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 :تــــــامللذم

ت في الهاهىن املذوي وفي بهُت       ت الالتزام حجش الضاٍو حػخبر هظٍش

الهىاهحن ألاخشي التي حػذ مفذسا لها في يثحر مً ألاخُان، والتي 

حػخبر نىاغذها مفذس الثباث والاظخهشاس، وما ؼهذه الػالم مً 

ت  جىىس جهني في الػهىد الاظتهاليُت والتي أـبدذ الىظٍش

إلاسادة ناـشة غً مىايبتها وجىقحر الخهلُذًت واملخمثلت بػُىب 

ا في  الخماًت الالصمت للمعتهلَ وبزلَ اهتزث مبادئها  وخفـى

ً وأـبدذ دابشة الػهىد املعماة وؾحر  نهاًت الهشن الػؽٍش

املعماة في احعاع وحؿُحر وأـبدذ أظغ املعؤولُت جهىم غلى 

ؼ  مما خكض الػذًذ مً الذُو  أظاط الخىظُم ولِغ الدؽَش

ذاس حؽ ػاث خذًثت جخالءم مؼ هزه الػهىد، والتي خشحذ إـل َش

لخبدث غً مىوئ نذم لها في مكهىم حذًذ للهاغذة الهاهىهُت 

لها إلى الىظام الخماةي الػام ، وان خالت المػل التي  لخدٍى

حػتري املعتهلَ حػذ املبرس الشبِس ي لخىبُو هزا الىظام هدُجت 

خترف وبما أن للخكاوث املػشفي والانخفادي بحن املعتهلَ وامل

الخجاسة الالٌتروهُت أـبدذ ظابذة في الخػامل والتي ًخم إبشامها 

و ؼبٍاث الاهترهذ أي ما ٌعمى بالدعىم الالٌترووي غً  غً وٍش

بػذ وبزلَ قأن الىظام الهاهىوي للػهىد الخهلُذًت أـبذ ناـشا 

لخىقحر الخماًت للمعتهلَ، وبزلَ قأن املعتهلَ ًدخاج للثهت 

ت للمعتهلَ والابخمان ف ي الخػانذ، قالخماًت الهاهىهُت لشوٍس

ًاهذ في املشخلت العابهت غلى الخػانذ أو في مشخلت إلابشام  ظىاء 

أو في مشخلت الخىكُز وبالخالي ًٍىن بداحت لهزه الخماًت ألهه 

الىشف المُل في هزه الػالنت يما ًدخاج لهزه الخماًت مً 

 )دراست ملارهت( الاستهالهيتالرطائيت في العلود 

 *محسن عبذ مطر  

 املذًريت العامت لتربيت املثنى /الشعبت اللاهوهيت 

 امللخص  معلوماث امللالت

: جاريخ امللالت ت الخهلُذًت ملىايبت       بما ان املعتهلَ اـبذ الىشف المػُل في الػالنت الػهذًت وغذم ـالخُت الىظٍش
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ٍالُاث الخهىُت وبزلَ مخاوش الاظخػماُ ونلت ألامان ويثرة إلاؼ

ذس ناهىن خماًت املعتهلَ سنم  لعىت  1لجأ املؽشع الػشاقي  أـل

والزي ٌؽىبه الٌثحر مً الهفىس في جىقحر الخماًت  2010

الهاهىهُت للمعتهلَ ألهه الىشف ألالػل في الػالنت الخػانذًت 

والزي ًٍىن ايثر غشله للخذلِغ الوػذام املػاًىت ملخل الػهذ 

وك باإللاقت إلى ان املؽشع لم ًخىظؼ في مكهىم غهىد أزىاء الخكا

إلارغان  وؼمُى الػهىد الاظتهاليُت بها، لٍىن الؽشوه حػذ مً 

نبل املخترف وغذم العماح للمعتهلَ بمىانؽتها والاغتراك 

 غلحها. 

قمىلىغىا ًثحر مؽٍلت حذًشة بالبدث واملخمثلت إلى أي مذي     

ماًت الهاهىهُت للمعتهلَ لٍُىن نذسة املؽشع الػشاقي بخىقحر الخ

الشلا خشا ومعدىحرا وخالُا مً الػُىب في ظل ناهىن خماًت 

املعتهلَ الػشاقي ويزلَ ولمان خهىم املعتهلَ واملخمثلت 

ن وخو الػذُو واملىالبت بااللتزام باإلغالم بػذ  باملىالبت بالخػٍى

 إبشام الػهذ. وملا ًخمخؼ به املىلىع مً أهمُت بالؿت حعخذعي

كي في  حعلُي المىء غلُه مً خالُ اظخخذام املىهج الـى

ؼ الكشوس ي واملفشي واللبىاوي  البدث مً خالُ املهاسهت مؼ الدؽَش

وجهعُمه غلى مبدثحن هدىاُو في ألاُو ماهُت غهىد الاظتهالى وفي 

ت الخهلُذًت في الػهىد.   الثاوي أزش الػهىد الاظتهاليُت غلى الىظٍش

 املبحث ألاول 

 ود الاستهالنماهيت عل

نبل الىلىج في هزا املىلىع املهم والخُىي قالبذ مً الىنىف    

كها وما جخمحز  غلى ماهُت الػهىد الاظتهاليُت مً خالُ بُان حػٍش

به مً ؼشوه. وفي وانؼ الامش ان هزه الػهىد الاظتهاليُت جشجٌض 

ت جهىم غلى ان أخذ وشفي الػهذ مدترف مهىُا  غلى أقٍاس حىهٍش

خمخؼ بهابلُاث مالُت وناهىهُت ومػلىماث جخق ومخخفق ٍو

ماهُت الػهذ، وباملهابل وشف اخش لػُل مدخاج ملا ًهذمه املنهي 

مً ظلؼ وخذماث وال ًمخلَ ما ًخمخؼ به الىشف املنهي الزي 

ًمخلَ الخبرة الكىُت واملػلىمت الهاهىهُت والامٍاهُت الانخفادًت. 

ًان مدل الػهذ ًخٍىن مً خذمت أ و ظلىت مػهذة واما إرا 

ًان غذًم الذساًت  الخهىُت أو جدعم في خىىسة اظخخذمها إرا 

بٌُكُت اظخخذامها أو خكظها أو الخخلق مجها. ظىهىم بخهعُم 

هزا البدث إلى مىلبحن هبحن في ألاُو مىه مكهىم الػهىد 

 الاظتهاليُت وفي الثاوي أوشاف الػالنت الاظتهاليُت.

 املطلب ألاول 

 الاستهالهيتمفهوم  العلود 

ظىهىم بخهعُم هزا املىلب غلى قشغحن هدىاُو في ألاُو مىه 

بق الػهىد الخػٍشل بالػهىد الاظتهاليُت وفي الثاوي هدىاُو خفا

 . الاظتهاليُت.

 الفرع ألاول 

 الخعريف بالعلود الاستهالهيت

ان اؾلب الكهه لم ًخكو غلى ولؼ حػٍشل ماوؼ حامؼ للػهىد    

 جمخلَ جهعُما أو وابكت جخمخؼ بالزاجُت الاظتهاليُت لٍىنها ال

. قالػهىد الاظتهاليُت ال حػذو غً ًىنها جىبُو خذًث 1املعخهلت

ًالبُؼ والخأمحن وبهُت الػهىد ألاخشي وان ما  للػهىد الخهلُذًت 

ًمحز هزه الػهىد ان أخذ وشفي الػالنت الػهذًت هى املعتهلَ 

 الزي ًدخاج للخماًت.

الػهىد الاظتهاليُت بأنها ))غهىد غادًت قػشف حاهب مً الكهه    

ذ او جهذًم أؼُاء مىهىلت مادًت أو خذماث إال ان  جخمثل بخىٍس

مهذم العلػت أو الخذمت ًٍىن مىخجا أو مهىُا، واملخلهي هى 

املعتهلَ أي الكشد الػادي الزي ًبغى اؼباع خاحت شخفُت أو 

 .2غابلُت، مىهىػت الفلت بيؽاوه الخجاسي أو املنهي((

وغىذ امػان الىظش في هزا الخػٍشل هجذ ان غىاـش الػهىد     

الاظتهاليُت وما ًمحزها مً مػاًحر قأنها جخمثل في مدل الػهذ، 

ألنها مخػلهت بخذماث وبعلؼ وأؼُاء مادًت مىهىلت. يما سيض 

الخػٍشل غلى ـكت ألاوشاف في الػالنت الػهذًت خُث ًجب ان 

ً احل مماسظت وؽاوه ًٍىن أخذهما مهىُا مدترقا ًخػانذ م

املنهي، في مهابل وشف أخش معتهلَ بػُذ غً املهىُت والخشقُت. 

يما جىاُو الخػٍشل غلى الهذف مً حػانذ املعتهلَ، والتي جخمثل 

ت إلؼباع الخاحت الػابلُت أو الصخفُت والتي  بالخاحت المشوٍس
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ؼ 3جٍىن غذًمت الفلت بمماسظت وؽاوه املنهي . خُث جىاُو الدؽَش

غهىد  20/5/1997بي في املادة الثاهُت مىه والفادس في ألاوس 

الاظتهالى وباألخق الالٌتروهُت مجها ))غهذ مخػلو بالعلؼ 

والخذماث ًخم بحن مىسد ومعتهلَ مً خالُ إلاواس الخىظُمي 

الخاؿ بالبُؼ غً بػذ أو جهذًم الخذماث التي ًىظمها املىسد، 

ل الاجفاُ والزي ًخم باظخخذام واخذة أو أيثر مً وظاب

ت أخشي قهذ غشف  إلالٌتروهُت ختى إجمام الػهذ((. ومً صاٍو

مً  20املؽشع الٌىذي غهىد الاظتهالى الالٌتروهُت في )الكهشة 

ناهىن والًت يُبَ لخماًت املعتهلَ( بأهه ))غهذ ًخم بحن جاحش 

ومعتهلَ، بذون الخمىس املادي لهما ظىاء في مشخلت إلاًجاب أو 

 ما ًٍىن الاًجاب مىحها للٍاقت((.في الهبُى ورلَ غىذ

اما الكهه املفشي قهذ أولو غهىد الاظتهالى الالٌتروهُت  بأنها 

غهىد ؾحر معماة واهه ًمًٌ ان ًٍىن غهذ بُؼ أو نشك او أي 

.ان املؽشع ال ٌػخمذ 4غهذ مً الػهىد الخهلُذًت املعماة ناهىها

وؾحر  غلى وظُلت إبشام الػهذ في الخكشنت بحن الػهىد املعماة

 املعماة، واهما مً خالُ نُامه بئقشاد جىظُم ًخق هزا الػهذ.

قهذ غشف بػن مً الكهه املفشي غهىد الاظتهالى بأنها ))الػهذ 

الزي ًخالقى قُه الاًجاب والهبُى غبر ؼبٌت اجفاالث دولُت 

هفذ إوؽاء التزاماث  باظخخذام الخبادُ إلالٌترووي للبُاهاث، ٍو

الخػٍشل للىهذ ألهه لم ًبن ـكت  حػانذًت(( ونذ حػشك هزا

باإللاقت الى ان  5وشفي الػالنت الػهذًت ومدل الػهذ وأهذاقه

الخػٍشل اهخهى الى ان مبخؿاة غهىد الاظتهالى اوؽاء التزاماث 

غهذًت، وغىذ جىبُو مكهىم املخالكت ًخطح بأن هىاى غهىد ال 

جمثل التزاماث حػانذًت ظىاء مً وشف واخذ او مً وشفي 

 .6نت  وهزا امش عجب الػال

ورهب نعم اخش مً الكهه إلى اغخباس الػهىد الاظتهاليُت     

 7املبرمت مً نبل املعتهلَ جٍىن ألؾشاك غابلُت أو شخفُت.

وبىاًء غلى رلَ قأن الػهىد الاظتهاليُت جخمخؼ بزاجُت معخهلت 

ًاهذ أظاظا في  حػخمذ في اسجٍاصها غلى الظشوف وألاظباب التي 

ػ اث لخماًت املعتهلَ والتي بذوسها أـبدذ مىلبا اـذاس حؽَش

ا ومهما  .8حىهٍش

ؼ الكشوس ي قُمًٌ ان وعخخلق  اما غهىد الاظتهالى في الدؽَش

مً ناهىن   114/1حػٍشل لهزه الػهىد مً خالُ الشحىع إلى املادة

والتي هفذ غلى ان غهىد الاظتهالى 1993(  لعىت 949/93سنم )

لؿشك جهذًم خذمت مً نبل املنهي جبرم بؽأن أمىاُ مىهىلت أو 

 لفالح الىشف الاخش املعتهلَ.

وغشقها حاهب أخش مً الكهه بأنها ))الػهذ الزي ًبرم بىظُلت 

الٌتروهُت أو جهلُذًت بحن املنهي واملعتهلَ بؽأن ظلؼ أو خذماث 

. 9ًهذمها الثاوي لألُو إلؼباع حجاجه الصخفُت أو الػابلُت((

زا الخػٍشل هجذه حػٍشل مىحض ومً خالُ إمػان الىظش في ه

ؽمل ـىس الخػانذ الالٌتروهُت والخهلُذًت يما جممً غىاـش  َو

ًي غً بهُت الػهىد لٍىهه ًبرم بحن املنهي  ًخمحز بها الػهذ الاظتهال

واملعتهلَ وجشد غلى مىخجاث جخق الشؾباث الصخفُت أو 

زا الػابلُت دون الىظش إلى الخشقت او املهىُت. يما ًظهش حلُا في ه

الخػٍشل أن الػهىد الاظتهاليُت ال جهخفش غلى غهىد البُؼ بل 

ًمًٌ ان حؽمل حمُؼ الػهىد التي جشد غلى العلؼ والخذماث، 

يما اجفل الخػٍشل بالػمىمُت لٍىهه ؼمل حمُؼ الػهىد التي 

 ًٍىن مدلها مىهىال او غهاس يؽشاء ظًٌ أو اظدئجاس او سهً.

 الاستهالنالفرع الثاوي: خصائص علود 

ًمًٌ ان وعخخلق خفابق الػهىد الاظتهاليُت مً خالُ 

مًٌ  جدلُل ما جم ريشه مً الخػاٍسل العابهت لهزه الػهىد ٍو

 أحمالها قُما ًلي:

 امللصذ الاول: من حيث محل العلذ:

جخخلل غهىد الاظتهالى غً ؾحرها مً الػهىد مً خالُ جمحزها 

الصخفُت واملجزلُت  بأنها ظلؼ وخذماث مشجبىت بئؼباع الخاحاث

للمؽتري أو ألقشاد غابلخه، وبزلَ قأن مدل الػهىد الاظتهاليُت 

ًخمثل في املىاد الؿزابُت أو املجُز الزي ٌعخأحشه املعتهلَ أو نذ 

ًاألهترهذ والهاجل وؾحرها مً ألامىس الخُاجُت.  ًٍىن خذمت مػُىت 

لػالج يما ان غهىد الخأمحن غلى الخُاة أو مً الالشاس أو غهىد ا
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الىبي والاظدؽاساث الكىُت حػخبر ًلها غهىد اظتهاليُت لٍىنها 

جمثل خذمت للمعتهلَ. وخالـت ما ظبو أن مدل الػهىد 

ت إلؼباع  الاظتهاليُت  ًخمثل بالعلؼ والخذماث التي جٍىن لشوٍس

خاحاث الكشد الصخفُت والػابلُت بؽشه غذم اسجباوها بيؽاوه 

 املنهي والاخترافي.

وي: من حيث الخوازن الخعاكذي بين أطراف امللصذ الثا

 العالكت العلذًت:

ػاث  ان العبب الشبِس ي ليؽأة الػهىد الاظتهاليُت وظهىس الدؽَش

الخاـت بهزه الػهىد ٌػىد إلى الخىىس الخذًث الزي خفل 

خالُ الهشهحن املالُحن مما أدي إلى ظهىس وشف لػُل ًدخاج  

أن الػىفش ألاظاط في إلى الخماًت الهاهىهُت وهى املعتهلَ. ق

الػهىد الاظتهاليُت هى غذم جدهُو الخىاصن بحن وشفي الػالنت 

ًاهذ ناهىهُت أم  الػهذًت والزي ًخمثل بهلت املػشقت ظىاء ا

انخفادًت وغلى الػٌغ مً الىشف ألاُو الزي ًخمخؼ باملهىُت 

والاختراف والهذسة الانخفادًت والهاهىهُت لٍىهه مخخفق قىُا 

ت التي لها جأزحر في إبشام ورو غلم بالب ُاهاث واملػلىماث الجىهٍش

. يما ًمًٌ أن ًٍىن مدل هزه الػهىد 10الػهذ مً غذمه

ٍىن الىشف المػُل  خذماث أو ظلؼ مدخٌشة مً نبل املنهي ٍو

مزغىا للمنهي لػذم وحىد بذًل غً الخػانذ. يما ًلجأ بػن مً 

ج مىخجاجه  والتي بذوسها املهىُحن إلى وظابل دغابُت حعاهم في جشٍو

جمؿي غلى املعتهلَ النخىائها غلى الشؾم مً غذم الخاحت 

املاظت لها قدعخخذم الاؾشاء مً خالُ الىغىد بجىابض مالُت أو 

خذماث إلاقُت أو جهذًم حعهُالث في دقؼ ألامىاُ أي ما ٌعمى 

والتي أدث احعاع دابشة الاظتهالى  11بكٌشة )الابخمان الاظتهالًي(

ذ مً الخػانذاث دون ؾحر املخعىب والت ي بذوسها أدث إلى مٍض

 .12جذبش ومػشقت بمدل الػهذ وقابذجه

 امللصذ الثالث: من حيث الخىظيم الدشريعي:

أن غهىد الاظتهالى ًدٌمها الهاهىن املذوي والخجاسي مً خُث  

ل غلى الشؾم مً اخخالقها غً بهُت الػهىد مً خُث مدلها  ألـا

كت املخػانذًً قحها. ومً احل م ىايبت الخىىس لجأ املؽشع ـو

ػاث الػشبُت ومجها املؽشع الػشاقي إلى  13الكشوس ي وبػن الدؽَش

ؼ ناهىن خاؿ لُػذ املشحؼ لهزه الػهىد قهى ناهىن خاؿ  حؽَش

ًهُذ الهىاهحن الػامت والتي جٍىن واحبت الخىبُو في خاُ خلى 

ناهىن الاظتهالى مً خٌم مػحن. والجذًش بالزيش ان الهىاغذ 

الخاـت بدماًت املعتهلَ هي نىاغذ أمشة وجهؼ لمً  الهاهىهُت

 .14قٌشة )الىظام الػام الخماةي( لٍىنها نىاغذ خماًت

 املطلب الثاوي

 أطراف العالكت الاستهالهيت

ت لخىقحر الخماًت للمعتهلَ ظىاء غلى  أـبدذ الخاحت لشوٍس

املعخىي املخلي أو الذولي، وقلعكت وحىد هزه الخماًت لٍىن 

الىشف المػُل في الػالنت الػهذًت قهُام أؾلب املعتهلَ هى 

الخجاس واملىخجحن باظخخذام أظالُب ؾحر مؽشوغت مً احل 

ػت والازشاء غلى خعاب الىشف  الخفُى غلى ألاسباح العَش

المػُل مً خالُ اظخخذام وشم الخداًل والؿؾ وهىا جظهش 

. 15أهمُت الخػٍشل باملعتهلَ الزي ال بذ مً جىقحر الخماًت له

احل رلَ ظىهىم بخهعُم هزا املىلب غلى قشغحن هدىاُو في  ومً

ألاُو مىه الخػٍشل باملعتهلَ وفي الثاوي هدىاُو الخػٍشل باملنهي 

 )املضود(: 

 الفرع ألاول: الخعريف باملستهلك:

ػاث   ظهشث قٌشة خماًت املعتهلَ مىز صمىا بػُذ الا ان الدؽَش

كه الهاهىهُت لم جخكو غلى ولؼ حػٍشل مدذد للمع تهلَ قخػٍش

ً ألاُو ٌػخبر املعتهلَ هى املخفشف خاسج  ًخدذد بحن مػُاٍس

وؽاوه الخجاسي دون الىظش إلى الؿاًت مً جفشقه واملػُاس الاوظؼ 
اما املػُاس الثاوي قُىظش الى الؿاًت أو الهذف مً الخفشف قهزا  16

 مػُاس لُو.

هه : ٌػشف أصخاب هزا الاججاه بأامللصذ ألاول: املعيار املوسع

ًان لالظخخذام  ًل جفشف ناهىوي ًهىم به أي شخق ظىاء 

، الن ألاخحر ًمًٌ ان ًٍىن شخفا وبُػُا  17الصخص ي أو املنهي

ت بحن  أو ؼشيت أو مىخجا أي اهه ٌؽمل أًما املػامالث الخجاٍس

وبؽشه ان جٍىن هزه املػامالث خاسحت غً  18املهىحن أهكعهم
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املعتهلَ جماما ألهه ًذخش وؽاوهم املنهي. يما ًخخلل املذخش غً 

العلؼ لُخم اظخخذامها معخهبال أما املعتهلَ قِعخخذم هزه 

العلؼ أو الخذماث إلؼباع الخاحاث الاهُت لٌجهما ًخىابهان 

بىهىت واخذة وهي ًىنهما أوشاف ؾحر مهىُت جخػانذ مؼ أوشاف 

مهىُت مخخففت وبزلَ هىاى مً ًشي أن املذخش ًخػشك لىكغ 

ػشك لها املعتهلَ قالبذ مً ؼمىله لمً هزه الاخىاس التي ًخ

. ونذ جىشم مؽشوع ناهىن 19الخماًت املخففت للمعتهلَ

لخػٍشل املعتهلَ ))بأنهم  1993الاظتهالى في قشوعا لػام 

ألاشخاؿ الزًً ًدفلىن أو ٌعخػملىن املىهىالث، أو 

الخذماث لالظخػماُ ؾحر املضود(( الا اهه غىذ ـذوس ناهىن 

ـذس خالُا مً حػٍشل املعتهلَ. لزلَ  1993 الاظتهالى لعىت

جشى الامش للكهه في ولؼ حػٍشل للمعتهلَ ولزلَ اخخلكذ 

كاث بحن املػُاس الىاظؼ واملػُاس المُو . والجذًش بالزيش 20الخػٍش

إلى ان بػن مً الكهه الكشوس ي رهبىا باججاه املػُاس املىظؼ 

 لٌجهم نامىا بمبي قٌشة  املعتهلَ مً خالُ البدث غً

 ً الىظابل الهاهىهُت المابىت لهزه الكٌشة، قىلػىا مػُاٍس

ألاُو ٌعمى مػُاس الاخخفاؿ وهى ألايثر اظخخذاما لٍىهه 

ظاوي بحن املعتهلَ واملضود املخػانذ خاسج إواس غمله الاخترافي 

ونذ وحهذ اهخهاداث يثحرة لهزا املػُاس لػذم ولىح قٌشة املضود 

املعتهلَ واملنهي في آن  لٍىن ًمًٌ ان ًخفل الصخق بمفىلح

واخذ وألاخش ٌعمى مػُاس إلاظىاد املباؼش والزي ًشجٌض غلى وحىد 

ـلت بحن الػهذ املبرم وبحن املهىت املماسط لها قهى ًخذم املضود 

. يما ان هزا املػُاس لم ٌعلم مً الىهذ لٍىهه 21بالذسحت ألاظاط

ي ال ًؤدي الخماًت للىشف المػُل يما ًهىم بمشب ألاظغ الت

 .22ٌعدىذ غلحها املعتهلَ مً خالُ الخكشنت مؼ املنهي

وخالـت ما ظبو ان إوالم ـكت املعتهلَ غلى املنهي مخالكت 

للىانؼ لٍىن قلعكت وحىد نىاهحن خماًت املعتهلَ هى خماًت 

الىشف المػُل في الػالنت الػهذًت اما املنهي قهى ًخمخؼ بالهىة 

بالخماًت الهاهىهُت  والخبرة في الخػامالث الخػانذًت قدهىنه

ؼ  مدكىظت مً خالُ هفىؿ الهاهىن املذوي ونذ اخز الدؽَش

 إلاظالمي باملػُاس املىظؼ.

ونذ غشف بػن مً الكههاء ))اهه اظخخذام ظلػت أو خذمت في 

(( يما غشقه أخش 23اؼباغا مباؼشا -لذي شخق-اؼباع خاحت ما 

بأهه ))غباسة غً الخفُى غلى املىاقؼ مً حشاء غملُت 

(( ومً خالُ هزه الخػاٍسل هجذ ان مفىلح 24ظتهالىالا 

. اما الهماء الكشوس ي قىجذ 25املعتهلَ قمكاك وؼامل للمنهي

جبيُه لهزا املػُاس في بػن اخٍامه قهمذ مدٌمت الىهن 

الكشوعُت بؽمُى الصخق املػىىي بمفىلح املعتهلَ مً 

ًاث الػاملت في مجاُ الػهاساث  خالُ اغخباس اخذي الؽش

ٍىنها حػانذث خاسج أواس جخففها مً خالُ ؼشائها معتهلٌت ل

لجهاص لخماًت مىانػها وبػذ ان جبحن ان الجهاص ًدىي غلى غُىب 

قىلبذ الؽشيت إبىاُ الػهذ قفذس الخٌم بأن ؼشوه الػهذ 

حػعكُت والؽشيت حػخبر معتهلٌت وجدخاج للػلم لٍىن الػهذ 

سع بؽشاء . وفي خٌم اخش غىذما نام املضا26خاسج اخخفاـها الكني

و ملضسغخه ووالب بخػذًل الػهذ الا ان الؽشيت  مىكأة خٍش

سقمذ مً خالُ دقػها بأنها ال حػخبر معتهلٌت وداخله في 

وهزا ًذُ غلى ان  27جخففه الا ان املخٌمت اغخبرجه معتهلٍا

الهماء الكشوس ي ظاس باججاه املػُاس املىظؼ. أما باليعبت إلى 

ػاث قأؾلبها رهبذ للمػُاس  المُو ما غذي بػن مً الدؽَش

ؼ الكشوس ي الزي لم ًدذد بؽٍل واضح  ػاث ومجها الدؽَش الدؽَش

ذ لًٌ هجذه مً خالُ اخٍام الهماء وبػن اساء  ٍش ـو

 .28الكههاء

: ولؼ مللصذ الثاوي: املعيار الظيم للخعريف باملستهلكا

أصخاب هزا املػُاس حػٍشل للمعتهلَ بأهه )) ًل شخق ًخػانذ 

(( يما 29وسؾباجه  الصخفُت أو الػابلُتبهذف اؼباع خاحاجه 

غشقه أخشون غلى اهه)) الزي ًهىم بؽشاء العلؼ والخذماث 

الظخػماله الصخص ي أو اظخػماُ أقشاد أظشجه أو الاقشاد الزًً 

بِىما  31. وهىاى مً خفش الامش بالصخق الىبُعي30ٌػُلهم

رهب اججاه أخش مً لمً هزا املػُاس إلى ؼمُى الصخق 
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ت التي املػىىي في حػ ًالىهاباث واملؤظعاث الخحًر ٍشل املعتهلَ 

، وهدً هزهب مؼ الشأي الاخحر بؽمُى 32ال تهذف لخدهُو الشبذ

 الجمػُاث والىهاباث بهزا املػُاس.

اما في مجاُ الهاهىن قُػخبر مفىلح الاظتهالى مً املفىلخاث 

الخذًثت لزلَ جم اظخخالـه  مً املكهىم الانخفادي قىلؼ 

لىظام الهاهىوي بأهه "مً ًهىم بئبشام الػهىد حػٍشل له وقو ا

بهذف الخفُى غلى اخخُاحاجه، الصخفُت والػابلُت  مً العلؼ 

". وجأظُا غلى ما جهذم قأن املعتهلَ في هزا املػُاس 33والخذماث

ٍىن هزا الايدعاب أو  هى مً ًٌدعب العلؼ أو الخذماث ٍو

بزلَ قأن الاظخخذام لؿشك ؾحر سبخي الزي ٌععى الُه املنهي، و 

ًاملؤظعاث  هزا الخػٍشل ٌؽمل الصخق الىبُعي واملػىىي 

ت والىهاباث بؽشه غذم املهىت لؿشك جدهُو الشبذ، ويما  الخحًر

ًالعلؼ والخذماث جب ان ًٍىن مدل الػهذ  . قالمابىت 34ٍو

للخمُحز بحن املعتهلَ واملنهي هى غذم اظخخذام هزه العلؼ 

ظخػماُ شخص ي أو لؿشك البُؼ لخدهُو الشبذ أي ان ًٍىن ا

ػاث الهاهىهُت اخزث بهزا املػُاس  واملفشي  غابلي، واؾلب الدؽَش

 والػشاقي اما املؽشع الكشوس ي قلم ًًٌ واضخا في رلَ.

: لم ًخىشم املؽشع أوال: حعريف املستهلك في اللاهون الفروس ي

ويزلَ املشظىم  1993( لعىت 949لخػٍشل املعتهلَ في ناهىن )

 200135( لعىت741سنم )

ونذ غشقه بػن الكهه الكشوس ي بأهه "الصخق الىبُعي أو 

الاغخباسي الزي ًدفل أو ٌعخػمل املاُ أو الخذمت لؿشك ؾحر 

". يما غشقه اخشون بأهه" الصخق الزي مً احل 36املضود

ذ أمىاُ  خاحاجه الصخفُت ؾحر املضودة ًفبذ وشقا في غهذ جىٍس

ل العابهت هجذ 37وخذماث ان " ومً خالُ جدلُل الخػاٍس

املعتهلَ هى الصخق الىبُعي أو املػىىي الزي ًشوم الخػانذ 

لؿشك الاظتهالى. يما ان املنهي الزي ًخػانذ خاسج اخخفاؿ 

خمخؼ بالخماًت الهاهىهُت  وؽاوه الخجاسي قال ٌػذ معتهلٍا ٍو

ًامحراث مشانبت ليؽاوه  الخاـت باملعتهلَ يما لى اؼتري 

حػانذه خاسج جخففه.  الخجاسي قال ٌػذ معتهلٍا غلى الشؾم مً

والجذًش باملالخظت ان اؾلب الكهه الكشوس ي اخز باملػُاس 

الن هزا املػُاس ًدذد راجُت املعتهلَ بذنت ناهىهُت  38المُو

وغذم ازاسجه للؽٍىى مما ًؤدي الى ظهىلت جىبُهه وجىقحره 

الخماًت الالصمت للمعتهلَ، املؽشع الكشوس ي اخز بهزا املػُاس في 

. ويزلَ الامش باليعبت للهماء 39الهشن املاض يالعبػُىاث مً 

قهذ ظاس باججاه هزا املػُاس وهزا ما ـذس مً اخٍام خذًثت مً 

م 1993مدٌمت الىهن قهذ سقمذ الؿشقت املذهُت ألاولى في غام 

( مً ناهىن الاظتهالى الن مدل 132/1جىبُو اخٍام املادة )

اس وهىا ان الػهذ بُؼ شجش الخكاح بحن املؽخل وؾاسط هزه ألاشج

الهماء الكشوس ي لم ًمىذ املؿاسط خو الخماًت املهىىت في غهىد 

الاظتهالى، قالهماء نُذ هزه الخماًت للمعتهلٌحن املػخذي غلى 

وفي خٌم اخش خذًث سقمذ مدٌمت الىهن  40خهىنهم بئقشاه

ذ املاء إلى مشيضه  اغخباس أخذ الخجاس معتهلٍا باليعبت إلى غهذ جىٍس

مً جهىحن الاظتهالى والتي  132/1بُو املادة الخجاسي وسقمذ جى

جىقش الخماًت مً الؽشوه الخػعكُت بعبب جىاقش الفلت بحن 

 . 41الػهذ ووؽاوه الخجاسي 

زاهُا: الخػٍشل باملعتهلَ غىذ املؽشع املفشي والػشاقي: غىذ 

( هجذ ان املؽشع 1في املادة) 2006لعىت  67الشحىع لهاهىن سنم 

هه" ًل شخق جهذم الُه إخذي املفشي غشف املعتهلَ بأ

املىخجاث إلؼباع اخخُاحاجه الصخفُت أو الػابلُت أو ًجشي 

الخػامل أو الخػانذ مػه بهزا الخفىؿ" ولكظ املىخجاث ٌػني 

العلؼ والخذماث قالخػٍشل ًشيض غلى الؿشك مً الخفشف قئرا 

ًان ال ًمذ بفلت ليؽاوه الخجاسي ومخػلو بالخفشقاث الُىمُت 

ىػم بالخماًت الصخفُت أو  الػابلُت قأهه ٌػذ معتهلٍا ٍو

الهاهىهُت املىفىؿ غلحها في هزا الهاهىن اما ارا وحذ جشابي بحن 

الخفشف ووؽاوه الخجاسي قأهه مدشوم مً هزه الخماًت وغلُه 

. وخالـت ما ظبو قأن املؽشع 42الشحىع للهاهىن املذوي لخماًخه

 املعتهلَ.املفشي أخز باملػُاس المُو في حػٍشل 

( مً ناهىن 1/5اما املؽشع الػشاقي قهذ غشف املعتهلَ في املادة )

بأهه "الصخق الىبُعي أو املػىىي الزي  2010لعىت  1سنم 
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ًتزود بعلػت أو خذمت بهفذ إلاقادة مجها" ومً خالُ الخمػً 

بهزا الخػٍشل هجذ املؽشع اخز باملػُاس املىظؼ ألهه ؼمل 

ن ًٍىن الخفشف شخفُا أو الصخق املػىىي ولم ٌؽتره ا

ً الزًً ًهىمىن بالخفيُؼ أو الخجهحز أو  غابلُا وؼمل املجهٍض

، يما اهه ريش في نهاًت الخػٍشل )لؿشك إلاقادة 43البُؼ أو الؽشاء

مجها( وهزه الػباسة جذُ غلى الاوالم دون الخهُُذ بالؿشك مً 

التزود قؿشك املعتهلَ اؼباع الخاحاث الصخفُت أو الػابلُت 

ؤخز غلى هزا  أما املخترف قالؿشك ججاسي وجدهُو الشبذ. ٍو

الخػٍشل قأهه لم ًًٌ ماوػا حامػا يما رهب املؽشع املفشي أو 

املؽشع الاماساحي ملىؼ اخخاله مكهىم املعتهلَ بؿحرها مً املكاهُم 

ٍىن أيثر دنت في قشك الخماًت الهاهىهُت لزلَ هذغى املؽشع  ٍو

ًاالحي "الصخق الػشاقي لخػذًل املادة ألاولى  وههترح ان جٍىن 

الىبُعي أو املػىىي الزي ًتزود بعلػت أو خذمت لؿشك اؼباع 

خاحاجه الصخفُت أو الػابلُت ؾحر املخػلهت بيؽاوه الخجاسي 

ًاهذ غً بػذ أو في مدل إنامت املعتهلَ وبأي وظُلت  ظىاء 

 ًاهذ".

 الفرع الثاوي: الخعريف باملحترف:

ؼ ن     ىاهحن خماًت املعتهلَ تهذف جىظُم ان الكلعكت مً حؽَش

الػالنت الػهذًت بحن الىشف المػُل والىشف الاخش املخترف 

الزي ًخمحز بالهذسة املادًت والانخفادًت والكىُت ودساًخه بٍل 

حىاهب مدل الػهذ لٍىهه ًماسط الػمل غلى وحه الاغخُاد وهزا 

ؼ هزا الهاهىن مً احل جدهُو الخىاصن   ٌػذ ظببا سبِعُا لدؽَش

الػهذي بحن أوشاف الػالنت الػهذًت. وبىاًء غلى ما جهذم قهذ 

ػاث اهخماما يبحرا  في جدذًذ مكهىم املخترف ال ًهل  اولذ الدؽَش

ػاث اخخلكذ في  أهمُت غً جدذًذ مفىلح املعتهلَ قالدؽَش

وألاخش أولو  44اظخخذام الدعمُت قهىاى مً أولو غلُه املجهض

املخترف. غشف املضود أو  وهىاى مً أولو غلُه  45غلُه املضود

املخترف بأهه الصخق الىبُعي أو املػىىي الزي ٌػمل مً احل 

ععى للشبذ وغلى ظبُل الاختراف قمهىت  جهذًم خاحاث مهىخه َو

الخجاسة هي مً جٌعب الصخق ـكت املخترف، قالخػٍشل 

للصخق  46مشجبي بالػمل الزي ًماسظه، قِؽتره الهاهىن 

ًان وبُػُا ام  ت للمضود ظىاء أ ا ان ًماسط الاغماُ الخجاٍس اغخباٍس

 .47التي جٍىن بدٌم ماهُتها الزاجُت وان ًدترف مماسظتها

ونذ غشف املؽشع املفشي في املادة ألاولى بأهه "ًل شخق ًهىم 

ؼ أو غشك أو جذاُو  بخهذًم خذمت أو بئهخاج أو اظخحراد أو جىَص

بهذف  مىه او إلاججاس في إخذي املىخجاث أو الخػامل غلحها، ورلَ

هت  جهذًمها إلى املعتهلَ او الخػانذ او الخػامل مػه غلحها بأًت وٍش

 مً الىشم".

اما املؽشع الػشاقي قهذ غشف املجهض بأهه" ًل شخق وبُعي أو     

مػىىي مىخج أو معخىسد أو مفذس أو مىصع أو باةؼ ظلػت أو مهذم 

ًان اـُال ام وظُىا ام ويُال" ت . ومً خالُ املهاسه48خذمت ظىاء 

بحن املفىلخاث الثالزت هجذ ان املضود او ظؼ هىانا مً املجهض 

ذ  الن ألاخحر مهترن بالعلؼ دون الخذماث بِىما ألاُو ًذُ جضٍو

العلؼ والخذماث وبزلَ قجرجح مفىلح املضود غلى املجهض ألهه 

أوظؼ ختى مً املخترف الن ألاخحر ًهترن باالغخُاد غلى مماسظت 

ذ املهىت اما املضود قدؽمل  في وُاتها املخترف غىذ نُامه بتزٍو

ظلػت أو خذمت وبزلَ ًٍىن املفىلح ؼامل ألصخاب املهً 

لزلَ هذغى املؽشع الػشاقي بأن ًدزوا خزو املؽشع إلاماساحي 

باظخخذام مفىلح املضود. املالخظ ان املؽشع الػشاقي نذ ونؼ في 

جىانن قهذ اظخخذم مفىلح املضود في حػٍشل املعتهلَ واملجهض 

في حػٍشل الىشف الاخش قٍان ألاولى ان جٍىن الػباسة )ان 

املعتهلَ ًتزود بالعلؼ والخذماث مً املضود ولِغ مً املجهض(. 

ًان ؾحر مىقها لزيشه لػذه مجمىغت مً املهً  يما ان املؽشع 

لخىىبو غلى املجهض وهزا الزيش ٌػذ غلى ظبُل الخفش وبزلَ 

ملجهض يفىاع العلؼ او اخشج الٌثحر مً املفىلخاث خاسج إواس ا

أو الهابم بخػامالث الخأححر 49املخذخل في اهخاحها او في جذاولها

ًان ألاولى باملؽشع غذم  واملخػانذ أو املخػامل غلى مدل الػهذ  و

حػذاد الػملُاث التي ًهىم بها املجهض لٍىن ال ًخم خفشها يما ان 

ًا املؽشع الػشاقي لم ٌؽتره الؿشك مً الخجهحز ان ًٍىن اظته ال
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وههترح ان إلاقت الػباسة الخالُت للكهشة العادظت مً املادة ألاولى 

 )ورلَ بهذف جهذًمها للمعتهلَ غىذ مماسظت وؽاوه املنهي(.

اما الكهه قهذ غشقىا املنهي بأهه "ًل شخق ًخفشف مً احل 

اؾشاله املهىُت" وهزا الخػٍشل ًٌشط وبُػت اليؽاه الزي 

بيؽاوه املنهي والاخترافي  ًماسظه الصخق، قٍل وؽاه ًشجبي

قهزا ٌػذ مضودا وغلى الػٌغ مً املعتهلَ الزي ٌععى إلؼباع 

، املنهي هى مً ًماسط مهامه غلى وحه الاختراف 50خاحاجه الُىمُت

بؿشك الشبذ، قهىاى مػُاسان لخدذًذ املنهي أولهما الشبذ وزاهحهما 

الاختراف، الا ان حاهب الشبذ ال ًمًٌ ان ًٍىن مػُاسا في 

ت التي ال حععى للشبذ ًاملؤظعاث الخحًر ت   .  51الصخفُاث الاغخباٍس

 املبحث الثاوي

 أثر العلود الاستهالهيت على الىظريت الخلليذًت للعلذ

ػاث الاظتهاليُت غلى مبذأ  ظىػالج في هزا املبدث ازاس الدؽَش

ظلىان إلاسادة مً خالُ بُان أظباب نفىس وجشاحؼ هزا املبذأ 

ؽىء الػهىد الاظتهاليُت ملىايبت الخىىساث وبُان املبرساث لي

الخذًثت في الػهىد وجىقحر الخماًت الالصمت للمعتهلَ وهى الىشف 

المػُل في الػالنت الػهذًت. ولبُان رلَ ظىهىم بخهعُم هزا 

املبدث غلى مىلبحن هدىاُو في ألاُو مىه أظباب نفىس  مبذأ 

 تهلَ في الػهىد.ظلىان الاسادة وفي الثاوي هدىاُو خماًت سلا املع

 املطلب ألاول 

 أسباب كصور مبذأ سلطان الارادة

ت الخهلُذًت      ان مبذأ الشلابُت )ظلىان إلاسادة( أظاط الىظٍش

في الخػانذ: ٌػخبر املزهب الكشدي أظاط وؽىء واصدهاس هزا 

املبذأ في أواخش الهشن الثامً غؽش، قالػامل الانخفادي وحعلي 

بعي هكىر هزا املبذأ في أواخش الهشن الىظام الشأظمالي صاد مً 

ت الخػانذًت  الخاظؼ غؽش، قُهىم غلى أظاط إوالم الػىان للخٍش

في إبشام املػامالث الانخفادًت، قأـبدذ إلاسادة هي ألاظاط في 

 الخػانذ.

ت الخهلُذًت للخػانذ     ، 52قمبذأ الشلابُت هى املهُمً غلى الىظٍش

ت مً  قُيبغي جكعحر حمُؼ الهىاغذ والاخٍام املشجبىت بهزه الىظٍش

خالله قهى ًمثل املشحػُت لجمُؼ املبادا املخمثلت الهىة امللضمت 

ت الخػانذًت والشلابُت والازش اليعبي للػهذ. ان  ومبذأ الخٍش

ت الخهلُذًت للخػانذ وؽأ مً  هُمىت هزا املبذأ غلى اخٍام الىظٍش

لػهذ خالُ املعاواة املكترلت بحن أوشاف الػالنت الػهذًت، قا

خحن وبزلَ ال ًٍىن الػهذ الا غادال  هى هدُجت لخىابو إسادجحن خٍش

ومخىابها بحن اوشاقه، ومً هزا املىىلو وؽأة ناغذة )الػهذ 

ػت املخػانذًً( قال ًمًٌ احشاء الخػذًل أو ههن الػهذ الا  ؼَش

ت 53بئسادة وشفي الػهذ أو لمشوسة ًهشسها الهاهىن  . ان مبذأ الخٍش

ظل الىظام الشأظمالي الزي ٌػخمذ غلى الضساغت الخػانذًت وؽأ في 

بالذسحت ألاظاط وبػذ جىىس الفىاغت واهدؽاسها وجدىلذ 

املجخمػاث مً مشخلت إلاهخاج إلى مشخلت الاظتهالى املىظؼ 

واملخمثل بػملُتي البُؼ والؽشاء بحن املىخجحن واملعتهلٌحن مما 

خج )املنهي( ًؤدي الى غالناث حػانذًت ؾحر غادلت بعبب هُمىت املى

والزي ٌػخبر الىشف ألانىي في الػالنت الخػانذًت ملا ًخمخؼ به مً 

 مػشقت انخفادًت ونذسة مالُت غلى وشف لػُل مادًا ومػشقُا.

ومً احل غذم هُمىت مبذأ ظلىان إلاسادة قشلذ غلُه الٌثحر 

مً الاظخثىاءاث مً احل جهلُل لشسه مما أدي بخفىمه إلى 

لهزا املبذأ، وبزلَ جشاحؼ دوسه ودخل  جىحُه الاهخهاد الالرع

الؽَ في هكىط أهفاسه بأهه هزا املبذأ ال ًخالءم مؼ املشخلت 

املخىىسة ـىاغُا واهه وحذ ملشخلت صساغُت جم ججاوصها. ظىدىاُو في 

الكشع ألاُو مىه أظباب جشاحؼ مبذأ ظلىان إلاسادة وفي الثاوي 

 اليُت:هدىاُو جشاحؼ مبذأ الشلابُت في الػهىد الاظته

 الفرع ألاول: أسباب جراجع مبذأ سلطان إلارادة:

جتريض الىظابل الخهلُذًت لخماًت املعتهلَ في زالر وظابل أولها  

لمان خماًت املعتهلَ مً غُب إلاسادة وزاهحهما خماًت املعتهلَ 

مً الؽشوه الخػعكُت التي ًكشلها املنهي وزالثهما لمان خماًت 

التي جىشأ بػذ حعلُم مدل الػهذ املعتهلَ مً الػُىب الخكُت 

مً نبل املضود. مً املخكو غلُه ان هزه الىظابل جىقش الخماًت 

ُت  ًاقُت الخخىاء خفـى للمعتهلَ بفىسة غامت الا انها ؾحر 

غهىد الاظتهالى أي انها ٌؽىبها الهفىس في جىقحر الخماًت الٍاقُت 
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ت لزلَ ظىهىم بالخىشم للىظابل الخهلُذًت الخاـ 54للمعتهلَ

 بػُىب إلاسادة قهي.

ًان امللصذ ألاول: عيب الاهراه:  ان غُب الايشاه ٌػذ اخذ اس

ًاقُا لخماًت املعتهلَ وهجذ رلَ  غُىب إلاسادة قهى ال ًشجب ازشا 

مً خالُ حػٍشل الايشاه بأهه "لؿي غلى الصخق ًىلذ في 

هكعه سهبت جدمله غلى الخػانذ" وغشقخه مدٌمت الىهن 

ٍىن  الكشوعُت بأهه "الهىة املعلىت غلى شخق خاسج نذسجه ٍو

" أو "اهه إحباس شخق بؿحر خو غلى ان ٌػمل 55ماوػا للمعؤولُت

ا ٍىن مادًا أو مػىٍى " وبزلَ ًمًٌ إبىاُ 56غمال دون سلاه ٍو

الػهذ إرا ونؼ أخذ أوشاف الػهذ جدذ ظلىان سهبت واضخت 

أوسدها املخػانذ الاخش بذون وحه خو، وحػخبر الشهبت مخىقشة غلى 

ًان وانؼ الخاُ ًىحي بأن خىشا مدذنا يهذده هى او  بِىت إرا 

ًان المشس يهذد الىكغ او املاُ أو الؽشف أو  اناسبه ظىاء 

ٍىن ؾحر ملجئ إرا  الىكغ أو الجعم وهزا ٌعمى أيشاه ملجئ ٍو

ًأن ًٍىن لشب أو تهذًذ بالخبغ  ،"قاإليشاه  ًان ادوى مً رلَ 

لذ في هكعه سهبت جذقػه هى لؿي ًهؼ غلى اخذ املخػانذًً، قُى 

". أي ان إلاسادة لم جًٌ ظلُمت بل مهُذة ولِعذ خشة، 57للخػانذ

ت في الخػانذ مً  قاإليشاه ًمغ أظاط إلاسادة واملخمثل بالخٍش

غذمه، قاإلسادة مىحىدة لٌجها مىحهت باججاه مػحن خاسج غً 

ًان  ًان لُبرم الػهذ لى  إسادة الىشف املخػانذ قاملخػانذ املٌشه ما 

شا  في الاخخُاس. قالخػبحر الفادس مً املٌشه ال ٌػبر غً اسادجه في خ

خذ راجه واهما ٌػبر غً إسادة الصخق الزي ًماسط هزا الػُب، 

مً الهاهىن املذوي  114وبالخالي ال ًىكز غهذه خعب هق املادة 

مثل ـىسة غٌعُت للػهذ الهابل لإلبىاُ  الػشاقي أي مىنىقا ٍو

ٍشجب أزاسه أما الػهذ املىنىف ال ًشجب لٍىن ألاخحر غهذ صخُذ و 

أي ازش ختى ًجحزه املٌشه ،ونابال لألبىاُ في الهاهىن املذوي 

ًاهذ إلاسادة مىػذمت ًلُا قهىا ًٍىن الػهذ  58املفشي  ، اما ارا 

( مً الهاهىن 126باوال بىالها مىلو وهزا ما هفذ غلُه املادة )

الايشاه ويما املذوي املفشي والتي اؼتروذ ؼشوه غذة لُخدهو 

ُى إلى  -ًلي ريشها: أ التهذًذ بخىش مدذم وحعُم ًشاد مىه الـى

ت حعخخذم  ًأن ًٍىن وظابل مادًت أو مػىٍى ؾشك ؾحر مؽشوع ، 

في جىحُه إسادة أخذ وشفي الػالنت الػهذًت واحباسه غلى الهُام 

بخفشقاث مدذدة، يىهل امللٌُت لىشف أخش جدذ تهذًذ العالح 

ي أو حعمي له أو الخذ أنشبابه او ألي أو تهذًذه بأري هكس 

ًالعُاسة والذاس  ض غلُه أو في املمخلٍاث الخاـت  شخق غٍض

جىلُذ الخىف أو الشهبت للخػانذ: أي ان هزا  -العٌىُت. ب

الخىف ولذ خالت مً الخىف والشهبت خملذ الىشف املٌشه غلى 

خخلل هزا الؽػىس مً شخق ألخش  إبشام الػهذ مجبرا ٍو

 -. ج59خق وظىه وولػه الفخي والاحخماعيوخعب حيغ الص

اسجباه الايشاه باملخػانذ الاخش: أي ًجب ان ًفذس الايشاه مً 

ً إلحباسه غلى إبشام  الىشف املهابل أو هدُجت لخىاوؤه مؼ أخٍش

ًان را جأزحر  -الػهذ. د وان ًٍىن مىبػث مً مفذس خاسجي قئرا 

اقي لم ًمىذ هكعُت قال ٌػذ به. وخالـت ما ظبو قأن املؽشع الػش 

ن واهما خحره بحن أحاصجه أو  الىشف املٌشه خو املىالبت بالخػٍى

، وبزلَ قأن الخماًت التي ولػها املؽشع في الهاهىن 60إبىاله

ًاقُت لخماًت خهىم املعتهلَ.   املذوي ؾحر 

ل امللصذ الثاوي: عيب الغلط :   لم ًخىشم املؽشع الػشاقي لخػٍش

بأهه" وهم ًهىم في رهً املخػانذ الؿلي وجشى الامش للكهه قػشقىه 

ًان  ذقػه للخػانذ وما  قُفىس له الامش غلى ؾحر خهُهخه ٍو

لُخػانذ لى غلم الخهُهت" وغشقه اخشون بأهه" غُب ٌؽىب 

إلاسادة قُجػل الػانذ ًهذم غلى الخػانذ جدذ جأزحر اغخهاد 

ًارب ٌؽىب إلاسادة 61مخالل للىانؼ والخهُهت "  قهى جفىس 

يما لى اؼتري شخق خاجما غلى اهه مفىىع مً ًذقػه للخػانذ 

رهب وجبحن قُما بػذ اهه هداط، او نذ ًٍىن ؾحر الىانؼ وانػت 

خىهم بػذم صختها او بالػٌغ يما لى اؼتري جدكت  صخُدت ٍو

قىُت ٌػخهذ انها مً الكمت وفي وانؼ الخاُ مفىىغت مً 

ا أي إرا بلـ خذ 62البروهض ؽتره في الؿلي ان ًٍىن حىهٍش . َو

، أي ان الصخق لى غلم بدهُهت الامش لم ًهذم غلى 63جعامت ال

ًان  إبشام الػهذ وبزلَ ًدو له املىالبت ببىالن الػهذ يما لى 

ًان معمى ومدذد قأن اخخلل حيعه  الؿلي في مدل الػهذ و
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قٍُىن الػهذ باوال لخػلهه باملعمى اما إرا حػلو الامش  في ؼشه 

في ـكاجه قٍُىن الػهذ مً ؼشوه الابشام في راث املخػانذ أو 

. قالؿلي في الػهىد الاظتهاليُت قهى 64مىنكا غلى إحاصة الػانذ

ٍىن املعتهلَ ايثر  امش واسد وال ًخخلل غً الػهىد الخهلُذًت ٍو

غشلت للىنىع في الؿلي بعبب الخىىس الخذًث الزي وؽأ في 

الػهىد واـبذ الخػانذ غً بػذ غبر ؼبٍاث الاهترهذ بحن باةؼ 

ف وبحن معتهلَ ال ٌػلم ش يء في مدل الػهذ وبزلَ منهي ومدتر 

قأن الىظابل الخهلُذًت جهىم غلى مبذأ املعاواة بحن وشفي 

الػالنت الػهذًت أما في الػهىد الاظتهاليُت الخذًثت قاألمش 

ا غىذما ًٍىن  مخخلل قال ًدفل الخىاصن الػهذي وخفـى

ًخدهو الخػانذ الٌتروهُا وغذم اجداد مجلغ الػهذ وبالخالي ال 

ا مؼ اظخخذام إلاغالهاث اململلت ، والؽشاء  الػلم الٍافي وخفـى

غً بػذ قال بذ مً جىقحر الخماًت للىشف المػُل في الػالنت 

. 65الػهذًت والزي ًٍىن نلُل الخبرة الكىُت والانخفادًت

ا غىذما  قاملعتهلَ ًمًٌ ان ًهؼ في ؾلي حىهشي وخفـى

لىهق الخبرة الكىُت، لزا  ًخػانذ مؼ املجهض أو املىخج الٌتروهُا

هزا الامش مً 11في املادة   2000/36غالج الخىحُه ألاوسبي سنم 

اف العلؼ وجكاـُل الخذماث غلى  خالُ إلضام املىخج بػشك اـو

املعتهلَ بفىسة مكفلت مً احل جذاسى ونىع املعتهلَ في 

. وهق املؽشع الػشاقي في املادة العادظت  مً ناهىن 66الؿلي 

ذ 2010لعىت  1املعتهلَ الػشاقي سنم خماًت  غلى إلضام املضود بتزٍو

ت لٌىه لم ًىق غلى غُب  املعتهلَ بجمُؼ املػلىماث الجىهٍش

الؿلي وولؼ  خماًت للمعتهلَ واملخمثلت بدو الػذُو او 

 الاظدبذاُ.

غشف الخذلِغ بأهه" هى امللصذ الثالث: عيب الخذليس: 

ذع املذلغ غلُه اظخػماُ وشم اخخُالُت مً ؼأنها ان جخ

ػاث املذهُت ولػذ حضاء  وجذقػه إلى الخػانذ"   ان أؾلب الدؽَش

للخذلِغ واملخمثل أحاصث إبىاُ الػهذ مً نبل املذلغ غلُه إرا 

اظخػمل املذلغ وشنا اخخُالُت لى غلم بها الىشف الاخش أو مً 

ػذ جذلعُا العٍىث غً وانػت أو  ًىىب غىه ملا أبشم الػهذ، َو

غمذًت غلى ان ًٍىن املذلغ غلُه لى غلم بها  مالبعت بفىسة

ألحجم غً إبشام الػهذ. للخذلِغ سيىان أخذهما سيىا مادًا 

خمثل  وألاخش مػىىي ًخمثل ألاُو باظخخذام وشم اخخُالُت ٍو

الاخش في هُت الخملُل مً إيهام الىشف الاخش غلى الىنىع في 

زالزت الؿلي مً أحل إبشام الػهذ. ونذ اؼتره املؽشع املفشي 

ؼشوه لخدهو الخذلِغ أولها اظخػماُ وشم اخخُالُت وزاهحهما 

ان ًٍىن هزا الخذلِغ داقؼ للخػانذ وزالثهما ـذوس الخذلِغ مً 

املخػانذ الاخش وغلمه به أو ًمًٌ له الػلم به. وبزلَ ًدو ملً 

ًان إًجابُا ام ظلبُا )الٌخمان  ونؼ في هزا الخذلِغ ظىاء 

 ُ الػهذ.الخذلِس ي( املىالبت بئبىا

املؽشع الػشاقي قلم ًىق غلى الخذلِغ ولم ٌػخبره مً غُىب  اما 

ش ختى ٌػذ غُبا مً  إلاسادة واهما اؼتره انتران  الؿبن مؼ الخؿٍش

غُىب الشلا وبزلَ ًٍىن الػهذ ؾحر هاقز يما هى الخاُ في غُب 

. ولم ًخىشم املؽشع الػشاقي لخػٍشل الؿبن واهما 67الايشاه والؿلي

للكهه والزي غشقه " ان ًزيش أخذ املخػانذًً لألخش  جشى الامش

أمىسا جشؾبه في الانذام غلى الخػانذ مػه أو ان ًهىم بئحشاءاث 

قػلُت جذقػه غلى الخػانذ". يما غشقه اخشون "غذم الخػادُ غىذ 

" مثل جشؾُب 68جمام الػهذ بحن ما ًذقػه املخػانذ وما ًأخزه

ل الامش بأنها ش خُدت في ألاظىام واسجكاع املؽتري بالعلؼ وتهٍى

أظػاسها في املعخهبل ونُام املؽتري بالؽشاء بىاًء غلى ما نام به 

الباةؼ. قالؿبن ًخٍىن مً هىغحن او لهما هى الؿبن الكاخؾ الزي 

ًؤدي إلى غذم هكار الػهذ  والؿبن الِعحر الزي ًؤدي للمىالبت 

ن . وبعبب الخىىس الخذًث في الػهىد الالٌتروهُت 69بالخػٍى

ظهشث لىا إؼٍالُت يُكُت أزباث الخذلِغ إلاًجابي والعلبي في 

ًاث غاملُت  ت لؽش ظل ظهىس مىانؼ وهمُت جدمل غالمت ججاٍس

ج لعلػت أو خذمت مػُىت ال جدمل مىاـكاث  ِىت والترٍو ـس

ًاملؽشع الكشوس ي  ػاث  لُت للمىخج قػالجذ بػن الدؽَش الـا

ٍي والخىوس ي وإغىاء الخو للمعتهلَ بالػ ذُو غً إبشام والامٍش

الػهذ خالُ قترة مدذدة. ومً احل العُىشة غلى الاؼهاس الخهني 

جب ان ًٍىن  ػاث جدذًذ ماهُت الاؼهاس بىلىح ٍو قلجأث الدؽَش
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الػشك معخىفي للؽشوه وان ًٍىن واضخا ومكهىمهما ختى ال 

ونذ خظش املؽشع  70ًٍىن املعتهلَ ضخُت إلاغالهاث اململلت

ًاهذ في  الػشاقي في املادة الخاظػت /أوال إخكاء الخهُهت ظىاء 

.  71الخفشقاث الهاهىهُت ام إخكاء الخهُهت قيي العلؼ والخذماث 

الن املعتهلَ ًخػامل بمجلغ اقتراض ي قػلى الػٌغ مً الػهىد 

و  الخهلُذًت التي ًخم قحها اجداد املجلغ قخٍىن املػاًىت غً وٍش

في  الفىس ومهاوؼ الكُذًى وبزلَ ًٍىن أيثر غشلت للىنىع

الخذلِغ يما خفل مىانؼ الهجشة إلى الذُو الاوسبُت والتي جشوج  

ًاث  للعكش إلى الذُو ألاحىبُت لهاء مبالـ مالُت وبالخالي قئنها ؼش

. ومً خالُ ما جهذم قأن  املؽشع الػشاقي في 72وهمُت ال وحىد لها

لٌىه لم ًشجب  73ناهىن الاظتهالى يشط مبذأ الالتزام في الاغالم

جشى الامش للهىاغذ الػامت لزلَ هذغى املؽشع لىق  حضاء واهما

غلى حضاء ًخمثل بدو املعتهلَ بالػذُو أو اظدبذاُ العلػت أو 

 جفلُدها.

وخالـت ما ظبو ًمًٌ ان هجمل مجمىغت مً ألاظباب التي أدث 

ت الخهلُذًت ونفىسها واملخمثلت أ بظهىس  -إلى جشاحؼ الىظٍش

ؼ خماًت املعتهلَ ػاث خاـت يدؽَش وناهىن جىظُم العىم  حؽَش

العمت  -وناهىن املىاقعت الزي أدي إلى جشاحؼ الهىاغذ الػامت. ب

الؿالبت في الخػانذ جهىم غلى غذم جدهُو الخىاصن الػهذي والتي 

جهىم غلى جمخؼ الصخق املنهي بالهذسة املػشقُت واملالُت في مهابل 

ظهىس خشيت خماًت  -شخق لػُل ال ًمخلَ املػشقت. ج

ٍا زم اهدؽشث في حمُؼ اهداء الػالم والتي املعتهلَ  في أمٍش

ؼ  -ظاهمذ في الذقاع غً خهىم املعتهلٌحن. د اهدؽاس حؽَش

خماًت املعتهلَ في حمُؼ البلذان الػاملُت والتي أدث إلى إـذاس 

ػُت لخىظُم الػهىد الاظتهاليُت والتي  الٌثحر مً الىفىؿ الدؽَش

حن قحها والزي أـبدذ ال ًمًٌ إدسايها الا مً نبل مخخفف

ت الخهلُذًت والخػامل به  ا.74بذوسه خذ مً الىظٍش

 الفرع الثاوي: جراجع مبذأ الرطائيت في العلود الاستهالهيت:

ت الخهلُذًت ًىػهذ بمجشد جىابو الاسادجحن   الػهذ وبها للىظٍش

دون اؼتراه ؼٍلُت مػُىت وهزا ًىلو غلُه )الشلابُت في 

ت ظلىان إلاسادة والزي الػهىد( وهى ًمثل الىدُجت ألاهم  لىظٍش

هق غلُه املؽشع الػشاقي  والزي ظمذ للمخػانذًً في اظخخذام 

هت للخػبحر غً أسادتهما ػاث الاظتهالى سيضث 75أي وٍش . أما حؽَش

ً الػهذ)املشخلت العابهت غلى  في اهخماماتها غلى مشخلت جٍٍى

الخػانذ( لٍىن مً اهم خفائها انها غهىد مماسظت دوس الىناًت 

لػالج ولِغ جذخال في مشخلت الخهت، الن هذقها ًتريض غلى غذم وا

جشى إبشام الػهىد ملخن إسادة املهىُحن املخترقحن الزًً ًهذمىن 

مفالخهم الخاـت، ولزلَ الضمذ املهىُحن بخهذًم حمُؼ 

ش سلاهم لٍُىن  املػلىماث والبُاهاث للمعتهلَ لؿشك جىٍى

و الالتزام با لخبفحر والزي ًىلو الشلا خشا ومعدىحرا غً وٍش

غلُه بالؽٍلُت إلاغالمُت والزي هظمه املؽشع الػشاقي في ناهىن 

 2010لعىت 1خماًت املعتهلَ في املادة العادظت مً ناهىن سنم 

.والجذًش بالزيش ان املؽشع الػشاقي لم ًىظم غهىد الاظتهالى يما 

قػل املؽشع الكشوس ي وهظم البُؼ غً بػذ والابخمان الػهاسي. 

مًٌ جهعُم هزا الكشع إلى مهفذًً هدىاُو في ألاُو الخذ مً  ٍو

ت الخػانذًت وفي الثاوي خظش سقن الخكاوك.  الخٍش

وقها للهىاغذ امللصذ ألاول: الحذ من الحريت الخعاكذًت: 

ت الخػانذ ان ًٍىن الصخق خشا في الخػانذ  الػامت ان مبذأ خٍش

ت جدذًذ مممىن الػهذ وهىانه، الا ان هزا  مؼ مً ٌؽاء وخٍش

ػاث الػهىد الاظتهاليُت  الامش لم ٌػذ مباخا في ظل ـذوس حؽَش

وبالخفىؿ قُما ًخػلو بمممىن الػهذ ومىؼ سقن إبشام الػهذ 

 دون ظبب مؽشوع.

ان الاخٍام املىظمت للػهىد أوال: جحذًذ مظمون العلذ: 

الاظتهاليُت جٍىن حضءا مً الىظام الػام الانخفادي الخماةي 

التي تهذف لخماًت الىشف المػُل في  )الهىاغذ الهاهىهُت

الػالنت الػهذًت(وهزا مً اهم ممحزاتها، والزي ٌػذ الخىىس 

الخذًث لكٌشة الىظام الػام، قالىظام الػام الخهلُذي يهذف إلى 

ًان غذًم املؽشوغُت ملخل الالتزام أو ان العبب  بىالن الػهذ إرا 

مً احل ؾحر مؽشوع والزي ٌػخبر الهذف الشبِس ي للمخػانذًً 

جدهُهه ،وبالخالي ًٍىن الذوس ظلبُا، اما الىظام الػام الخماةي 
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قُدعم دوسه باإلًجابُت ورلَ بعبب جذخل املؽشع لكشك 

مممىن الػهذ، قٍُىن املؽشع بذًال غً إسادة املخػانذًً في 

جدذًذ مممىهه وهزا الخدذًذ ٌػخبر خذ مً مبذأ ظلىان 

ت لىشفي الػالنت الػهذًت ًجػل مً  إلاسادة. ان جشى الخٍش

املعتهلَ ضخُت اما الىشف الاخش املخترف، الن املعتهلَ وشف 

لػُل انخفادًا ومػشقُا قٍُىن مزغىا وال ًدو له مىانؽت 

، لزا هجذ 76ؼشوه الػهذ وجدذًذ مممىهه بما ًالبم مفالخه

ان الهىاهحن الاظتهاليُت مثلذ الىظام الػام الخماةي خحر جمثُل 

يُت، مً خالُ نُام املؽشع بخدذًذ مممىن في الػالناث الاظتهال

الػهذ، يما في جدذًذ مممىن الهشك الاظتهالًي. وان جذخل 

 77املؽشع ًمثل جذخل إًجابي وهى أخذ مشجٌضاث الىظام الخذًث

يكشك التزاماث أمشة مثل الالتزام بالعالمت والالتزام باإلغالم 

ؽشع مً والالتزام باملىابهت، يما ًخمثل دوس ظلبي لخذخل امل

ًاإلغالهاث اململلت  خالُ قشك خظش غلى بػن املماسظاث 

والؽشوه الخػعكُت الخ مً املخظىساث التي هق غلحها املؽشع في 

. ان الخدذًذ املعبو ملممىن الػهذ ٌػخبر 78نىاهحن الاظتهالى

مً الىظابل التي حػخمذ في جدهُو الخىاصن الػهذي في الػهىد 

دي إلى جشاحؼ مبذأ ظلىان إلاسادة الاظتهاليُت، وهزا بدذ راجه ًؤ 

في اوسجام الػالناث الخػانذًت، بل لم ًهل الامش غىذ هزا الخذ 

بل أـبدذ الػهىد الاظتهاليُت جخمؼ للخىحُه الػهذي أي ان 

دوس إلاسادة هامؽُا ًهخفش غلى الاهممام إلى الىمىرج الزي 

. بل ان بػن الهىاهحن الاظتهاليُت احاصث 79خذده الهاهىن 

خل في جىظُم مممىن الػهذ مً خالُ اجكانُاث حماغُت الخذ

و الخكاوك بحن الجمػُاث املخترقحن  والتي ًخم إبشامها غً وٍش

وحمػُاث خماًت املعتهلٌحن، الا ان هزه الاجكانُاث جدعم 

 .80باالخخُاس ولِغ الالضام للمدترقحن

ت ثاهيا: حظر رفع الخفاوض:  أن املبذأ الزي جهىم غلُه الىظٍش

ت في الخػانذ قخٍىن لىشفي الخهلُ ذًت للػهىد هى مبذأ الخٍش

ت في إبشام الػهذ أو سقمه وبخالقه جٍىن إلاسادة  الػهذ الخٍش

مفابت بػُب مً غُىب الشلا وبالخالي قأن الػهذ ًفبذ مىنىقا 

ت في اخخُاس الىشف  غلى احاصة الىشف املخمشس، يما له الخٍش

هالى قأن املؽشع خظش غلى املشاد الخػانذ مػه. اما في نىاهحن الاظت

املنهي سقن بُؼ العلؼ  املػشولت للبُؼ  والخذماث املخىقشة بذون 

معىؽ ؼشعي أو ناهىوي وهزا ما هق غلُه املؽشع الجضابشي في 

الخاؿ بالهىاغذ املىظمت للمماسظاث  02-04ناهىن سنم 

ت ػخبر خظش سقن إبشام الػهذ مً الهُىد التي 81الخجاٍس . َو

ػاث ت الخهلُذًت، قهى  جكشلها حؽَش خماًت املعتهلَ غلى الىظٍش

ت املنهي مً خُث الخػانذ مً غذمه يما ال جىحذ  نُذ ًشد غلى خٍش

ت في اخخُاس الصخق املخػانذ مػه أي ان الىابؼ  له الخٍش

املىلىعي هى العابذ في الػهىد الاظتهاليُت وغذم وحىد دوس 

 .82للىابؼ الصخص ي

ػاث وخالـت ما جهذم هجذ ان املؽشع  الجضابشي وبػن الدؽَش

خظشث غلى املنهي سقن الخػانذ وجذخلذ في جىظُم مممىن 

الػهذ أما املؽشع الػشاقي قلم ًىظم هزا الامش لزلَ هذغى املؽشع 

ػُت الخاـلت في الػهىد الاظتهاليُت  ملىايبت الخىىساث الدؽَش

والاقت الحها حمُؼ  9وههترح غلى املؽشع بخػذًل هق املادة 

غلى املضود والتي ًمًٌ احمالها بثالزت مىالُؼ  ألاولى  املخظىساث

جدثمل باإلغالن اململل والثاهُت بئخكاء الخهُهت وألاخحرة 

 اظخؿالُ املنهي للمعتهلَ.

 املطلب الثاوي: حماًت رطا املستهلك في العلود:

أن الػهىد الاظتهاليُت التي جبرم غً بػذ جخمحز بمجمىغت مً 

الخػبحر غً إلاسادة ويزلَ الامش باليعبت املمحزاث ظىاء غً وشم 

لىبُػت إلارغان وهزه املمحزاث جؤزش غلى سلا املعتهلَ في وبُػت 

الخاُ لزلَ ظىهىم بخهعُم هزا املىلب غلى قشغحن هدىاُو في 

ألاُو مجها خماًت سلا املعتهلَ في الخهىُت الالٌتروهُت ووابؼ 

 إلارغان في الكشع الثاوي.

رطا املستهلك في الوسائل الخلىيت  الفرع ألاول: حماًت

 الحذًثت:

أن وشم الخػبحر غً إلاسادة في الػهىد الالٌتروهُت يثحرة ومخىىغت  

مهاسهت في الػهىد الخهلُذًت والتي جلضم بخىاقو املٍان والضمان 
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لخىابو الاسادجحن لزلَ ظىدىاُو في هزا الكشع الاًجاب الالٌترووي 

 غىه في املهفذ الثاوي:في املهفذ ألاُو ووشم الخػبحر 

ان الؽشوه التي جخىاقش في امللصذ ألاول: الاًجاب الالكترووي: 

الػهذ الخهلُذي هكعها التي جخىاقش في الػهذ الالٌترووي لًٌ 

ً في صمان  الاخخالف ًٌمً في ان الػهذ ألاُو ًخم بحن خالٍش

ومٍان واخذ اما الثاوي قُخم بضمان واخذ لًٌ املٍان أي بحن 

مخخلل يما في الخػانذ الزي ًدفل بىشم الخىاـل ؾاببحن 

الخذًثت. قهذ غشف املؽشع الػشاقي الػهذ الالٌترووي "اسجباه 

الاًجاب الفادس مً أخذ املخػانذًً بهبُى الاخش غلى وحه ًثبذ 

  83أزشه في املػهىد غلُه والزي ًخم بىظُلت الٌتروهُت

ىحه قهذ غشف الاًجاب " هى الػشك الفادس مً شخق ٌػبر ب

حاصم غً إسادجه في إبشام غهذ مػحن، إرا ما انترن به نبُى مىابو 

قالخػبحر غً إلاسادة ًخم مً أخاسحها مً باوً الصخق إلى  84له"

و الٌخابت أو  ًاهذ ظىاء غً وٍش هت  الكماء الخاسجي بأي وٍش

الٌالم أو باإلؼاسة املخػاسقت أو بأي مىنل ناوؼ ؾحر نابل 

ل، يما ًمًٌ ان ًٍى  . ومً خالُ 85ن الخػبحر لمىُاللخأٍو

ػاث هجذ ان بػمها غالج الكجىة مً  اظخهشاء بػن الدؽَش

ؼ ناهىن للخجاسة الالٌتروهُت والزي غالج معألت  خالُ حؽَش

والزي  86الاًجاب الالٌترووي والزي ٌعمى الػشك الالٌترووي

هت مشبُت واضخت  ًجب ان ًخم غشله مً نبل املخترف بىٍش

ه ًان ومكهىمت، أي ًخم بىٍش ل ظىاء أ ت ناوػت ؾحر نابلت للخأٍو

بالٌخابت أو املؽاهذة أو املخادزت باإللاقت الى ان املؽشع الضم 

املنهي بخهذًم املػلىماث الٍاقُت التي ًخممجها الػشك مثل 

ُى العلػت وؾحرها مً  ألاظػاس ومذة ـالخُت الػشك ومذة ـو

ت التي جؤدي إلى بىالن الػهذ. وبزلَ قأن  املػلىماث الجىهٍش

الاًجاب الالٌترووي ال ًخخلل غً الاًجاب الخهلُذي واهما ألاُو 

ًخم بىشم مخخلكت. وهىاى قشم بحن الذغىي للخكاوك والاًجاب 

الالٌترووي قاألخحر ًخم بفىسة ناوػت ومكهىمت مً أحل ايماُ 

إحشاءاث الخػانذ اما الذغىي قأنها ال جذخل في مشخلت الخػانذ 

. وهىاى وشم يثحرة ًخم بها الخػبحر غً 87واهما هي مهذمت للخػانذ

إلاسادة قهذ ًٍىن الػشك الالٌترووي مىحه لصخق واخذ أو 

و الصخل.   مىحه للجمهىس الزي ٌؽبه الػشك املىحه غً وٍش

ل في حمُؼ الػهىد امللصذ الثاوي: طرق الخعبير عن إلارادة:  ألـا

و جبادُ وشفي الػهذ الخػبح ر غً الخهلُذًت ان الػهذ ًخم غً وٍش

اسادجحهما، اما في الػهىد إلالٌتروهُت ًثحر سيً الشلا الػذًذ مً 

املؽاًل الهاهىهُت ورلَ بعبب اخخكاء الىابؼ املادي للشلا في 

الػهىد الالٌتروهُت قئسادة وشفي الػهذ جلخهي غبر ؼبٌت مكخىخت 

وجكخهش لىحىد الاقشاد في مٍان واخذ لًٌ الخكاغل بُجهم 

ت الخهلُذًت لاللتزام مخىاـل، وبما أن مكهى  م التراض ي في الىظٍش

ًخىاقو مؼ الشلا الالٌترووي لًٌ هدخاج إلى بػن الهىاغذ 

الخاـت ملىاحهت املؽاًل الهاهىهُت التي ًثحرها الشلا الالٌترووي. 

قالخػانذ ًدذر بفىسة غامت بالخػبحر غً إلاسادة ومً زم 

سادة غبر وخالـت ما جهذم ان الُاث الخػبحر غً إلا  88مىابهتها

ؼبٍاث الاهترهذ جىدفش في الٌخابت واللكظ اما بهُت الالُاث 

ًاإلؼاسة قلم حعخخذم في الػشك قٍُىن الامش اما يخابت الػشك 

غلى ـكداث الخىاـل الالٌترووي واما مؽاقهت مً خالُ املٍاملت 

و املخادزت أو املؽاهذة . وخالـت ما 89الفىجُت التي جخم غً وٍش

شاقي ججاهل دوس الالُاث الالٌتروهُت في إبشام ظبو قأن املؽشع الػ

ًاألهترهذ والهىاجل الجىالت. لزلَ هذغى  الػهىد الاظتهاليُت 

املؽشع للىق غلى الىظابل الالٌتروهُت في إبشام الػهىد مً  

مً ناهىن خماًت املعتهلَ وبئلاقت  1خالُ حػذًل املادة ألاولى /

ًاهذ جهلُذًت أو الٌترو  و   هُت(غباسة )وبأي وٍش

 لفرع الثاوي: طابع إلارعان في العلود الاستهالهيت:ا

ت الخهلُذًت ان حعبو مشخلت   حؽتره الهىاغذ الػامت في الىظٍش

الابشام مشخلت الخكاوك خُى الػهذ وحمُؼ معخلضماجه والتي ًيخج 

غجها جىابو اسادجحن إلبشام الػهذ والزي ًدعم بالدعاوي بحن وشفي 

ا خالُا مً الػُىب، لًٌ هجذ الػٌغ الػهذ أي ان الشلا معدىحر 

في الػهىد الاظتهاليُت الالٌتروهُت قىجذ املجهض الالٌترووي في 

مجزلت اغلى مً املعتهلَ والزي ًهىم بىلؼ ؼشوه معبهت في 

ؼٍلُت غهذ همىرجي وؾحر نابلت للخكاوك مً نبل املعتهلَ 
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باإللاقت إلى غذم الاجداد املادي ملجلغ الػهذ وبزلَ قأن 

اصن بحن وشفي الػهذ مخدهو وبزلَ ٌػذ هزا غهذ ارغان الخى 

ػشف غهذ 90ًدخىي غلى ؼشوه حػعكُت في خو املعتهلَ . َو

إلارغان بأهه" الػهذ الزي ًٍىن قُه أخذ ألاوشاف في مشيض 

املخخٌش الهاهىوي أو الكػلي لعلػت أو لخذمت مىلىع الخػانذ ما 

خىُؼ أن ًمٌىه مً قشك ؼشووه غلى الىشف الاخش الزي ال ٌع

قمً خالُ امػان الىظش في  91ًىانؾ جلَ الؽشوه أو ٌػذلها

الخػٍشل هجذ ان هزا الػهذ ٌػذ غلى ؼٍل همىرج غهذ ًىكشد 

ٍىن غادة املخترف وال ًجىص  بئغذاده أخذ أوشاف الػهذ ٍو

ا. ومً ؼشوه غهذ 92للمعتهلَ مىانؽت جلَ الؽشوه أو حػذًله

الانخفادًت بحن  إلارغان خعب الكهه الكشوس ي غذم املعاواة

أوشاف الػالنت، والاغذاد املعبو لؽشوه الػهذ مً نبل الىشف 

. وهظشا لػذم لهُام املؽشع الػشاقي بدىظُم 93ألانىي انخفادًا

خماًت املعتهلَ مً الؽشوه الخػعكُت قالبذ مً جىبُو ؼشوه 

إلارغان الخهلُذًت في الهاهىن املذوي لخماًت املعتهلَ ًىهه 

الػالنت الػهذًت والزي ًجب خماًخه مً الىشف ألالػل في 

الخػعل وبالخالي أحاص املؽشع للهاض ي الخذخل وقها للعلىت 

مًٌ أن ٌػذُ او ٌػكي الىشف املزغً مجها يما  ت ٍو الخهذًٍش

كعش الؽَ ملفلخت املعتهلَ املزغً في هزه الػالنت  .94ٍو

وهدً بذوسها هذغى املؽشع الػشاقي اـذاس ناهىها ًىظم الػالنت 

هذًت التي ًٍىن قحها املعتهلَ وشقا  وخماًخه مً حؽؼ الػ

ت التي أـبدذ حػخاػ غلى نىجه مً خالُ مىؼ  ًاث الخجاٍس الؽش

ِىت اـذاس أهظمت  ًاث الـش الاخخٍاس وقخذ باب املىاقعت بحن الؽش

ناهىهُت جداًي الذُو املخىىسة التي ولػذ هفىؿ للػهىد 

ه، ومشانبت الىمىرحُت وبُان الؽشوه املعمىح بها مً غذم

ًاث الٌبري ومىؼ اظخؿاللها ملىخىحها،  ا الؽش ألاظىام وخفـى

ًاث املخخٌشة واملخالكت  وولؼ الػهىباث الفاسمت غلى الؽش

لألهظمت والخػلُماث، ومشاحػت غهىد إلارغان املىحىدة خالُا في 

ًاسد. ًاث املاظتر  ًاث الاجفاالث وؼش  ألاظىام يما في ؼش

 

 لخاجمت:ا

لىا  لجهاًت هزه الذساظت لزلَ ظىخخم هزا البدث بػذ ان ـو

لىا إلحها. ُاث التي جـى  بجملت مً الىخابج والخـى

 أوال: الىخائج:

كه للمعتهلَ في  -1 اخز املؽشع الػشاقي باملػُاس املىظؼ غىذ حػٍش

املادة ألاولى مً ناهىن خماًت املعتهلَ أي اهه ؼمل املخترف 

خخفاـه الاخترافي، الزي ًهىم بػملُت الؽشاء ألؾشاك خاسج ا

 يما أن الخػٍشل لم ًخىشم لفاوؼ العلػت أو املخذخل في اهخاحها.

لم ًخىشم املؽشع الػشاقي إلى وظابل الخهىُت الخذًثت التي ًخم  -2

ًأحهضة الهاجل ووظابل الخىاـل الالٌتروهُت.  الخػانذ مً خاللها 

باألغالم سجب املؽشع الػشاقي حضاًء غلى املخترف املخل بااللتزام  -3

ن.  أججاه املعتهلَ واملخمثل بئسحاع الثمً واملىالبت بالخػٍى

لم ٌػالج املؽشع الػشاقي بفىسة واظػت في ناهىن خماًت  -4

 املعتهلَ مىلىغاث إلاغالهاث اململلت.

أن مبذأ الشلابُت في الػهىد الخهلُذًت جم جهُذه في غهىد  -5

ت الخػانذ وقشك مممىن  الاظتهالى مً خالُ الخذ مً خٍش

 الػهذ معبو مً خالُ قشك الىظام الػام الخماةي. 

ػاث الخو للمعتهلَ بالػذُو بػذ  -6 أغىذ بػن الدؽَش

الخػانذ بعبب حعشغه ويثرث إلاغالهاث اململلت التي حعخخذم 

الخهىُاث الخذًثت في وؽشها وهزا الخو أخذ المماهاث الشبِعُت 

 لخماًت املعتهلَ.

 ثاهيا: الخوصياث:

مً ناهىن  5املؽشع الػشاقي إلى حػذًل املادة ألاولى /هذغى  -1

خماًت املعتهلَ مً خالُ إلاقت وظابل الخػانذ الالٌتروهُت 

 للخػٍشل.

هذغى املؽشع الػشاقي غلى الىق بالخو للمعتهلَ في الصخت  -2

والعالمت غىذ اظخػماُ العلؼ والخذماث مً خالُ إلاقت 

ظخػماُ( إلى هق املادة غباسة )والاخىاس التي جدذر غً ظىء الا 

 (1ظادظا مً البىذ)ب/
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هذغى املؽشع لخماًت املعتهلَ مً ؼشوه إلارغان التي ًىكشد  -3

 املخترف بىلػها وال ٌعمذ للمعتهلَ بمىانؽتها.

هذغى املؽشع إلى حػذًل املادة العادظت/زاهُا والخاـت  -4

بالجضاء لٍُىن خو للمعتهلَ في إبذاُ أو إـالح العلؼ 

(.والخذما  ث باإللاقت إلى إسحاع الثمً )الخو في الػذُو

ؼ  -5  و الدؽَش هذغى املؽشع الػشاقي لخذاسى الامش والعحر في وٍش

ث م التي  1245/3في املادة   2016لػام  13-16الكشوس ي سنم 

ت  ت الخهلُذًت للخػانذ مً خالُ قشك خٍش أـلخذ الىظٍش

مؼ جىبُو مبذأ الخػانذ وجىظُم املشخلت العابهت غلى إبشام الػهذ 

 خعً الىُت.   

 :الهوامش

                                                           

د. دمحم خعحن مىفىس، الىححز في غهذ البُؼ، الاخٍام الخهلُذًت  -1

ت  والالٌتروهُت والذولُت وخماًت املعتهلَ، بذون هاؼش، إلاظٌىذٍس

خالذ ممذوح إبشاهُم، خماًت املعتهلَ في الػهذ  -. د45، ؿ2008/2009،

ت، الالٌترووي، داس الكٌش   229، ؿ2008الجامعي، إلاظٌىذٍس

 45د. دمحم خعحن مىفىس، املفذس العابو، ؿ  - 2

د. مفىكى أبى غمشو، الالتزام باإلغالم في الػهىد الاظتهاليُت، ًلُت  -3

 45، ؿ2008الخهىم، حامػت وىىا،

خالذ ممذوح إبشاهُم، خماًت املعتهلَ في الػهذ الالٌترووي، مفذس  - 4

 229ظابو، ؿ

 231املفذس هكعه، ؿ -5

 28مفىكى أبى غمشو، مفذس ظابو، ؿ - 6

د. وشح البدىس غلي خعً، غهىد املعتهلٌحن الذولُت، ما بحن نماء  - 7

ت،   11، ؿ2007الخدٌُم والهماء الىوني، داس الكٌش الجامعي، إلاظٌىذٍس

 19املفذس هكعه، ؿ - 8

 28د. مفىكى أبى غمشو، مفذس ظابو، ؿ - 9

دظىقي أبى اللُل، هدى إواس ناهىوي لخماًت املعتهلَ في د. إبشاهُم  - 10

ذ،   381، ؿ2006الػهىد الابخماهُت، ًلُت الهاهىن حامػت الٍٍى

د. هبُل إبشاهُم ظػذ، هدى ناهىن خاؿ باالبخمان، ميؽأة املػاسف،  - 11

ت،  91، ؿ1991إلاظٌىذٍس

وشح البدىس غلي خعً، غهىد املعتهلٌحن الذولُت، مفذس ظابو،  - 12

 24ؿ

                                                                                                  

13 -G.Viney et P. gourdain .Traite de droit civil. Les effects de 

responsabilite.2eme ed. Lgdg. Delta 2001.p.363. 

 34د. دمحم خعحن مىفىس، املعؤولُت الالٌتروهُت، مفذس ظابو، ؿ - 14

غامش ناظم أخمذ الهِس ي، الخماًت الهاهىهُت للمعتهلَ، الىبػت  - 15

 102، ؿ2002الذاس الػلمُت الذولُت، ألاولى، ألاسدن، 

د. وشح البدىس غلي خعً، غهىد املعتهلٌحن الذولُت ما بحن نماء  - 16

الخدٌُم والهماء الذولي، الىبػت ألاولى، مفش، داس الكٌش 

 102، ؿ2007الجامعي،

 257ظامذ غبذ الىاخذ التهامي، الخػانذ غبر الاهترهذ، ؿ - 17

ذلي، البُؼ الا -18 ي الجٍش لٌترووي للعلؼ املػهذة غبر ؼبٌت حماُ ًص

 65، ؿ2008الاهترهذ، الىبػت ألاولى، مفش، داس الكٌش الجامعي،

مىحر البفشي، أخمذ املىفىسي، خماًت املعتهلَ مً الؽشوه  - 19

 الخػعكُت،

خالذ ممذوح إبشاهُم، خماًت املعتهلَ في املػامالث الالٌتروهُت،  - 20

ً الػهذ، الىبػت ، دمحم العُذ غمشان، خماًت املعت23ؿ هلَ أزىاء جٍٍى

ت، ميؽأة املػاسف،   8، ؿ1996ألاولى، إلاظٌىذٍس

أظامت اخمذ بذس، خماًت املعتهلَ في الخػانذ الالٌترووي، مفذس  - 21

 63ظابو، ؿ

 -72املفذس هكعه، ؿ - 22

مىقو دمحم غبذه، خماًت املعتهلَ في الكهه الانخفادي إلاظالمي،  - 23

 33مفذس ظابو، ؿ

أخمذ ظُذ أخمذ، خماًت املعتهلَ في الكهه إلاظالمي، الىبػت دمحم   24

 12، ؿ2004ألاولى، لبىان، داس الٌخب الػلمُت،

 35مىقو دمحم غبذه، مفذس ظابو، ؿ - 25

 66ههال غً خالذ إبشاهُم ممذوح، مفذس ظابو، ؿ - 26

 66ههال غً أظامت اخمذ بذس، مفذس ظابو، ؿ - 27

املعتهلَ في الخػانذ الالٌترووي، أوشوخت غبذ هللا رًب غبذ هللا، خماًت   28

 ، ؿ2009ديخىساه، حامػت الىجاح الىوىُت،

ذلي، مفذس ظابو، ؿ - 29 ي الجٍش  66حماُ ًص

و مً املىخج إلى املعتهلَ، الىبػت  - 30 واسم الخاج، واخشون، الدعٍى

 .49، ؿ1990ألاولى، ألاسدن، داس ـكا لليؽش، 

اـت لشلاء املعتهلَ في غهىد خعً غبذ الباظي حمعي، الخماًت الخ - 31

الاظتهالى، مشيض الذساظاث الهاهىهُت والكىُت لىظم الاظتهالى وخماًت 

 املعتهلَ بٍلُت الخهىم 
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دمحم خمذهللا، خماًت املعتهلَ في مىاحهت الؽشوه الخػعكُت في غهىد  - 32

 11، ؿ1997الاظتهالى، الىبػت ألاولى، مفش، داس الكٌش الػشبي،

الباظي حمعي، خماًت املعتهلَ في مفش باملهاسهت أولاع خعً غبذ  - 33

الخماًت في دُو العىم الاوسبُت والؽشم ألاوظي، الىبػت ألاولى، مفش، داس 

 .15، ؿ1996الكٌش،

 مىحر البفشي، اخمذ املىفىسي، مفذس ظابو، ؿ - 34

 237اهظش ظامذ غبذ الىاخذ التهامي، مفذس ظابو، ؿ - 35

 .76مفذس ظابو، ههال أظامت اخمذ بذس، - 36

 ههال غً املفذس هكعه - 37

 77أظامت اخمذ بذس، مفذس ظابو، ؿ - 38

 24اهظش خالذ ممذوح إبشاهُم، مفذس ظابو، ؿ - 39

 85ههال غً أظامت اخمذ بذس، مفذس ظابو، ؿ - 40

 255ههال غً ظامذ غبذ الىاخذ التهامي، مفذس ظابو، ؿ - 41

 26العابو، اهظش خالذ ممذوح إبشاهُم، املفذس  - 42

 2010لعىت  1( مً ناهىن خماًت املعتهلَ الػشاقي سنم 3أهظش املادة ) - 43

 اهظش املادة ألاولى مً ناهىن خماًت املعتهلَ الػشاقي. - 44

 ناهىن خماًت املعتهلَ الاماساحي. - 45

 اهظش املادة الػاؼشة مً ناهىن خماًت املعتهلَ املفشي. - 46

اسي دساظت مهاسهت، الىبػت ألاولى، ألاسدن، أيشم ًاملٍي، الهاهىن الخج - 47

ؼ،  121، ؿ1998داس الثهاقت لليؽش والخىَص

 2010لعىت  1مً ناهىن خماًت املعتهلَ الػشاقي سنم  1/6املادة  - 48

 اهظش املادة ألاولى /ظادظا مً ناهىن الاظتهالى الػشاقي. - 49

الذولي، داس  خالذ غبذ الكخاح دمحم خلُل، خماًت املعتهلَ في الهاهىن  - 50

ت،  37ؿ2009الجامػت الجذًذة، إلاظٌىذٍس

أسصقي صوبحر، خماًت املعتهلَ في ظل املىاقعت الخشة، سظالت ماحعخحر،  - 51

 50حامػت مىلىد، ؿ

ت الػامت للػهذ، مىقم لليؽش،  - 52 غلي قُاللي، الالتزاماث الىظٍش

 38، ؿ2005الجضابش،

 ػهذ الزي هفذ غلُه املادةهزا ما ًىلو غلُه مبذأ الهىة امللضمت لل - 53

عي للهىاغذ املىظمت لخماًت املعتهلَ،  - 54 ؾعان غمش، الخىىس الدؽَش

 2، ؿ2007دساظت ؾحر ميؽىسة حامػت الىجاح الىوىُت، قلعىحن،

55- Cass Crim. Du 30 gyin 1981-Bull- crim.n223. Not Michel 

GOEPP- Noyveay Code penal- 1999-ar122-2P.22. 

                                                                                                  

   112وما بػذها مً مجلت الاخٍام الػذلُت  واملادة  948ق املادة اهظش ه - 56

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي 

ت الػامت  - 57 دمحم ـبري العػذي، الىاضح في ؼشح الهاهىن املذوي، الىظٍش

 186، داس الهذي، الجضابش، ؿ2012لاللتزاماث، وبػت 

 مً الهاهىن املذوي املفشي. 126اهظش املادة  - 58

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي 114ظش املادة اه - 59

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي. 136اهظش املادة  - 60

غبذ الشصام العجهىسي، الىظُي في ؼشح الهاهىن املذوي، مفادس  - 61

، ه ، 2000، ميؽىساث الخلبي الخهىنُت، لبىان،2الالتزام، املجلذ ألاُو

 244ؿ

ً الػهذ هحاى ؾعخان، املىُى في الهاهىن املذو - 62 ، املؤظعت 1ي، جٍٍى

ؼ، لبىان   265، ؿ2000الجامػُت لليؽش والخىَص

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي. 118اهظش املادة  - 63

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي 117أهظش املادة  - 64

خالذ ممذوح إبشاهُم، أمً املعدىذاث الالٌتروهُت، الذاس الجامػُت،  - 65

ت،  132، ؿ2008إلاظٌىذٍس

ذ  - 66 غبذ املىػم أخمذ خلُكت، الخماًت الهاهىهُت للمعتهلَ في غهىد جىٍس

ت،  303، ؿ2015بشامجُاث الخاظىب، داس الكٌش الجامعي، إلاظٌىذٍس

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي. 122اهظش املادة  - 67

خلُل أخمذ خعً نذادة، الىححز في ؼشح الهاهىن املذوي الجضابشي،  -68

 64ًىان املىبىغاث الجامػُت، ؿ، د2005مفادس الالتزام، 

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي. 123اهظش املادة  - 69

 اهظش املادة العابػت / خامعا مً ناهىن خماًت املعتهلَ الػشاقي - 70

 اهظش املادة الخاظػت/أوال مً ناهىن خماًت املعتهلَ الػشاقي - 71

هترهذ، داس غبذ الكخاح بُىمي حجاصي، خماًت املعتهلَ غبر ؼبٌت الا  - 72

ت، اه  60، ؿ2006، 1الكٌش الجامعي، إلاظٌىذٍس

 .2010لعىت  1مً ناهىن سنم  6اهظش املادة  - 73

 226دمحم بىدالي، مفذس ظابو، ؿ - 74

 اهظش املادة   مً الهاهىن املذوي الػشاقي - 75

ت  - 76 ػاث الاظتهالى غلى مبادا الىظٍش ههال غً بخُذ غِس ى، أزش حؽَش

 -20ًادًمُت للذساظاث الاحخماغُت وإلاوعاهُت، الػذد الخهلُذًت للػهذ، الا

 110ؿ2018حىان ،

 .285غلي قُاللي، مفذس ظابو ؿ - 77

 مً ناهىن خماًت املعتهلَ الػشاقي 9واملادة  6اهظش املادة  - 78
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ت الػهذ في ظل ناهىن الاظتهالى،  - 79 دمحم غماد الذًً غُاك، جدىالث هظٍش

 255، ؿ2016خىلُاث الجضابش،

 117بخُذ غِس ى، مفذ ظابو، ؿ - 80

مىه غلى )حػخبر ًل ظلػت مػشولت للبُؼ ًمىؼ سقن  15هفذ املادة  - 81

ًاهذ هزه العلػت  بُؼ العلػت أو جأدًت خذمت بذون مبرس ؼشعي إرا 

ًاهذ الخذمت مخىقشة(  مػشولت للبُؼ أو 

 117بخُذ غِس ى، املفذس العابو، ؿ - 82

 .2012لعىت  78مً ناهىن سنم  1/6املاد - 83

 .67بلخاج غشبي، مفذس ظابو، ؿ - 84

 مً الهاهىن املذوي املفشي  90اهظش املادة  - 85

و  2012لعىت  78هظم املؽشع الػشاقي في ناهىن سنم  - 86 الخػانذ غً وٍش

 مً ناهىن الخجاسة الالٌترووي الجضابشي  10،11الاهترهذ. اهظش املادة 

 51ذس ظابو، ؿخالذ ممذوح، أمً املعدىذاث إلالٌتروهُت، مف - 87

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي. 79اهظش املادة  - 88

غبذ الكخاح بُىمي حجاصي، الخجاسة الالٌتروهُت في الهاهىن الػشبي  - 89

، 2007الىمىرجي ملٍاقدت حشابم الاهترهذ، داس الٌخب الهاهىهُت، مفش، 

 277ؿ

داس  غبذ الكخاح بُىمي حجاصي، خماًت املعتهلَ غبر ؼبٌت الاهترهذ، - 90

ت، ه  45، ؿ2006، 1الكٌش الجامعي، إلاظٌىذٍس

ت الػامت لاللتزام، دًىان املىبىغاث  - 91 غ، الىححز في الىظٍش قالل إدَس

 324، ؿ2009الجامػُت، الجضابش، ه 

 مً الهاهىن املذوي الػشاقي. 167اهظش املادة  - 92

 191ظامذ غبذ الىاخذ التهامي، مفذس ظابو، ؿ - 93

 167/3اهظش املادة  - 94
 

 املصادر

: الكخب والرسائل والاطاريح
ً
 اوال

إبشاهُم دظىقي أبى اللُل، هدى إواس ناهىوي لخماًت املعتهلَ  -1

ذ،   .2006في الػهىد الابخماهُت، ًلُت الهاهىن حامػت الٍٍى

أسصقي صوبحر، خماًت املعتهلَ في ظل املىاقعت الخشة، سظالت  -2 

 .2010ماحعخحر، حامػت مىلىد، جحزي وصو، 

أظامت اخمذ بذس، خماًت املعتهلَ في الخػانذ الالٌترووي،  -3 

ت،   .2008دساظت مهاسهت، داس الكٌش الجامعي، إلاظٌىذٍس

                                                                                                  

ىبػت ألاولى، أيشم ًاملٍي، الهاهىن الخجاسي دساظت مهاسهت، ال -4 

ؼ،  .1998ألاسدن، داس الثهاقت لليؽش والخىَص

ً الػهذ ه -5  ، 1حاى ؾعخان، املىُى في الهاهىن املذوي، جٍٍى

ؼ، لبىان   .2000املؤظعت الجامػُت لليؽش والخىَص

ذلي، البُؼ الالٌترووي للعلؼ املػهذة غبر  -6  ًي الجٍش حماُ ص

ٌش ؼبٌت الاهترهذ، الىبػت ألاولى، مفش، داس الك

 .2008الجامعي،

خعً غبذ الباظي حمعي، الخماًت الخاـت لشلاء املعتهلَ  -7 

في غهىد الاظتهالى، مشيض الذساظاث الهاهىهُت والكىُت لىظم 

 الاظتهالى وخماًت املعتهلَ بٍلُت الخهىم،

خعً غبذ الباظي حمعي، خماًت املعتهلَ في مفش باملهاسهت  -8

بُت والؽشم ألاوظي، الىبػت أولاع الخماًت في دُو العىم الاوس 

 .1996ألاولى، مفش، داس الكٌش،

خلُل أخمذ خعً نذادة، الىححز في ؼشح الهاهىن املذوي  -9 

 ، دًىان املىبىغاث الجامػُت.2005الجضابشي، مفادس الالتزام، 

خالذ غبذ الكخاح دمحم خلُل، خماًت املعتهلَ في الهاهىن  -10

ت،الذولي، داس الجامػت الجذًذة،   .2009إلاظٌىذٍس

خالذ ممذوح إبشاهُم، أمً املعدىذاث الالٌتروهُت، الذاس  -11

ت،  .2008الجامػُت، إلاظٌىذٍس

خالذ ممذوح إبشاهُم، خماًت املعتهلَ في الػهذ الالٌترووي،  -12

ت،   .2008داس الكٌش الجامعي، إلاظٌىذٍس

خالذ ممذوح إبشاهُم، خماًت املعتهلَ في املػامالث  -13

ت، الالٌت  .2007روهُت، الذاس الجامػت، إلاظٌىذٍس

ً الػهذ، -14 . دمحم العُذ غمشان، خماًت املعتهلَ أزىاء جٍٍى

ت، ميؽأة املػاسف،   .1996الىبػت ألاولى، إلاظٌىذٍس

و مً املىخج إلى املعتهلَ،  -15 واسم الخاج، واخشون، الدعٍى

 .1990الىبػت ألاولى، ألاسدن، داس ـكا لليؽش، 
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دىس غلي خعً، غهىد املعتهلٌحن الذولُت، ما بحن وشح الب -16

نماء الخدٌُم والهماء الىوني، داس الكٌش الجامعي، 

ت،   .2007إلاظٌىذٍس

غامش ناظم أخمذ الهِس ي، الخماًت الهاهىهُت للمعتهلَ،  -17

 .2002الىبػت ألاولى، ألاسدن، الذاس الػلمُت الذولُت، 

الهاهىن املذوي،  غبذ الشصام العجهىسي، الىظُي في ؼشح -18

، ه ، ميؽىساث الخلبي الخهىنُت، 2مفادس الالتزام، املجلذ ألاُو

 .2000لبىان،

غبذ الكخاح بُىمي حجاصي، الخجاسة الالٌتروهُت في الهاهىن  -19

الػشبي الىمىرجي ملٍاقدت حشابم الاهترهذ، داس الٌخب الهاهىهُت، 

 .2007مفش، 

عتهلَ غبر ؼبٌت غبذ الكخاح بُىمي حجاصي، خماًت امل -20

ت، اه  .2006، 1الاهترهذ، داس الكٌش الجامعي، إلاظٌىذٍس

غبذ هللا رًب غبذ هللا، خماًت املعتهلَ في الخػانذ  -21

 .2009الالٌترووي، أوشوخت ديخىساه، حامػت الىجاح الىوىُت،

غبذ املىػم أخمذ خلُكت، الخماًت الهاهىهُت للمعتهلَ في  -22

ذ بشامجُاث الخا ظىب، داس الكٌش الجامعي، غهىد جىٍس

ت،  .2015إلاظٌىذٍس

ت الػامت للػهذ، مىقم لليؽش،  -23 غلي قُاللي، الالتزاماث الىظٍش

 .2005الجضابش،

عي للهىاغذ املىظمت لخماًت  -24 ؾعان غمش، الخىىس الدؽَش
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Abstract:  

   Since the consumer has become the weak 

party of the contract relationship and the 

inability of the traditional theory to keep up 

with the development in consumer contracts, 

especially in contracts concluded remotely 

with electronic mechanisms, the attention of 

legislation has been focused to provide 

protection against the greed of professionals 

and bully them using their misleading 

advertisements with the loss of confidence 

and credit in the consumer market and the 

imposition of their arbitrary conditions on the 

consumer who is not entitled to discuss them 

Therefore, consumer legislation to protect 

consumer satisfaction came through several 

means, including before the conclusion of the 

consumer contract, which is clearly electronic 

advertising so that the consumer is aware of 

his order and removes the thumbs and 

ambiguity about the quality and quality of the 

contract, in addition to the right of the 

consumer to inform the personality of the 

processor and describe the products or service 

accurately and to indicate the essential 

elements of the contract shop, as well as the 

legislator provided for the expansion of the 

interpretation of contracts of compliance to 

include electronic consumer contracts and 

consider them contracts of compliance if they 

have not been preceded by negotiations. 

Therefore, consumer legislation to protect 

consumer satisfaction came through several 

means, including before the conclusion of the 

consumer contract, which is clearly electronic 

advertising so that the consumer is aware of 

his order and removes the thumbs and 

                                                                                                  

ambiguity about the quality and quality of the 

contrac.  

Keyword :Contract balance , consumer 

protection , satisfaction , consumer , 

professional. 


