( )35الصادر يف 2012/7/12م ،ويف الكويت انظر قانون محاية املستهلك رقم ()39
لسنة 2014م .عىل الدعاية التجارية ونحوها من الترشيعات التي توجد هلا مثيالت أيض ًا يف الدول التي لدهيا قوانني
خاصة بحامية املستهلك.
(10) Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, éd. 2010-2011,
n°.5910, p.1362. Sur le sujet en général v.Jacques Ghestin, op.cit. n°145 et s.,p.122 et s.
(11)V. Carole Aubert de Vincelles et Natacha Sauphanor- Brouillaud, Loi du 17 mars 2014:
nouvells mesures protectrices du conspmmateur, D., n°15 du 17 avril 2014.pp.880-884
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قوانني املعامالت أو املبادالت اإللكرتونية ،ومنها قانون املعامالت اإللكرتونية
القطري رقم ( )16لسنة 2010م ،وقانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية التونيس
رقم ( )83املؤرخ يف 2000/8/9م ،األمر الذي خيضع هذا النوع من التعاقد يف الدول
التي مل تنظمه قوانني االستهالك فيها إىل القواعد العامة يف قوانينها املدنية ،التي قد ال
تكون مالئمة للمستهلك ومحايته.
دراسة ضامنات الرضا احلر للمستهلك يف التعاقد عن بعد تقتيض منا أوالً حتديد
نطاق احلامية ،ومن ثم بيان مضمون احلامية يف املرحلة التي تسبق التعاقد ،ومضموهنا
يف املرحلة التي تيل إبرام العقد ،ونبحث ذلك يف مطالب ثالثة:

املطلب األول
نطاق احلامية يف العقود املربمة عن بعد
بحسب البند ( )1من املادة ) ،(L.121-16من قانون االستهالك الفرنيس ،يقصد بالعقد
عن بعد( :كل عقد يربم بني حمرتف ومستهلك ،يف إطار نظام معد للبيع أو تقديم اخلدمات
عن بعد ،دون التواجد اجلسدي املتزامن للمحرتف واملستهلك ،وذلك من خالل اللجوء
احلرصي لواحدة أو أكثر من تقنيات االتصال عن بعد حتى إبرام العقد).
وقد أخضع القانون الفرنيس العقد عن بعد إىل تنظيم خاص يرسي عىل عقود بيع
السلع وعقود تقديم اخلدمات( ،)12عىل خالف القانون اللبناين ،الذي أخضع لتنظيم
مشرتك مجيع العمليات التي جيرهيا املحرتف عن بعد ( العقود عن بعد) عرب اهلاتف أو
اإلنرتنت أو أية وسيلة أخرى معتمدة ،أو يف حمل إقامة املستهلك (السعي التجاري)،
ولكن أيض ًا دون متييز بني السلع واخلدمات(.)13
(12) Ph. Le Tourneau, op.cit, n°.856, p 341, 3228-1, p.913.

( )13انظر املادة ( )51من قانون محاية املستهلك اللبناين.
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عىل أن الفقرة األوىل من املادة

)(L.121-16-1

من قانون االستهالك الفرنيس قد

استبعدت من تطبيق أحكام هذا النوع من التعاقد ،العقود اآلتية:
 .1العقود الواردة عىل اخلدمات االجتامعية ،بام يف ذلك عقود السكن االجتامعي،
أو مساعدة الطفولة والعائالت.
 .2العقود الواردة عىل اخلدمات الصحية التي يقدمها حمرتفو الصحة للمرىض
ألجل تقدير احلفاظ أو إعادة تأهيل حالتهم الصحية ،بام يف ذلك التشخيص،
والتسليم وجتهيز األدوية واملواد الطبية.
 .3العقود الواردة عىل ألعاب النقود ،بام يف ذلك اليانصيب ،ألعاب الكازينو،
واملعامالت الواردة عىل املراهنات.
 .4العقود الواردة عىل اخلدمات املالية.
 .5العقود الواردة عىل الرحالت السياحية اجلزافية.
 .6العقود الواردة عىل عقود استعامل األموال ألوقات مقسمة ،عقود منتجات
العطالت طويلة األجل وعقود إعادة البيع واملقايضة.
 .7العقود املنظمة بوساطة موظف عام.
 .8العقود الواردة عىل جتهيز مواد مذائية ،ومرشوبات ومريها من األموال املنزلية
ذات االستهالك اجلاري ،والتي يسلمها املحرتف بنفسه للمستهلك خالل
جوالت متواترة أو منتظمة يف املسكن أو حمل اإلقامة أو العمل(.)14
 .9العقود الوارد عىل خدمات نقل الركاب.
 .10العقود املربمة بوساطة موزعني مواقع جتارية آلية.
 .11العقود املربمة مع عمالء االتصاالت لغرض استعامل املقصورات اهلاتفية
( )14وكان الغرض من هذا االستثناء تشجيع استمرار التجارة الريفية ،وفك العزلة عن األرياف ،حممد بودايل،
مرجع سابق ،ص.139
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العامة أو ألمراض الربط األحادي باهلاتف ،باإلنرتنت أو بالتصوير الربقي،
خصوص ًا اخلدمات واملنتجات ذات القيمة املضافة التي يمكن الوصول إليها
بطرق هاتفية أو برسائل نصية.
أما القانون املغريب اخلاص بتحديد تدابري محاية املستهلك ،فقد أخضع العقود املربمة
عن بعد ألحكام خاصة ،ضمنها الباب الثاين منه .ونصت املادة ( )26منه عىل تطبيق
أحكام هذا الباب عىل كل شخص طبيعي أو معنوي يامرس نشاط ًا عن بعد أو يقرتح
بواسطة إلكرتونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك ،كام تطبق هذه
املقتضيات عىل كل عقد ينتج عن هذه العملية بني مستهلك ومورد بواسطة تقنية
لالتصال عن بعد .وعرفت املادة ( )1/25من القانون "تقنية االتصال عن بعد" بأهنا
كل وسيلة تستعمل إلبرام العقد بني املورد واملستهلك بدون حضورمها شخصي ًا ويف
آن واحد .وقد استبعدت املادة ( )28من نطاق التطبيق العقود املربمة - :بواسطة
موزعني آليني أو حمالت جتارية جمهزة بآالت؛  -مع املتعهدين يف جمال االتصاالت
ألجل استخدام خمادع (كابينات) هاتفية -ألجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق
أخرى خاصة بالعقارات ما عد اإلجيار؛ -أثناء بيع املزاد العلني.
وجتدر املالحظة هنا ،أن القانون اللبناين قد أخضع يف تنظيمه للتعاقد عن بعد
عروض التعاقد التي تتم للشخص املعنوي ،خمالف ًا بذلك القانونني الفرنيس واملغريب
اللذين قرصاها عىل الشخص الطبيعي .مري أن القانون اللبناين انفرد دون قرينيه
الفرنيس واملغريب باستبعاده ،دون مربر واضح ،العمليات التي تنصب عىل أموال مري
منقولة من اخلضوع ألحكام التعاقد عن بعد(.)15

(15) Rabih CHENDEB, op.cit, p. 120-121.
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املطلب الثاين
مضمون محاية الرضا احلر للمستهلك
يف املرحلة التي تسبق إبرام العقد عن بعد
التعاقد عن بعد يضع املستهلك يف مواجهة حتديات صعوبة تقدير السلع التي اليرى
إال صورها أو نامذج عنها ،فيصعب عليه عندئذ التمييز بني السلع واخلدمات واختيار
األفضل منها ،فيتعرض إىل خطر الغلط بذاهتا أو صفاهتا املرموبة لديه .دون أن نغفل
ما يمكن أن يسببه هذا النوع من التعاقد من احتامل الغلط يف قيم وشخصية املحرتف
الذي يتعاقد معه .وبقصد تسليح املستهلك بام يلزم ملواجهة هذين التحديني ،فقد
نصت قوانني محاية املستهلك عىل ضامنات حلامية رضا املستهلك قبل إبرام العقد ،يمكن
إمجاهلا باآليت:
 -1املوافقة املسبقة عىل املساومة اإللكرتونية والتعريف بطبيعتها التجارية:
ال خالف عىل أن من حق اإلنسان ضامن احرتام حياته اخلاصة والعائلية ،ومسكنه
ومراسالته .وهذا احلق ،كام سبق القول ،يتعرض لالنتهاك من كثرة العروض التجارية
التي تنهال عليه عرب وسائل االتصال أو يف مقر سكناه .هلذا نظم قانون االستهالك
الفرنيس محاية املستهلك من هذا االنتهاك ،جزئي ًا فيام خيص عروض التعاقد باهلاتف.
فقد أوجبت املادة ) (L.121-20من القانون عىل املحرتف الذي يتصل باملستهلك
تلفوني ًا بقصد إبرام أو تعديل عقد يتضمن بيع سلعة أو تقديم خدمة ،التعريف بنفسه
يف بداية املحادثة ،وعند االقتضاء ،التعريف بالشخص الذي يتصل حلسابه والطبيعة
التجارية هلذا االتصال.
كام أعطت املادة ) (L.121-34من القانون للمستهلك الذي ال يرمب يف التواصل
معه باهلاتف لعروض التجارة ،أن يسجل جمان ًا يف سجل أو قائمة االعرتاض عىل
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املساومة عرب اهلاتف .ومنعت املادة ذاهتا كل حمرتف من مساومة أي مستهلك مسجل
يف ذلك السجل ،مبارشة أو بوساطة طرف ثالث يعمل لصاحله .وألزم القانون الفرنيس
املحرتف ،عند طلبه من املستهلك احلصول عىل بياناته اهلاتفية ،أن يعلمه بحقه يف
التسجيل يف سجل االعرتاض ،وإذا كان طلب البيانات اهلاتفية جاء بمناسبة إبرام عقد
ما ،فيجب عىل املحرتف أن يضمن العقد بطريقة مقروءة ومفهومه وجود هذا احلق
للمستهلك .وقد نصت املادة ) (L.121-34-1عىل عقوبة الغرامة اإلدارية للمحرتف
املخالف ،ال جيب أن يزيد مقدارها عن ( )15000مخسة عرش ألف يورو للشخص
الطبيعي ،و ( )75000ومخسة وسبعون ألف يورو للشخص املعنوي.
كام أوجب القانون املغريب اخلاص بتحديد تدابري محاية املستهلك عىل املحرتف الذي
يتصل باملستهلك تلفوني ًا أو بأية تقنية أخرى لالتصال عن بعد ،بقصد إبرام عقد بيع،
أن يشري رصاحة يف بداية املحادثة ،إىل هويته والغرض التجاري من االتصال.
ويف توجه مماثل عمم قانون املعامالت اإللكرتونية القطري رقم ( )16لسنة
2010م ،هذه احلامية للمستهلك عىل كل أشكال االتصال اإللكرتوين ،الذي عرفته
املادة األوىل من القانون بأنه( :اتصال يتم بواسطة أي من االتصاالت السلكية
والالسلكية) .فقد اشرتطت املادة ( )53من القانون يف أي اتصال الكرتوين موضوعه
خدمة جتارة إلكرتونية ذات بيعة جتارية أو يشكل جزء ًا منها ،يقدمها مقدم اخلدمة ،أن
يكون واضح ًا أنه اتصال ذو طبيعة جتارية ،وأن حيدد بوضوح الشخص الذي يتم
االتصال بالنيابة عنه ،وأال يكون خمالف ًا للنظام العام واآلداب العامة.
أما بالنسبة للعروض أو املسابقات التجارية ذات الطبيعة الرتوجيية ،فقد اشرتطت
املادة أعاله أن تكون حمددة بكل دقة ووضوح ،وأن توضح ما إذا كانت تشتمل عىل
خصومات أو مكافآت أو هدايا ،وأن تكون الرشوط الواجب استيفاؤها للمشاركة
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فيها مري مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح ودون مموض ،وأن يكون الوصول
إليها ميرس ًا.
ال بل إن القانون القطري ،وحسن ًا فعل ،ذهب إىل أبعد من ذلك عندما منع مقدم
اخلدمة من إرسال أو اإليعاز بإرسال اتصاالت إلكرتونية ذات طبيعة جتارية ،قبل
احلصول عىل موافقة املستهلك املسبقة والرصحية عىل هذا اإلرسال .عىل أنه سمح
بافرتاض تلك املوافقة عندما توجد عالقة بني مقدم اخلدمة واملستهلك تسمح برتجيح
التوقع الواضح من املستهلك باستالم االتصال اإللكرتوين ،وبرشط أن يكون هذا
االتصال ذا صلة بالغرض الذي من أجله هذه العالقة .ولكن اشرتط أن تتاح الفرصة
والطرق املالئمة للمستهلك لطلب عدم احلصول عىل املزيد من االتصاالت
اإللكرتونية يف أي وقت(.)16
 -2املضامني اإللزامية لإلجياب:
أما بخصوص املضامني اإللزامية لإلجياب ،فبحسب املادة ) (L.121-19من قانون
االستهالك الفرنيس ،جيب عىل املحرتف يف التعاقد عن بعد ،قبل إبرام العقد ،أن يزود
املستهلك بسلسلة من املعلومات التي جيب أن يتضمنها عرضه أو إجيابه بشكل واضح
مقروء ومفهوم ،أو يضعها حتت ترصفه بأي وسيلة تتالءم مع تقنية االتصال عن بعد،
وهذه املعلومات هي:
 -املعلومات املتعلقة باخلصائص األساسية للسلعة أو اخلدمة ،وثمنها ،ويف حالة

التنفيذ املؤجل ،التاريخ أو املهلة إىل يلتزم املحرتف بتسليم السلعة أو تقديم اخلدمة
فيها ،واملعلومات املتعلقة بتعريف شخص املحرتف ،عنوانه الربيدي واإللكرتوين
( )16انظر املادة ( )54من القانون ،التي أجازت للمجلس األعىل لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إصدار
قواعد إضافية تتعلق باالتصاالت اإللكرتونية مري املرموب فيها.
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ورقم هاتفه ،ونشاطاته ،والبيانات املتعلقة بالضامنات القانونية ،أو بتشغيل املحتوى
الرقمي ،أو قابليته لالنقطاع ،أو وجود وطرق تنفيذ الضامنات وباقي رشوط العقد.
عىل أن حتدد قائمة وحمتوى هذه املعلومات بمرسوم من جملس الدولة(.)17
 -املعلومات التكميلية املتعلقة ببيانات التواصل مع املحرتف ،واخلدمات التي

يقدمها وباقي رشوط العقد ،التي حتدد قائمتها وحمتواها بمرسوم من جملس الدولة.

وهذا املرسوم حيدد املعلومات التكميلية التي ال تقدم إال بناء عىل طلب املستهلك(.)18
وهذه املعلومات التكميلية جيب أن يزود هبا املستهلك قبل إبرام عقد تقديم اخلدمة،
ويف حالة عدم وجود عقد مكتوب ،قبل تنفيذ هذه اخلدمة.
 -عند وجود مهلة العدول ،جيب عىل املحرتف تزويد املستهلك باملعلومات

اخلاصة برشوط ومدة وطرق ممارسة حقه يف العدول ،والوثيقة النموذجية للعدول،
وعند االقتضاء ،واقعة أن املستهلك هو من يتحمل نفقات إعادة السلعة عند العدول،
وبالنسبة للعقود املربمة عن بعد ،تكلفة إعادة السلعة عندما ال يمكن ،بحسب طبيعة
هذه السلعة ،إعادة إرساهلا بالربيد .واملعلومات املتعلقة بالتزام املستهلك بدفع النفقات
عندما يكون قد استعمل حقه بالعدول عن عقد تقديم خدمات ،توزيع املاء ،أو جتهيز
الغاز أو الكهرباء ،أو االشرتاك يف شبكة التدفئة احلرضية ،والتي طلب رصاحة تنفيذها
قبل انتهاء مهلة العدول .وكذلك املعلومات املتعلقة باحلاالت التي بموجبها ال يستفيد
املستهلك من احلق يف العدول ،أو الظروف التي يفقد فيها هذا احلق.
 -املعلومات املتعلقة ببيانات االتصال باملحرتف ،وعند االقتضاء ،تلك املتعلقة

باستعامل تقنية االتصال عن بعد ،أو بوجود مرجع القواعد املهنية وقوعد حسن
انظر املادة ) (L.111-1من قانون االستهالك الفرنيس بإحالة املادتني ).(L.121-19) ،( L.121- 17

()17
( )18انظر املادة ) (L.111-2من قانون االستهالك بإحالة املادتني ).(L.121-19) ،( L.121- 17
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السلوك املطبقة ،والضامنات ،وطرق الفسخ ،وطرق حل النزاعات ومريها من
الرشوط العقدية ،التي يصدر بتحديدها وبمحتواها مرسوم من جملس الدولة .وعند
عدم احرتام املحرتف اللتزامه بتقديم املعلومات املتعلقة بالنفقات التكميلية ،يسقط
التزام املستهلك بدفع تلك النفقات.
وبحسب املادة ) (L.121-19-1من قانون االستهالك الفرنيس ،إذا كانت تقنية
االتصال عن بعد املستخدمة تفرض قيود ًا بشأن فضاء أو وقت عىل عرض املعلومات،
فعىل املحرتف ،يف األقل ،أن يزود املستهلك باملعلومات املتعلقة باخلصائص األساسية
للسلع واخلدمات ،وبأثامهنا ،وبشخصية املحرتف ،ومدة العقد واحلق يف العدول .أما
باقي املعلومات فيمكن أن تقدم بأي وسيلة أخرى تتالءم مع تقنية االتصال عن بعد.
ويف كل األحوال ،عند النزاع يقع عىل عاتق املحرتف عبء إثبات تنفيذه اللتزامه
بتزويد املستهلك بتلك املعلومات ،التي جيب أن تقدم للمستهلك يف وقت مناسب
وكاف كي يتمكن من حتليلها قبل إبرام العقد.
ويف توجه مقارب نصت املادة ( )52من قانون محاية املستهلك اللبناين عىل إلزام
املحرتف يف التعاقد عن بعد بتزويد املستهلك بمعلومات واضحة ورصحية تتناول
املواضيع التي متكنه من اختاذ قراره بالتعاقد ،وتغطي جانب ًا مه ًام من املعلومات التي
وردت يف القانون الفرنيس .فهو ملزم بأن يزود املستهلك باملعلومات الكافية
بخصوص :التعريف بشخصه وبيانات التواصل معه ،السلعة أو اخلدمة املعروضة،
وخصائصها اجلوهرية ،وكيفية استعامهلا ،وخماطرها ،الثمن اإلمجايل للسلعة أو اخلدمة
وكيفية تسديده ،الضامنات ،واخلدمات املقدمة ما بعد التعاقد إن وجدت ،مدة العقد
يف حالة تقديم سلع وخدمات بشكل دوري ،موعد ومكان التسليم ومصاريفه،
اإلجراءات الواجب اتباعها إلهناء العقد الذي يتجدد حك ًام عند انتهائه ،حتديد املدة
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التي جيوز فيها للمستهلك العدول عن التعاقد ،القانون واجب التطبيق واهليئات
واملحاكم أو املراجع املختصة يف البت بأي نزاع قد يثور بشأن العقد ،وتكلفة االتصال.
وسار القانون املغريب اخلاص بتحديد تدابري محاية املستهلك عىل خطى القانونني
السابقني ،عندما أوجبت املادة ( )29منه أن يتضمن العرض املتعلق بعقد البيع عن بعد
املعلومات اخلاصة بـ :التعريف باملميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو اخلدمة
املعروضة ،التعريف بشخص املحرتف وتسجيله التجاري ورقمه الرضيبي وترخيصه
إن وجدت ،وبيانات التواصل معه ،ومرجع القواعد املهنية املطبقة ،إن كان منتمي ًا ملهنة
منظمة ،أجل التسليم ومصاريفه ،وجود حق الرتاجع عن قرار التعاقد ،كيفية التنفيذ،
مدة صالحية العرض وثمن السلعة أو تعريفة اخلدمة ،تكلفة استعامل تقنية االتصال
عن بعد ،املدة الدنيا للعقد املقرتح ،عندما يتعلق األمر بتزويد مستمر أو دوري ملنتوج
أو سلعة أو خدمة.
وجيب عىل املحرتف أن يمكن املستهلك من الدخول بسهولة واالطالع عىل
الرشوط التعاقدية وذلك عىل صفحة االستقبال يف املوقع اإللكرتوين للمحرتف ،أو
عىل أية دعامة اتصال تتضمن عرض ًا للمحرتف .كام جيب أن تكون هذه الرشوط
موضوع قبول رصيح من طرف املستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض(.)19
وجيب أن تبلغ املعلومات املذكورة ،بصورة واضحة ومفهومة بوسيلة مالئمة للتقنية
املستخدمة لالتصال عن بعد ،ويظهر بشكل جيل طابعها التجاري دون التباس.
ويالحظ أيض ًا أن املادة ( )25من قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية التونيس رقم
( )83املؤرخ يف 2000/8/9م ،قد ألزمت البائع يف املعامالت التجارية اإللكرتونية أن
يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة ،قبل إبرام العقد باملعلومات اآلتية :هوية
( )19انظر املادة ( )30من القانون.
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وعنوان هاتف البائع أو مقدم اخلدمة ،وصف ًا كام ً
ال ملختلف مراحل إنجاز املعاملة ،طبيعة
وخماطر وسعر املنتوج ،كلفة تسليم املنتوج ومبلغ تأمينه واالدعاءات املستوجبة ،الفرتة
التي يكون خالهلا املنتوج معروض ًا باألسعار املحددة ،رشوط الضامنات التجارية
واخلدمة بعد البيع ،طرق وإجراءات الدفع ،وعند االقتضاء رشوط القروض املقرتحة،
طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز االلتزامات ،وإمكانية العدول عن
الرشاء وأجله ،وكيفية إقرار الطلبية ،وطرق إرجاع املنتوج أو اإلبدال وإرجاع املبلغ،
وكلفة استعامل تقنيات االتصال حني يتم احتساهبا عىل أساس خمتلف عن التعريفات
اجلاري هبا العمل ،ورشوط فسخ العقد إذا كان ملدة مري حمدودة أو تفوق السنة ،واملدة
الدنيا للعقد ،يف ما خيص العقود املتعلقة بتزويد املستهلك بمنتوج أو خدمة خالل مدة
طويلة أو بصفة دورية .ونصت املادة ذاهتا عىل وجود توفري هذه املعلومات الكرتوني ًا
ووضعها عىل ذمة املستهلك لالطالع عليها يف مجيع مراحل املعاملة.
أما قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية القطري ،فهو اآلخر أوجب عىل مقدم
اخلدمة اإللكرتونية ،إذا ما تعلق االتصال اإللكرتوين بطلب إبرام عقد ذي طبيعة
جتارية ،وقبل أن يتم تقديم الطلب بذلك ،أن يقدم للمستهلك وبشكل واضح وشامل
بيان ًا كام ً
ال بأحكام ورشوط العقد ،بام يف ذلك اخلطوات الفنية إلبرام العقد ،والبيانات
اخلاصة بمقدم اخلدمة وباخلصائص األساسية للخدمات والبضائع وأسعارها ،مع بيان
ما إذا كانت شاملة الرضائب وتكاليف التسليم ،وترتيبات الدفع والتسليم ،ومدة
رسيان العرض والسعر ،وحق املستهلك يف إلغاء الطلب إن وجد ،وما إذا كان مقدم
اخلدمة سيحتفظ بالعقد وخيزنه ،وكيفية وصول املستهلك إليه ونسخه وختزينه
واالحتفاظ به(.)20
( )20انظر املادة ( )55من القانون.
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ويف مجيع هذه القوانني يكون املرشع قد ضمن ،وإن بمستويات متفاوتة ،محاية فعالة
للمستهلك ،نأسف أهنا مابت عن قوانني باقي الدول العربية ،التي أمهلت تنظيم
التعاقد عن بعد يف ترشيعات محاية املستهلك ،تاركة إياها للقواعد العامة التي ال تتالءم
مع التحديات التي تواجه املستهلك يف هذا النوع من العقود.

املطلب الثالث
مضمون محاية الرضا احلر للمستهلك
يف املرحلة التي تيل إبرام العقد عن بعد
بعد إبرام العقد تضيق خيارات املستهلك بسبب القوة امللزمة للعقد التي ال متكنه
من تعديله أو الرجوع فيه .عىل أن قوانني محاية املستهلك ،إدراك ًا منها هلذا األمر ،وفرت
ضامنات حلامية رضا املستهلك ،ترتكز يف حقه يف احلصول عىل معلومات تأكيدية للعقد
الذي أبرمه ،وحقه يف العدول عنه إذا مل جيد أنه حيقق مبتغاه:
 -1تأكيد العقد والتذكري باملضامني اإللزامية لإلجياب:
بحسب املادة

)(L.121-19-1

من قانون االستهالك الفرنيس ،جيب أن يتلقى

املستهلك ،عىل دعامة دائمة ،يف وقت معقول بعد إبرام العقد أقصاه حلظة تسليم السلعة
أو البدء يف تنفيذ اخلدمة ،تأكيد ًا للعقد متضمن ًا كافة املعلومات السابقة ،ومصحوب ًا
بالوثيقة النموذجية للعدول .ويستثنى من ذلك احلالة التي يكون فيها املحرتف قد زود
املستهلك هبا سابق ًا.
وبموجب املادة ذاهتا ،جيب عىل املحرتف ،عند االقتضاء ،أن يزود املستهلك ،قبل
انتهاء مدة العدول ،تأكيد ًا ملوافقته الرصحية عىل جتهيز حمتوى رقمي مري مقدم عىل
دعامة مادية ،و ختليه عن ممارسة احلق يف العدول.
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أما بخصوص العقود املربمة بطريق إلكرتونية ،فإن املادة ) ،(L.121-19-3تفرض
عىل املحرتف أن يذكِّر املستهلك ،وبطريقة مقروءة ومفهومه ،قبل أن يمرر طلب
السلعة أو اخلدمة ،باخلصائص األساسية للسلع واخلدمات حمل الطلب ،وثمنها ،ومدة
العقد ،وعند االقتضاء ،املدة الدنيا اللتزامات املستهلك بموجب العقد.
ونصت املادة ذاهتا عىل إلزام املحرتف باحلرص عىل التأكد من أن املستهلك ،عند
طلبه السلعة أو اخلدمة ،يعرف بشكل واضح ورصيح التزامه بدفع املقابل .ولتحقيق
ذلك ،فإن اخلاصية التي يستعملها املستهلك لتأكيد طلبه ،جيب أن تشتمل ،حتت طائلة
البطالن ،عىل مضمون واضح مقروء ورصيح نصه ( :طلب مع التزام بالدفع ) ،أو
صيغة مشاهبة ،خالية من كل التباس ،مفادها أن مترير أي طلب يلزم دفع مقابله .عىل
أن حيدد املوقع التجاري عىل اإلنرتنت بشكل مقروء وواضح ،وعىل أبعد تقدير مع
بداية إجراءات طلب السلعة أو اخلدمة ،وطرق الدفع التي يقبلها املحرتف والقيود
املحتملة للتسليم.
كام ألزمت املادة ) (L.114-1من القانون املحرتف ،وقبل إبرام أي من عقود البيع أو
تقديم اخلدمات ،أن يتأكد من رضاء املستهلك الرصيح بأي دفعة تكميلية يمكن أن
تضاف إىل ثمن املحل الرئيس للعقد .ويف حالة أن تكون الدفعة التكميلية نتيجة لرضاء
املستهلك املعيب ،أي يف حالة مياب إعرتاض رصيح منه عىل اخليارات املدفوعة التي
مل يطلبها ،فبإمكان املستهلك املطالبة باسرتداد املبالغ املدفوعة حتت بند تلك الدفعة
التكميلية.
أما بالنسبة للتعاقد باهلاتف ،فقد ألزمت املادة ) (L.121-20من التقنني الفرنيس يف
فقرهتا الثانية املحرتف بأن يوجه للمستهلك ،ورقي ًا أو عىل دعامة ثابتة ،تأكيد ًا لإلجياب
الذي قدمه ،مشتم ً
ال عىل كافة املعلومات التي أوجب القانون اطالعه عليها يف شأن
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خمتلف جوانب العقد وأطرافه .وذهبت إىل أن أن املستهلك ال يعد ملتزم ًا باإلجياب إال
بعد قبوله وتوقيعه كتابة ،أوإعطاء الرضا به بوسيلة إلكرتونية.
ويف نفس االجتاه أوجبت املادة ( )29من القانون املغريب عىل املحرتف أن يذكر
املستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته ،وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها
حسب إرادته .كام ذهبت املادة ( )32منه إىل أن املستهلك جيب أن يتلقى كتابة أو بأي
وسيلة دائمة موضوعة رهن ترصفه ،يف الوقت املناسب وعىل أبعد تقدير عند التسليم،
تأكيد ًا للمعلومات التي أوجب عىل املحرتف تزويد املستهلك هبا ،ما مل يوف املحرتف هبذا
االلتزام قبل إبرام العقد .كام أوجبت املادة ( )32من القانون أن يتلقى املستهلك كتابة أو
بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن ترصفه ،يف الوقت املناسب وعىل أبعد تقدير عند
التسليم ،عنوان املورد حيث يمكن تقديم شكايته؛ واملعلومات املتعلقة برشوط وكيفيات
ممارسة حق الرتاجع؛ واملعلومات املتعلقة باخلدمة بعد البيع وبالضامنات التجارية،
ورشوط فسخ العقد إذا كان مري حمدد املدة أو كانت مدته تفوق سنة.
أما القانون اللبناين ،فقد أوجبت املادة ( )53منه عىل املحرتف تسليم املستهلك
مستند ًا خطي ًا يتضمن املعلومات التي حددهتا املادة ( )52وفرضت عىل األول تزويد
اآلخر هبا .كام أعطت املستهلك احلق يف احلصول عىل نموذج من االتفاق املعتمد،
واحلق يف تصحيح طلبيته أو تعديلها ،ويف هذه احلالة عىل طريف التعاقد أن حيتفظا بأثر
عن كامل العملية التي أجرياها .وقد أشار أحد الباحثني بحق إىل أن تعبري (مستند
خطي) الذي استعمله املرشع اللبناين يف املادة أعاله مبهم ويسبب الكثري من االلتباس.
فهل عىل التاجر االفرتايض أن يرسل لعميله مستعمل اإلنرتنت تأكيد ًا ورقي ًا ،أو أنه من
املسموح أن يكون ذلك التأكيد صحيح ًا إذا تم برسالة إلكرتونية(.)21
(21) Rabih CHENDEB, op.cit, p.130.
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وقد جتنب قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية التونيس هذا االنتقاد عندما
ألزمت املادة ( )29منه البائع بأن يوفر للمستهلك عند الطلب خالل العرشة أيام التالية
إلبرام العقد وثيقة كتابية أو إلكرتونية تتضمن كافة املعطيات املتعلقة بالبيع .ويف نفس
توجه القوانني أعاله فرضت املادة ( )27من هذا القانون عىل البائع ،قبل إبرام العقد،
متكني املستهلك من املراجعة النهائية جلميع اختياراته ومتكينه من إقرار الطلبية أو
تغيريها حسب إرادته وكذلك االطالع عىل شهادة املصادقة اإللكرتونية املتعلقة
بإمضائه.
 -3وحسن ًا فعل املرشع التونيس عندما نص رصاحة عىل حتميل البائع عبء إثبات
حصول اإلعالم املسبق باملعلومات وإقرار وتأكيد تلك املعلومات واحرتام اآلجال
املنصوص عليه يف العقد وقبول املستهلك ،وعد كل اتفاق خمالف لذلك باطالً .وهذا
يندرج ضمن التوجه يف التشدد مع املحرتفني عموم ًا ،حيث قرر القضاء الفرنيس حتميل
املحرتف عب إثبات تزويده املستهلك باملعلومات ،خروجا ًعىل األصل القايض
بتحميل املدعي املستهلك عبء إثبات ادعائه جهله باملعلومات الواجب تزويده هبا.
وقد مكن قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية القطري املستهلك من حتديد
وتصحيح أخطاء اإلدخال التي تتعلق بطلبه قبل تقديمه هنائي ًا ،عندما ألزم مقدم اخلدمة
اإللكرتونية إتاحة الوسائل املناسبة والفعالة التي يمكن للمستهلك الوصول إليها
لتحقيق ذلك .كام ألزم املحرتف بإصدار إقرار بتسلم طلب املستهلك دون تأخري مري
مربر ،وباستخدام اتصاالت إلكرتونية مالئمة ،عاد ًا الطلب أو اإلقرار مستل ًام عندما
تكون األطراف املرسل إليها قادرة عىل الوصول إليهام(.)22
 -2احلق يف العدول :للمستهلك أجل أربعة عرش يوم ًا يف القانون الفرنيس ،وعرشة
( )22انظر املادة ( )56من القانون.
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أيام يف القانونني اللبناين والتونيس ،وسبعة أيام كاملة يف القانون املغريب ،للعدول عن
عقد أبرمه عن بعد ،دونام حاجة إىل تربير قراره بالرجوع ،ومن دون تكلفة إضافية،
باستثناء مصاريف إرجاع السلعة إن اقتىض احلال ذلك( .)23ويعد باط ً
ال كل اتفاق
يتنازل بموجبه املستهلك عن هذا احلق(.)24
ويف توجه مماثل ،وبنص عام يشمل مجيع عقود االستهالك ،أعطت املادة العارشة
من قانون قانون محاية املستهلك الكويتي لألخري ،وخالل أربعة عرش يوم ًا من تسلم
أية سلعة ،احلق يف استبداهلا أو إعادهتا مع اسرتداد قيمتها (الصحيح ثمنها) دون أي
تكلفة إضافية .وال شك يف أن السامح للمستهلك بإعادة السلعة إنام يعني االعرتاف
بحقه يف العدول عن العقد وفسخه بإرادته املنفردة ،عىل أن القانون الكويتي اشرتط
لذلك أن تكون السلعة عند الرد بنفس حالتها عند الرشاء( .)25وهذا الرشط األخري
جيب احلذر يف تفسريه ،ذلك أن ما يسقط حق املستهلك يف إرجاع السلعة جيب أن
يقترص عىل حالة تعيب أو نقص قيمة السلع بسبب معاجلة املستهلك هلا ألمراض ال
( )23انظر يف املوضوع  ،أمحد احلياري ،عدول املستهلك عن العقد املربم عرب اإلنرتنت ،دراسة مقارنة يف
القانونني األردين والفرنيس ،املجلة األردنية يف القانون والعلوم السياسية ،املجلد األول ،ع2009 ،2م ،عالء
عبابنة ،حق املستهلك بالرجوع يف بيوع املسافة ،جملة أبحاث الريموك ،املجلد  ،23ع2007 ،4م ،أيمن مساعدة
و عالء خصاونة ،خيار املستهلك بالرجوع يف البيوع املنزلية وبيوع املسافة ،جملة الرشيعة والقانون الصادرة عن
كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ع ،46أبريل 2011م ،ص 157وما بعدها ،وخصوص ًا
ص . 196-189أمحد الزقرد ،حق املشرتي يف إعادة النظر يف عقود البيع بواسطة التلفزيون ،جملة احلقوق،
جامعة الكويت ،ع ،3س.1995 ،19
( )24انظر املادة ) (L.121-21من قانون االستهالك الفرنيس ،واملادة ( )55من قانون محاية املستهلك اللبناين،
واملادة ( )30من قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية التونيس ،و(  )36من قانون حتديد تدابري محاية املستهلك
املغريب .انظر يف عموم ضامنات محاية املستهلك يف التجارة اإللكرتونية ،آالء يعقوب يوسف ،احلامية القانونية
للمستهلك يف عقود التجارة اإللكرتونية ،جملة كلية احلقوق -جامعة النهرين العراقية ،املجلد  ، 8العدد،14
أيلول-سبتمرب 2005م ،ص ،112-61ويف حق املستهلك يف العدول خصوص ًا ،ص.98-94
( )25الفقرة األوىل من املادة ( )10من قانون محاية املستهلك الكويتي.
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تتعلق بالتثبت من طبيعتها وخصائصها وحسن عملها ،لذا جيب أخذ هذا بنظر االعتبار
عند تقرير حالة السلعة عند الرد ،بحيث إن تركيب السلعة وتشغيلها للتأكد من عملها
ومالءمتها للغرض الذي اشرتيت من أجله ونحو ذلك من التدخالت عليها ،جيب أن
ال يعد تغيري ًا يف حالة السلعة عام كانت عليه عند الرشاء.
أما بالنسبة للخدمات فيرسي عليها احلكم ذاته عندما يتلقى املستهلك خدمة معيبة أو
منقوصة وفق ًا لطبيعة اخلدمة ورشوط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأهنا ،ويف
هذه احلالة يلتزم مقدم اخلدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما جيرب النقص فيها أو إعادة تقديمها
إىل املستهلك( .)26وهذا احلكم اخلاص باخلدمة إنام يتعلق بحق املستهلك يف فسخ العقد
عند وجود عيب أو نقص باخلدمة التي تم تنفيذها ،وال يشكل برأينا تطبيق ًا حلق املستهلك
يف العدول .ألننا لن نكون أمام اعرتاف هبذا احلق إال إذا كان من حق املستهلك العدول
عن العقد خالل مدة من إبرامه ،وقبل البدء يف تنفيذ اخلدمة املتعاقد عليه ،أو حتى أثناء
تنفيذها مع حتمل تكلفة ما تم تنفيذه ،دون أن حيتاج إىل تقديم تربير للعدول(.)27
أما قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية القطري فقد نصت املادة ( )57عىل أنه:
( ما مل تتفق األطراف عىل خالف ذلك ،يكون للمستهلك يف حالة إبرام العقود بواسطة
االتصاالت اإللكرتونية ،احلق يف فسخ العقد أو إهنائه خالل ( )3أيام من تاريخ إبرام
العقد ،طاملا مل يتم تنفيذ العقد من مقدم اخلدمة خالل هذه املدة تنفيذ ًا كام ً
ال بصورة
تفي بالغرض منه ،ومل يقم املستهلك باستخدام املنتجات أو البضائع التي تسلمها أو
حصل منها عىل أي منفعة أو قيمة مادية).
( )26انظر الفقرة الثانية من املادة ( )10من قانون محاية املستهلك الكويتي.
)27( Christiannos, Délai de réflexion; théorie juridique et efficacité de la protection des
consommateurs, D.1993,chron.28, E.Bazin, Le droit de repentir en droit de la consommation,
D.2008, chron,3028 et s, R.Billot, Le droit de repentir, RTDC, 1984, p.227. S.Marabail, La
rétraction en droit privé, LGDJ, 1997.
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ويمكننا أن نوجه حلكم القانون القطري انتقادات عدة؛ األوىل :أن هذه املدة من
القرص بمكان بحيث ال تضمن للمستهلك فرصة مناسبة يف التفكري والندم والرجوع
عن العقد ،والثانية أن رسيان املدة يبدأ من تاريخ إبرام العقد ،وهو ما يمكن أن يكون
صحيح ًا إذا تعلق األمر باخلدمات ،أما البضائع فمن املفروض أن يبدأ رسيان مدة
العدول من تاريخ التسليم ،الذي يتمكن فيه املستهلك من االطالع عىل السلعة وتقرير
مالءمتها له من عدمها .أما الثالثة ،وهي األخطر عىل حقوق املستهلك ،فإن نص
القانون القطري قد أفرغ حق العدول عن العقد من مضمونه وأعدم أو يكاد أثره
احلامئي ،عندما علق هذا احلق عىل عدم اتفاق األطراف عىل خالفه ،والشك أن القوة
التي يتمتع هبا املحرتف متكنه يف مالب األحيان من أن يفرض عىل املستهلك إسقاط
حقه يف العدول عن العقد.
أما عن بدء حساب مهلة العدول ،فقد اتفقت هذه القوانني عىل التفرقة بني السلع
واخلدمات؛ فبالنسبة للخدمات يبدأ رسيان املدة من تاريخ التعاقد (قبول العرض
بحسب تعبري القانون املغريب) ،أما السلع ،فترسي بشأهنا مدة العدول من تاريخ التسلم
(التسلم من قبل املستهلك أو ممن يع رينه من الغري عدا الناقل ،بحسب تعبري القانون
الفرنيس) .وقد أحلق القانون الفرنيس ،هلذا الغرض ،بالسلع اخلدمات التي تشتمل عىل
تسليم سلع(.)28
ونحن نعتقد أن العلة يف التمييز يف وقت بدء رسيان مدة العدول بني اخلدمات
والسلع تكمن يف أن املخاطر خمتلفة يف احلالتني ،ففي السلع ،خالف ًا للخدمات ،يمكن
أن خييب ظن املستهلك عندما يتسلم السلعة وتكون بني يديه ،فال جيد فيها ما كان
ينتظر ،لذا تبدأ مدة العدول يف الرسيان من تاريخ التسليم الفعيل ،الذي ال جمال له يف
(28) Ph. Le Tourneau, Droit, op.cit.n°.5890,p.1359-1360
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اخلدمات التي يكون تسليمها باكتامهلا ،عىل نحو يستحيل معه بعد ذلك ممارسة احلق يف
العدول وفسخ العقد ،لذلك ترسي مدة العدول من تاريخ التعاقد ،كي يمكن
املستهلك من الرجوع قبل بدء التنفيذ .ولكن البد من مالحظة أن اخلدمة التي اليعرفها
املستهلك جيد ًا قبل إبرام العقد ،فهو بالتأكيد لن يعرفها بمجرد إبرامه ،وإنام عند بدء
التنفيذ فعالً .لذا فإننا نعتقد أن خيار العدول يف اخلدمات املتعاقد عليها عن بعد ،يشبه
خيار الرشط يف الفقه اإلسالمي ،بمعزل عن االختالف يف املصدر ،الذي خيول املتعاقد
الندم والرجوع عن العقد الذي ال يريد االستمرار فيه ،لذا ربط بدء مدة اخليار بتاريخ
التعاقد ،أما خيار العدول يف السلع ،فهو يقرب من خيار الرؤية ،الذي يسمح عند تسلم
املبيع ورؤيته بفسخ العقد إذا مل جيد املبيع عىل هواه ومل ير فيه ما كان ينتظر ،لذا ربط بدء
مدة اخليار فيه بالتسليم.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املادة ( )57من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية
القطري نصت عىل أنه ( :ما مل تتفق األطراف عىل خالف ذلك ،يكون للمستهلك يف
حالة إبرام العقود بواسطة االتصاالت اإللكرتونية ،احلق يف فسخ العقد أو إهنائه خالل
( )3ايام من تاريخ إبرام العقد ،طاملا مل يتم تنفيذ العقد من مقدم اخلدمة خالل هذه املدة
تنفيذ ًا كام ً
ال بصورة تفي بالغرض منه ،ومل يقم املستهلك باستخدام املنتجات أو
البضائع التي تسلمها أو حصل منها عىل أي منفعة أو قيمة مادية).
وتوجه حلكم القانون القطري انتقادات عدة؛ األوىل :أن هذه املدة من القرص بمكان
بحيث ال تضمن للمستهلك فرصة مناسبة يف التفكري والندم والرجوع عن العقد،
والثانية أن رسيان املدة يبدأ من تاريخ إبرام العقد ،وهو ما يمكن أن يكون صحيح ًا إذا
تعلق األمر باخلدمات ،أما البضائع فمن املفروض أن يبدأ رسيان مدة العدول من تاريخ
التسليم ،الذي يتمكن فيه املستهلك من االطالع عىل السلعة وتقرير مالءمتها له من
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عدمها .أما الثالثة ،وهي األخطر عىل حقوق املستهلك ،فإن نص القانون القطري قد
أفرغ حق العدول عن العقد من مضمونه وأعدم أو يكاد أثره احلامئي ،عندما علق هذا
احلق عىل عدم اتفاق األطراف عىل خالفه ،والشك أن القوة التي يتمتع هبا املحرتف
متكنه يف مالب األحيان من أن يفرض عىل املستهلك إسقاط حقه يف العدول عن العقد.
أ -إطالة مدة العدول:
مد القانون الفرنيس أجل العدول إىل اثني عرش شهر ًا حتسب من تاريخ نفاد األجل
األصيل ،إذا مل يزود املستهلك باملعلومات املتعلقة بحقه يف العدول التي وجب عىل
املحرتف تزويده هبا( .)29وكذا فعل القانون املغريب الذي مد األجل هلذا السبب إىل ثالثني
يوم ًا إذا مل يف املحرتف بالتزامه بالتأكيد الكتايب جلميع املعلومات املتعلقة بالتعاقد(.)30
ومن الواضح أن مدة العدول اإلضافية الطويلة يف القانون الفرنيس كافية لضامن محاية
فعالة للمستهلك ،من خالل العقاب والردع املناسب الذي سيتلقاه املحرتف عند إخالله
بالتزامه بتزويد املستهلك باملعلومات واإلجراءات املتبعة يف تأكيدها .والشك أن تلك
احلامية للمستهلك وهذا العقاب والردع للمحرتف يضعفان كثري ًا مع املدة اإلضافية
القصرية املعتمدة يف القانون املغريب ،وخيتفيان متام ًا يف القانون اللبناين الذي مل يقرر مدة
تكميلية للحق يف العدول عند عدم تنفيذ املحرتف اللتزامه بتزويد املستهلك باملعلومات.
ولكن القانون الفرنيس قد مكن املحرتف من تدارك تقصريه يف تنفيذ التزامه بتزويد
املستهلك باملعلومات املتعلقة باحلق يف العدول ،عندما سمح له بتقديم هذه املعلومات
أثناء رسيان األجل اإلضايف ،ورتب عىل ذلك انقضاء أجل العدول بمرور أربعة عرش

( )29الفقرة األوىل من املادة ) .(L.121-21-1ويف شأن هذه املعلومات ،انظر ما تقدم ص.38
( )30انظر املادة ( )36من القانون.
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يوم ًا من تاريخ استالم املستهلك املعلومات(.)31
وعىل املستهلك ،إن أراد ،أن يعلم املحرتف بقراره بالعدول عن العقد ،وذلك بأن
يرسل إىل املحرتف ،قبل انتهاء املدة املقررة ،نموذج الرجوع املرفق بالعقد ،أو أي
ترصيح آخر خال من الغموض ،يعرب فيه عن إرادته بالعدول .ويمكن للمحرتف أيض ًا
أن يسمح للمستهلك بتعبئة وإرسال استامرة العدول أو الترصيح املشار إليه أعاله ،عرب
موقعه عىل شبكة اإلنرتنت .ويف هذا الفرض جيب عىل املحرتف أن يرسل إىل املستهلك
دون تأخري إعالم ًا بوصول العدول عىل دعامة دائمة .ويقع عىل عاتق املستهلك عبء
إثبات ممارسة احلق يف العدول ،وفق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها قانون ًا(.)32
ب -أثر ممارسة احلق يف العدول:
رتب قانون االستهالك الفرنيس عىل ممارسة املستهلك حقه يف العدول النتائج
اآلتية:
 -1التزام املستهلك ،عند االقتضاء ،أن يعيد السلع التي سلمت له إىل املحرتف أو
إىل شخص معني من قبله هلذا الغرض ،دون تأخري مبالغ فيه ،وعىل أبعد تقدير خالل
أربعة عرش يوم ًا من تاريخ إرساله قراره بالعدول ،ما مل يقرتح املحرتف أن يسرتد السلعة
( )31الفقرة الثانية من املادة ) .(L.121-21-1وكان القانون الفرنيس قبل تعديله بقانون  ،2014يسمح
للمحرتف بتدارك تقصريه من خالل تزويد املستهلك باملعلومات ،أي كان نوعها وليس فقط تلك املتعلقة باحلق
يف العدول ،وذلك أثناء املدة اإلضافية وهو ما يؤدي إىل انقضاء احلق يف العدول بميض املدة األصلية من تاريخ
تسلم املستهلك للمعلومات .وقد تعرض هذا احلكم بحق للنقد ،ذلك أنه يسمح ضمني ًا بأن تصل املعلومات
للمستهلك متأخرة ،أو ال تصل مطلق ًا .ولكن كيف يمكن للمستهلك التعاقد عن رضا رصيح ومستنري وهو
ال يعرف خصائص السلع واخلدمات ،وال رشوط البيع وال الضامنات املمنوحة ،وال املعلومات الكافية عن
املحرتف وكيفية التواصل معه ،وكيف يضمن حقه يف العدول إذا مل يكن يعرف هبذا احلق ورشوطه ومدته؟ انظر
يف هذا االنتقاد ،رابح شندب ،ص.131
( )32املادة ) (L.121-21-2من قانون االستهالك الفرنيس.
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بنفسه .وال يلزم املستهلك بأكثر من التكلفة املبارشة إلعادة إرسال السلعة ،ما مل يكن
املحرتف قد قبل حتمل هذه التكلفة ،أو امتنع عن إعالم املستهلك بأن هذه التكلفة تقع
عىل عاتقه ،أي املستهلك(.)33
ومع ذلك يمكن أن تقوم مسؤولية املستهلك إذا حصل تعيب أو نقص يف قيمة
السلع بسبب معاجلة املستهلك هلا ألمراض ال تتعلق بالتثبت من طبيعتها وخصائصها
وحسن عملها ،برشط أن يكون املحرتف قد أعلم املستهلك بحقه يف الرجوع(.)34
 -2التزام املحرتف بأن يرد للمستهلك املبلغ املدفوع كامالً ،بام يف ذلك تكاليف
التسليم ،دون تأخري مري مربر ،وعىل أبعد تقدير خالل أربعة عرش يوم ًا من التاريخ
الذي أعلم فيه بقرار املستهلك بالعدول .وحيق للمحرتف يف عقود بيع السلع ،ما مل
يكن قد اقرتح أن يسرتد السلعة بنفسه ،أن يامرس حقه يف االحتباس ،فيؤجل رد املبالغ
املستحقة للمستهلك إىل أقرب األجلني :تاريخ اسرتداد السلعة ،أو تاريخ تقديم
املستهلك إثبات ًا عىل إرساله هذه السلعة( .)35وعىل املحرتف أن يستعمل يف رد ذلك
املبلغ وسيلة الدفع ذاهتا التي استعملها املستهلك يف الوفاء األويل ،ما مل يكن هناك
موافقة رصحية من املستهلك عىل استعامل وسيلة أخرى ،برشط أن ال يرتتب عىل
استعامل هذه الوسيلة تكاليف إضافية عىل املستهلك.
ولكن يالحظ أن املحرتف ال يلزم برد النفقات التكميلية إذا كان املستهلك قد اختار
رصاحة طريقة للتسليم أكثر تكلفة من الطريقة القياسية املعتادة واملقرتحة من املحرتف.
 -3حق املستهلك يف املطالبة بفائدة عن املبالغ املستحقة ،باملعدل القانوين ،إذا تأخر
( )33املادة ) (L.121-21-3من نفس القانون.
( )34انظر الفقرة الثالثة من املادة ) (L.121-21-3من قانون االستهالك الفرنيس.
( )35املادة ) (L.121-21-4من ذاته.
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املحرتف يف الرد إىل موعد أقصاه عرشة أيام بعد انتهاء مهلة الرد املنصوص عليها
أعاله ،وبمعدل ( )%5إذا كان التأخري بني عرشة إىل عرشين يوم ًا ،و( )%10إذا كان
التأخري بني عرشين وثالثني يوم ًا ،و( )%20إذا كان التأخري بني ثالثني وستني يوم ًا ،و
( )%50إذا كان التأخري بني ستني وتسعني يوم ًا ،وبخمس نقاط إضافية عن كل شهر
جديد من التأخري إىل حد ثمن املنتج ،ومن ثم باملعدل القانوين املقرر.
 -4إذا أبدى املستهلك ،قبل انقضاء مهلة العدول ،رمبته يف الرشوع بتنفيذ اخلدمة
التي طلبها ،التزم املحرتف بتقبل طلبه الرصيح ورقي ًا أو عىل أية دعامة دائمة .ويف هذا
الفرض إذا عدل املستهلك عن عقد تقديم اخلدمة ،وجب عليه أن يدفع للمحرتف
مبلغ ًا يقابل ما تم تنفيذه منها حتى وقت إرساله قراره بالعدول؛ ويتم حساب هذا املبلغ
بنسبة من املقابل الكيل للخدمة املتفق عليها يف العقد .عىل أن املرشع الفرنيس ،قد أعفى
املستهلك ،يف الفرض املتقدم ،من دفع أي مبلغ إذا مل ُيقبل طلبه الرصيح أداء اخلدمة،
أو مل ينفذ املحرتف التزامه باإلعالم املنصوص عليه قانون ًا(.)36
 -5أعفى املرشع الفرنيس املستهلك من دفع أي مبلغ ،عند ممارسة حقه يف العدول
عن عقد تقديم حمتوى رقمي مري جمهز عىل دعامة مادية ،وذلك:
أ -إذا مل يتقبل املحرتف موافقته املسبقة والرصحية عىل تنفيذ اخلدمة قبل انقضاء
مدة العدول ،وكذلك إثبات تنازله الرصيح عن حقه يف العدول.
ب -إذا مل يشتمل العقد عىل املضامني اإللزامية التي أوجب املرشع عىل املحرتف أن
يذكرها يف عرضه أو يف العقد ،والتأكيدات التي وجب عليه تذكري املستهلك هبا.
 -6عىل أن األثر الرئيس ملامرسة املستهلك حقه يف العدول هو وضعه حد ًا اللتزام
األطراف بتنفيذ العقد ،أو بإبرامه إذا كان املستهلك هو من أصدر العرض أو اإلجياب.
( )36املواد ) (L.121-17-4/1) ،(L.121-21-5من قانون االستهالك الفرنيس .
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كام أن العدول عن العقد الرئيس ،خارج املرشوع أو عن بعد ،يستتبع ،تلقائي ًا ودون
تكلفة عىل املستهلك ،إهناء كافة العقود الثانوية امللحقه بذلك العقد الرئيس(.)37
 -7فسخ عقد القرض املخصص لتمويل العقد الذي عدل عنه املستهلك .فإذا
مارس املستهلك حقه يف العدول عن عقد البيع أو عقد تقديم اخلدمة ،فإن عقد القرض
املخصص لضامن متويله ينفسخ بقوة القانون بال مرصوفات وال تعويض ،باستثناء
املرصوفات املحتملة لفتح ملف القرض( .)38ويف املقابل فإن عقد البيع أو تقديم اخلدمة
ينفسخ بقوة القانون عندما يامرس املستهلك الذي مول عملية الرشاء أو احلصول عىل
اخلدمة بقرض استهالكي ،خياره يف الرجوع عن عقد القرض خالل أربعة عرش يوم ًا
من تاريخ قبول اإلجياب بالقرض(.)39
وقد أخذ هبذا األثر ملامرسة احلق يف العدول قانون تدابري محاية املستهلك املغريب،
عندما نصت الفقرة الثانية من املادة ( )95منه عىل أنه ( :ويفسخ عقد القرض أو يبطل
بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم
اكتسب حجية لليشء املقيض به) .كام أخذ به أيض ًا قانون املبادالت والتجارة
اإللكرتونية التونيس ،عندما نصت املادة ( )33عىل أنه ( :إذا كانت عملية الرشاء ناجتة
كلي ًا أو جزئي ًا عن قرض ممنوح إىل املستهلك من قبل البائع أو الغري عىل أساس عقد
مربم بني البائع والغري ،فإن عدول املستهلك عن الرشاء يفسخ عقد القرض بدون
تعويض) .
أما يف القوانني اللبناين واملغريب والتونيس ،فيلزم املحرتف أن يرد إىل املستهلك الذي
( )37املادة ) (L.121-21-7من هذا القانون.
( )38انظر املادة ) ) L.311-38من نفس القانون.
( )39انظر يف خيار العدول يف قرض االستهالك ،املادة ) ) L.311-12من نفس القانون.
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عدل عن التعاقد كامل املبلغ املدفوع .ومل حيدد القانون اللبناين مدة للرد ،ويف القانون
املغريب عىل أبعد تقدير خالل اخلمسة عرش يوم ًا التالية لتاريخ ممارسة احلق يف العدول،
وبعد انقضاء هذا األجل ،ترتتب عىل املبلغ ،يف القانون األخري وبقوة القانون ،فوائد
بالسعر القانوين املعمول به .أما القانون التونيس فقد حدد مدة إرجاع املبلغ املدفوع إىل
املستهلك يف أجل عرشة أيام حتسب من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن اخلدمة.
ولكن يالحظ أن القانون اللبناين ،خالف ًا للقوانني يف فرنسا واملغرب وتونس ،محل
املستهلك مصاريف التسليم ،يف حال عدوله عن قراره بالتعاقد بعد إجراء التسليم،
وكان األوىل أن حيمله فقط مصاريف إعادة إرسال السلعة ،ذلك أن للتسليم مصاريف
قد تفوق كثري ًا مصاريف رد البضاعة ،األمر الذي يمكن أن يرصف املستهلك عن
ممارسة حقه يف العدول.
ت -احلاالت املستثناة من احلق يف العدول:
محاية املستهلك كطرف ضعيف يف عقد االستهالك ،جيب أن ال تنقلب أداة للظلم،
وال وسيلة بيد املستهلك مري الرشيف للكسب مري املرشوع عىل حساب املحرتف .لذا
نصت القوانني املنظمة للحق يف العدول عىل سلسة من االستثناءات عىل هذا احلق .
()40

ففي القانون الفرنيس ال يمكن ممارسة هذا احلق يف العقود اآلتية:
أ-

عقود جتهيز اخلدمات التي تم تنفيذها بالكامل قبل انتهاء مهلة الرجوع،
والتي تم البدء يف تنفيذها بعد موافقة مسبقة ورصحية من املستهلك ،وتنازل
رصيح منه عن حقه يف العدول.

ب -عقود جتهيز السلع واخلدمات التي يعتمد حتديد سعرها عىل تقلبات السوق
( )40انظر يف املوضوع  ،أسامة بدر ،محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش،
االسكندرية2005 ،م،ص ، 211عالء عبابنة ،مرجع سابق ،ص.16
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املالية اخلارجة عن سيطرة املحرتف ،والتي يمكن أن حتدث أثناء رسيان مهلة
العدول.
ت -عقود جتهيز السلع التي يتم صنعها بحسب املواصفات املطلوبة من
املستهلك ،أو بمواصفات ذات طبيعة شخصية واضحة .وهذا االستثناء ال
مبار عليه ،إذ إن املنتج يف مثل هذا الفرض خيتلف متام ًا عام اعتاد املحرتف
تصميمه ،بحيث يصعب عليه إعادة تسويقه ،أو اجياد من يشرتيه بتلك
املواصفات اخلاصة.
ث -عقود جتهيز السلع رسيعة التلف أو نفاد مدة الصالحية .وهذا ال يعني عدم
إمكان فسخ العقد إذا اتضح أن السلعة كانت تالفة أص ً
ال أو منتهية الصالحية
عند التسليم ،ولكن الفسخ يف هذه احلالة يتم استناد ًا إىل إخالل املحرتف
بالتزامه بتسليم بضاعة مري معيبة ومطابقة للمواصفات .هلذا ومنع ًا للبس
رصح قانون محاية املستهلك الكويتي بذلك ،عندما استثنت املادة العارشة منه
من حق املستهلك يف إرجاع السلعة االستهالكية القابلة للتلف الرسيع ،ما مل
يثبت فسادها أو انتهاء صالحيتها لالستهالك اآلدمي يف تاريخ الرشاء.
ج -عقود جتهيز السلع التي أزال املستهلك مالفها ،بعد التسليم ،إذا مل يكن
باإلمكان إعادهتا ألسباب صحية أو ألمراض محاية الصحة .وهذا االستثناء
هو اآلخر مفهوم ألن مثل هذا السلع ،كاملالبس الداخلية ،ال يمكن إعادة
بيعها بعد استعامهلا أو وجود إمكانية الستعامهلا بعد فتح أملفتها ،ألسباب
تتعلق بالصحة العامة.
ح -عقود جتهيز السلع ،التي اختلطت بعد التسليم بسبب طبيعتها ،وعىل نحو مري
قابل للفصل ،مع مواد أخرى .والعلة هنا أن املستهلك ال يستطيع إعادة
السلعة باحلالة التي كانت عليها عند الرشاء.
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خ -عقود جتهيز املرشوبات الكحولية املؤجل تسليمها إىل ما بعد ثالثني يوم ًا،
والتي يعتمد حتديد قيمتها املتفق عليها يف العقد عىل تقلبات السوق املالية
اخلارجة عن سيطرة املحرتف.
د -عقود أعامل الصيانة واإلصالح املطلوب تنفيذها عىل عجل يف حمل إقامة
املستهلك ،بناء عىل طلبه الرصيح ،يف حدود قطع الغيار واألعامل الرضورية
جد ًا لالستجابة ملقتضيات حالة االستعجال.
ذ -عقود جتهيز التسجيالت املسموعة واملرئية أو برامج املعلوماتية ،التي فض
املستهلك أملفتها بعد التسليم .وعلة هذا االستثناء أيض ًا واضحة ،إذ إن
السامح للمستهلك بفسخ العقد ورد هذه السلع يعني السامح له باالستفادة
منها بدون مقابل من خالل فض أملفتها ونسخها واالستفادة منها ثم ردها،
وهو ما يتعارض مع حقوق امللكية الفكرية.
ر -عقود جتهيز جريدة يومية أو صحيفة أسبوعية أو جملة ،ما مل يكن ألمراض
عقود االشرتاك يف هذه املنشورات .إذ إن السامح للمستهلك بالعدول يف هذا
الفرض يعني تزوده باملعلومات الواردة يف الصحف واملجالت بدون مقابل.
كام أن حمتوى هذه السلع يفقد قيمته مع الزمن ،وخصوص ًا الصحف اليومية
التي يفقد أي عدد منها قيمته بصدور العدد الالحق له ،فال يعود مفيد ًا للبائع
الذي ال يستطيع إعادة بيعها(.)41
ز -العقود املربمة أثناء املزاد العلني .ففي التعاقد باملزاد العلني يكون أمام
املستهلك الوقت الكايف للتفكري يف العقد والتأين فيه ،بام ينتفي معه خطر
الترسع ،إضافة إىل أن إعامل حق املستهلك بالرجوع يتناىف مع السبب
والغرض الذي من أجله تم البيع باملزاد العلني.
( )41سامية بويزي ،مرجع سابق ،ص ،62واملراجع التي تشري إليها.
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س -عقود تزويد خدمات اإلسكان ،عدا السكن ألمراض اإلقامة الدائمة،
وخدمات نقل األشياء ،وإجيار السيارات ،وخدمات اإلعاشة أو نشاطات
الرتفيه التي جيب أن تقدم يف تاريخ أو مدة حمددة.
ش -عقود تقديم حمتوى رقمي مري جمهز عىل دعامة مادية ،إذا رشع يف تنفيذها بعد
موافقة مسبقة ورصحية من املستهلك مع ختليه الرصيح عن حقه يف الرجوع.
وسبب هذا االستثناء أن املستهلك الذي استقبل هذه اخلدمات اإللكرتونية
الالمادية يمكنه نسخ حمتواها واالستفادة منه ،بحيث ال يعود إلعامل احلق يف
العدول أدنى معنى(.)42
كام استثنى القانون اللبناين من حق املستهلك يف العدول ،بعض ًا من احلاالت املستثناة
يف القانون الفرنيس ،وهي(: )43
أ -إذا استفاد من اخلدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العرشة أيام.
ب -إذا كان االتفاق يتناول سلع ًا صنعت بناء عىل طلبه أو وفق ًا ملواصفات حددها.
ت -إذا كان االتفاق يتناول أرشطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدجمة أو برامج
معلوماتية ،يف حال جرى إزالة مالفها.
ث -إذا كان الرشاء يتناول الصحف واملجالت واملنشورات ال سيام الكتب.
ج -إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازهتا من قبل املستهلك.
أما القانون املغريب ،فقد منع ممارسة احلق يف العدول ،يف العقود املتعلقة باحلاالت
املشار إليها يف القانون اللبناين ،عدا احلالة األخرية اخلاصة بتعيب السلعة لدى
املستهلك .إال أنه أضاف إىل استثناءات القانون اللبناين احلاالت اآلتية(:)44
( )42سامية بويزي ،املرجع ذاته ،ص ،61أسامة بدر ،مرجع سابق ،ص.211
( )43الفقرة الثانية من املادة ( )55من قانون محاية املستهلك اللبناين.
( )44انظر املادتني ( )42 ،38من قانون تدابري محاية املستهلك املغريب.
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أ-

التزويد باملنتوجات أو السلع أو اخلدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهين ًا
بتقلبات أسعار السوق املالية.

ب -التزويد بالسلع التي ال يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرساهلا أو تكون معرضة
للفساد أو رسيعة التلف.
ت -التزويد بسلع االستهالك العادي يف حمل سكنى املستهلك أو عمله من لدن
موزعني يقومون بجوالت متواترة ومنتظمة.
ث -تقديم خدمات اإليواء أو النقل أو املطاعم أو الرتفيه التي جيب أن تقدم يف
تاريخ معني أو بشكل دوري حمدد.
مري أن القانون املغريب عاد ليجيز متتع املستهلك باحلق يف العدول ،يف مجيع احلاالت
املستثناة ،إذا وجد اتفاق بينه وبني املحرتف عىل ذلك.
أما القانون التونيس فقد أخذ باالستثناءات املنصوص عليها يف القانون اللبناين ،عدا
حالة تعيب السلعة من جراء سوء حيازهتا من قبل املستهلك ،ولكنه أضاف إليها
االستثناء الوارد يف القانون املغريب اخلاص بالسلع التي ال يمكن إعادة إرساهلا أو تكون
قابلة للفساد للتلف أو الفساد النتهاء صالحيتها.
واستثنى قانون محاية املستهلك الكويتي يف مادته العارشة ،من أحكام احلق يف
العدول السلع االستهالكية القابلة للتلف الرسيع ،ما مل يثبت أن فسادها أو انتهاء
صالحيتها لالستهالك اآلدمي يف تاريخ الرشاء .لكنه يف املادة ( )14منه ،وبمناسبة
تنظيمه اللتزام املزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبداهلا أو إصالحها بدون مقابل
يف حال اكتشاف عيب فيها أو كانت مري مطابقة للمواصفات القياسية املقررة أو
الغرض الذي تم التعاقد عليها ألجله ،قد استثنى من هذا االلتزام السلع االستهالكية
القابلة للتلف الرسيع ،والسلع التي تصنع بنا ًء عىل مواصفات حددها املستهلك،
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والكتب والصحف واملجالت ،وبرامج املعلوماتية وما يامثلها .وهذا احلكم حمل
استغرابنا الشديد ،ذلك أن هذه االستثناءات األخرية تصلح يف حالة رمبة املستهلك يف
إعادة السلعة واسرتداد قيمتها ،بموجب حق املستهلك يف العدول عن العقد دون
تقديم مربر ،والذي تقرره املادة ( )10من القانون ،لكنها ال تصلح بأي حال استثناءات
عىل التزام املزود بضامن عيوب السلع والتزامه باملطابقة ،اللذين جيب قيامهام حتى
بالنسبة هلذه احلاالت املستثناة ،ما دام أن رشوط هذه االلتزامات ومددمها قائمة.
سوأ مركز املستهلك وأضعف محايته عام تقرره
وبعكس ذلك يكون املرشع الكويتي قد ر
القواعد العامة يف القانون املدين.
ج -اجلزاءات املرتتبة عىل اإلخالل بضامنات محاية املستهلك يف التعاقد عن بعد:
نصت املادة

)(L.121-22

من قانون االستهالك الفرنيس عىل مرامة إدارية مقابل

اإلخالل باألحكام التي تنظم التزام املحرتف يف التعاقد عن بعد ،بتزويد املستهلك
باملعلومات التي جيب أن يتضمنها عرضه أو إجيابه ،والتزامه بتزويد املستهلك بتأكيد
للعقد مصحوب ًا بالوثيقة النموذجية للعدول ،ال يتجاوز مبلغها ثالثة آالف يورو
لألشخاص الطبيعية ،ومخسة عرش ألف يورو لألشخاص املعنوية .وشملت املادة
باجلزاء هبذا اجلزاء ،إخالل املحرتف ،يف حالة السعي للتعاقد باهلاتف ،بالتزامه
بالتعريف بشخصه وباهلدف التجاري من املكاملة التلفونية ،والتزامه بتزويد املستهلك
بتأكيد ورقي أو عىل دعامة ثابتة للعرض املقدم له ،شام ً
ال البيانات الواجب إعالمه هبا.
كام نصت املادة

)(L.121-22-1

من القانون ،عىل مرامة إدارية مقابل اإلخالل

باألحكام التي تنظم ممارسة املستهلك حلقه يف العدول يف حاالت التعاقد عن بعد،
وآثاره ،ال يتجاوز مبلغها مخسة عرش ألف يورو لألشخاص الطبيعية ،ومخسة وسبعني
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ألف يورو لألشخاص املعنوية(.)45
أما قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية القطري ،فقد فرض عقوبة موحدة إلخالل
املحرتف عمد ًا بالتزاماته املقررة حلامية املستهلك ،والتي تم بحثها ،متثلت يف عقوبة احلبس
مدة ال جتاوز سنتني ،وبالغرامة التي ال تزيد عىل ثالثامئة ألف ريال قطري أو بإحدى هاتني
العقوبتني ،مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر(.)46
ويؤخذ عىل هذا القانون ،قرصه اجلزاء عىل العمد إذ فوق صعوبة اإلثبات ،فإن عدم
فرض اجلزاء عىل املخالفات مري العمدية يضعف من احلامية املقررة للمستهلك،
واليسهم يف تقويم سلوك املحرتف ويضعف من عنايته يف تنفيذ التزاماته جتاه املستهلك.
ومع ذلك يسجل للقانون القطري ،معاقبته املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص
املعنوي بذات العقوبات املنصوص عليها أعاله ،إذا ثبت علمه باألفعال التي ارتكبت
من العاملني لدى الشخص املعنوي باملخالفة ألحكام القانون ،أو إذا كان إخالله
بالواجبات التي تفرضها عليها تلك اإلدارة قد أسهم يف وقوع تلك األفعال( .)47كام
يسجل له أيض ًا معاقبته الشخص املعنوي ذاته بعقوبة الغرامة املحكوم هبا عىل املخالف
الذي يتبعه ،واملنصوص عليها أعاله ،أو بغرامة مساوية للغرامة املحكوم هبا عىل
املسؤول عن اإلدارة الفعلية يف حالة معاقبته بالغرامة دون احلبس( ،)48وإن كنا نتمنى
زيادة الغرامة املفروضة عىل الشخص املعنوي ،كام فعل املرشع الفرنيس الذي فرضها
بخمسة أضعاف الغرامة التي حيكم هبا عىل الشخص الطبيعي .وتعظي ًام لدور اجلزاء يف
العقاب والردع ،أجاز القانون للمحكمة أن تقيض بنرش حكم اإلدانة عىل نفقة املحكوم
()45
()46
()47
()48

انظر املادة ) (L.121-22-1من قانون االستهالك.
انظر املادة ( )67من القانون.
املادة ( )69منه.
املادة ( )70من القانون ذاته.
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عليه ،يف جريدتني يوميتني واسعتي االنتشار ،وعىل شبكات املعلومات اإللكرتونية
املفتوحة  .وتضاعف العقوبة يف حالة العود(.)50
()49

وقد فرض قانون محاية املستهلك اللبناين عىل خمالفة املحرتف اللتزاماته جتاه
املستهلك يف التعاقد عن بعد ،ذات اجلزاءات التي رتبها عىل خمالفة التزاماته يف
العمليات التي جيرهيا املحرتف يف حمل إقامة املستهلك ،فهو قد أخضع نوعي التعاقد
لذات األحكام .ويف هذا الصدد فرضت املادة ( )119من هذا القانون عقوبة الغرامة
من مخسة عرش مليون ًا إىل ثالثني مليون لرية لبنانية عىل كل من خيالف أحكام القانون
التي تنظم التزام املحرتف تزويد املستهلك بمستند خطي للعقد متضمن ًا املعلومات التي
رشط القانون تزويده هبا ،والتزامه بتأكيد العقد ومتكني املستهلك من االطالع عىل
نموذج عنه( ،)51وتصحيح طلبيته وتعديلها.
كام فرض القانون املغريب اخلاص بتدابري محاية املستهلك عدة جزاءات عىل اإلخالل
بضامنات محاية املستهلك يف التعاقد عن بعد .فقد نصت املادة ( )177عىل عقوبة
الغرامة من ( )1.200إىل ( )10.000درهم ،عىل خمالفة املحرتف التزاماته بتضمني
إجيابه املعلومات املحددة يف القانون ،وتأكيد العقد للمستهلك والتذكري باملضامني
االلزامية لإلجياب .كام فرض عقوبة الغرامة من ( )1.200إىل ( )50.000درهم عىل
خمالفة املحرتف التزامه برد املبلغ الذي دفعه املستهلك كام ً
ال عىل الفور وعىل أبعد تقدير
خالل اخلمسة عرش يوم ًا التالية لتاريخ ممارسة املستهلك حقه يف الرتاجع عن العقد .كام
قرر هذا القانون رفع الغرامة يف احلالتني إىل الضعف يف حالة العود.

( )49املادة ( )68منه.
( )50املادة ( )71منه.
( ) 51انظر املواد ( )54-52من القانون.
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اخلامتة
بعد أن وصلنا يف هذا البحث إىل هنايته ،نود أن نبدي بشأنه املالحظات اآلتية:
 .1رمم مزايا التعاقد عن بعد ،من حيث إنه جينب املستهلك مشقة االنتقال إىل مقر
عمل املحرتف للتفاوض أو التعاقد معه ،بل يمكنه ذلك وهو يتمدد عىل أريكته،
لكنه حيمل يف الوقت ذاته خماطر عدم العلم باملبيع أو سوء تقدير اخلدمات عىل نحو
ناف للجهالة الفاحشة املثرية للنزاع ،األمر الذي يعني وجود خطر ال يستهان به يف
وقوع املستهلك يف وهم ،مقصود أو مري مقصود ،بشأن السلعة أو اخلدمة ،أو بشأن
قيم وشخصية املحرتف الذي يتعاقد معه .
 .2ورمم هذه املخاطر ،التي تزداد يوم ًا بعد يوم كنتيجة النتشار استخدام وسائل
االتصال احلديثة ،وخصوص ًا اهلاتف الذكي واإلنرتنت ،مازال املرشع يف الكثري من
الدول العربية ،عىل عكس نظريه الفرنيس ،ماف ً
ال عن هذا الواقع .فال نجد إال عدد ًا
حمدود ًا من املرشعني العرب ،من بادر إىل إجياد تنظيم خاص للتعاقد عن بعد وسبل
محاية املستهلكني من خماطره .ويالحظ أنه حتى الدول التي رشعت قوانني
للمعامالت أو املبادالت اإللكرتونية ،وهي كثرية ،قد اكتفت يف قوانينها بتنظيم
أحكام العقد واإلثبات اإللكرتوين ،لكنها مل تتضمن فصوالً خاصة يف محاية
املستهلك ،القانون الوحيد الذي شذ عن ذلك هو القانون القطري للمعامالت
اإللكرتونية ،الذي سد بذلك بعض ًا من الثغرة التي اشتمل عليها قانون محاية
املستهلك يف هذا الدولة واملتمثلة بعدم تنظيمه محاية املستهلك يف التعاقد عن بعد.
أما املرشع الفرنيس فقد حدث يف العام 2014م قانونه اخلاص باالستهالك متاشي ًا
مع التوجيهات األوروبية ،فشملت حتديثاته ضمن ما شملت محاية التعاقد عن بعد،
معمقة محاية املستهلك بفرض أحكام جديدة بخصوص التزام املحرتف باإلعالم
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قبل وبعد التعاقد ،وقيود يف شأن شكليات ومضامني التعبري عن اإلرادة يف هذا
النوع من التعاقد ،واجلزاءات املرتتبة عىل خمالفة تلك األحكام ،التي مل تقترص عىل
العقوبات املالية ،كام هو عليه احلال يف القوانني العربية ،بل امتدت لتشمل تقييد
احلرية ،مع عقوبات تكميلية ،وهذا من شأنه أن جيعل أحكام القانون الفرنيس أكثر
محاية للمستهلك ،وأشد ردع ًا للمحرتف من املخالفة.
 .3وكان من بني األحكام التي شملها التعديل يف القانون الفرنيس تلك املتعلقة بحق
املستهلك يف العدول عن العقد بعد إبرامه ،فقد أطاهلا التعديل لتصل إىل عام كامل
كلام كان املحرتف قد أخل بالتزامه باإلعالم ،جزاء هلذا اإلخالل ،وهو حكم مل يأخذ
به املرشع يف قوانني الدول العربية حمل الدراسة ،لذا ندعوه إىل تبنيه وذلك ألمهية
االلتزام باإلعالم يف ضامن الرضا احلر واملستنري للمستهلك يف عالقته باملحرتف .كام
ندعو قوانني محاية املستهلك العربية التي مل تقرر مالبيتها أص ً
ال هذا احلق ،إىل ضامن
حق املستهلك يف العدول ،ألمهيته القصوى حلامية املستهلك ،وخصوص ًا يف التعاقد
عن بعد.
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املراجع
أوالً :املراجع باللغة العربية:
 .1أمحد احلياري ،عدول املستهلك عن العقد املربم عرب اإلنرتنت ،دراسة
مقارنة يف القانونني األردين والفرنيس ،املجلة األردنية يف القانون والعلوم
السياسية ،املجلد األول ،ع2009 ،2م.
 .2أمحد الزقرد ،حق املشرتي يف إعادة النظر يف عقود البيع بواسطة التلفزيون،
جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،ع ،3س.1995 ،19
 .3أسامة بدر ،محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين ،دار اجلامعة اجلديدة
للنرش ،اإلسكندرية2005 ،م.
 .4آالء يعقوب يوسف ،احلامية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة
اإللكرتونية ،جملة كلية احلقوق -جامعة النهرين العراقية ،املجلد ،8
العدد ،14أيلول-سبتمرب 2005م ،ص.112-61
 .5أيمن مساعدة و عالء خصاونة ،خيار املستهلك بالرجوع يف البيوع املنزلية
وبيوع املسافة ،جملة الرشيعة والقانون الصادرة عن كلية القانون بجامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،ع ،46أبريل 2011م.
 .6عبداجلبار منديل ،اإلعالن بني النظرية والتطبيق ،مطبعة اإلرشاد،
بغداد.1982،
 .7عدنان رسحان ،املهني ،املفهوم واالنعكاسات القانونية ،جملة احلقوق
للبحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق-جامعة اإلسكندرية ،ع، 1
س2003م.
 .8عالء عبابنة ،حق املستهلك بالرجوع يف بيوع املسافة ،جملة أبحاث الريموك،
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