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  الحماية المدنية للمستهلك  في 

  البيوع االفتراضية 

 إعداد الدكتور المحامي
  أحمد حمصي

  مدرس قانون التجارة والشركات 
  

"وفق منهج القانون المقارن  "
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  الفهرس

 مقدمة 

   ل : عقود االستهالك والمبحث األ 

  في القانون المقارن  المظلل( التلفزيوني و االنترنيت )  ل: ماهية اإلعالنوالمطلب األ   

 وفق منهج تنازع القوانين االفتراضية  لبيوعا الناشئ عن  زاععلى الن الثاني: القانون الواجب التطبيقالمطلب   

   لبيوع االفتراضية لالمبحث الثاني : الطبيعة القانونية 

  اإليجابو  للتعاقد الدعوة بين بواسطة الوسائل االفتراضية  السلع عرض: األول المطلب  

   الملزم واإليجاب اإليجاب عن الرجوع :خيار الثاني المطلب 

  )التلفزيون أو االنترنيت( االفتراضية  لبيوعل القانونية الحماية وسائل:الثالث  المبحث 

  )التلفزيون أو االنترنيت (  البيوع االفتراضيةفي الرؤية  خيار المطلب األول :  

    في البيوع االفتراضية  الشرط خيار: الثاني المطلب  

  االفتراضية  في البيوع التجربة بشرط البيعخيار  :الثالث المطلب  
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  مقدمة 

القدم، وقد كانت أول األوامر التي  ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعامالت البشرية منذ

   :حين قال تعالى صدرت إلى البشر متعلقة بترشيد االستهالك

حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من  وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكال منها رغدا"

  ظالمين"ال

  "أشياءهمتبخسوا الناس  والميزان وال وقوله تعالى: "فأوفوا الكيل

واألنظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم  لقد وضعت األديان السماوية

 يومنا هذا، وتدفع العديد من إلىالرغبة في الربح السريع ال تزال قائمة  أنإال  عمل األسواق،

مشروعة لإلثراء  تجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات إلتباع أساليب غيرالشركات وال

لوجود نظم رقابية لتتبع  السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة

 الجهات المختلفة إلىالمخالفات وجعلت تبعية هذه النظم   .(..حكومية شعبية)

واضح تطبيق عبارة (الزبون دائما على  االقتصادي يتجسد بشكل وبزيادة المنافسة نتيجة الكساد

على حقوقه المشروعة مثل: حق االختيار  حق) من خالل مفهوم حماية المستهلك وحصوله

والتعويض وٕاشباع حاجاته األساسية والعيش بأمان والحياة  آرائه والتثقيف إلىوالمعرفة واالستماع 

، 1962لنها الرئيس األمريكي جون كنيدي في خطابه عام الحقوق التي أع في بيئة صحية، وهي

المتحدة عام  االتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك واعتمدتها الجمعية العامة لألمم واقرها

وتشجيع التعاون الدولي  كأساس لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك 1985

ومتابعة تنفيذها، وأكد على ذلك المؤتمر  لم بتطبيقهافي هذا المجال، حيث تم مطالبة دول العا

  )المنعقد في (هراري زيمبابوي الدولي األخير لحماية المستهلك
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نعيشها هي حقبة الحقوق والواجبات في مختلف المجاالت لذلك نالحظ  تعتبر األلفية الثالثة التي

والحيوان  وحماية اإلنسان والنباتاالتفاقيات الدولية لحماية البيئة من أخطار التلوث  العديد من

تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة  تتمثل  يشهده العالم حاليا من ما من نتائج هذه المخاطر

واإلقليمية والدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد لالنفتاح  في ظهور التكتالت االقتصادية

 دمي وانتقال األموال والقوى العاملة بينلتحرير التبادل التجاري السلعي والخ االقتصادي العالمي

بنتائجها حسب قوتها  جميع الدول، جعلتنا نشعر بأننا نعيش في كتلة اقتصادية واحدة تتأثر الدول

تؤهلها للهيمنة على هذا العالم، وهذا بالطبع  االقتصادية وبنيتها البحثية والعلمية والتقنية التي

اإلقليمي أو  أووطنية واألجنبية سواء في السوق الوطني المنتجات ال سيؤدي لشدة المنافسة بين

المنافسة على  لتعزيز المقدرة التنافسية لكل بلد من ناحيتي الجودة والسعر، وستؤثر هذه الدولي

السلبية (الصحية الغش التضليل  المستهلك إيجابا وسلبا، األمر الذي يتطلب إزالة المنعكسات

التشريعات الالزمة لحماية المستهلك وتأهيله بحيث  بد من إصدارواالبتزاز التجاري) وبالتالي ال

عن حقوقه واختيار السلع والخدمات بالسعر المناسب التي تؤمن  يستطيع تحديد مصالحه والدفاع

   .مع رغباته وذوقه احتياجاته وتنسجم

ها بهدف مواد استهالكية بمختلف أنواع لقد عرف المستهلك بأنه هو أي مواطن أو مواطنة يقتني

اللباس أو لغرض منزلي أو شخصي أو لالستفادة من  استخدامها في التنظيف أو أوالتغذية 

المأجورة) في مجال: النقل ،المياه، الكهرباء، الصحة، التربية التعليم،  خدماتها (المأجورة وغير

 مختلفةاإلعالم، الترفيه، السياحة، وكذلك الذي يستفيد من خدمات أصحاب المهن ال الثقافة،

 األلفية الثالثة كما كان عليها سابقا سوق تقليدية (يلتقي فيها المنتج ولم يعد التعامل التجاري في

التي تفرض  البائع بالمشتري) وٕانما أصبحت السوق تخضع لقوانين السوق الدولية أوبالمستهلك 

في اتفاقية التجارة  تبلورت التنافس على أساس الجودة التكلفة حجم اإلنتاج حجم االستهالك والتي
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الدولي على قضايا التنمية والتمويل، وتوفر وسائل  العالمية وتأثيرات البنك الدولي وصندوق النقد

األمر الذي يتطلب تغيير السياسات واالستراتيجيات والتعامل مع  االتصال وثورة المعلوماتية،

   .الراهن ايجابيات الوضع

الذي يتطلب الحماية سواء على المستوى  طور المجتمعاتيبقى اإلنسان هو األساس والغاية في ت

اإلطار الذي يتم التعامل به على المستوى الدولي أو  الدولي ولن يتم ذلك إال وفق أوالوطني 

تستطيع حماية مصالحها ورفاهية مواطنيها وفقا لمتطلبات المتغيرات  إنشاء تكتالت اقتصادية

لتغيير الحاصل في قوى وهياكل اإلنتاج، إذ يعتبر الساحة العالمية وخاصة ا المستجدة على

التي تعتمد  أن الثورة التكنولوجية الحديثة حلقة من سلسلة التغيرات االقتصادية العالمية البعض

 الذهنية على تقانة المكننة والحاسوب واالستخدام األمثل لقدرات اإلنسان . 

غيرات الهامة ومنها: زيادة اإلنتاج تطوير المت إن الثورة التكنولوجية الحالية أدخلت العديد من

تكنولوجيا المعلوماتية لتعريف المستهلك بالمنتجات تطوير وخلق منتجات  أساليب اإلدارة استخدام

العامل  تغيير طرق اإلنتاج لخفض التكلفة االستفادة من تواصل عملية اإلنتاج استخدام جديدة

عالية التدريب والمستوى  د على المعارف البشريةاآللي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة االعتما

 .المهني

ستؤثر على آليات اتخاذ القرارات وطبيعة النظم المؤسسية لمنشآت  وبالطبع فإن هذه المتغيرات 

 والمؤسسات النقدية وتنظيم األسواق وحدوث منافسة واحتكار يتطلب البحث والدراسة اإلنتاج

 فمنذ التي يعود لها مصالح الدولة الوطنية والعناية بالمستهلكواتخاذ اإلجراءات التي تؤمن حماية 

ما أصبح يعرف بالبيوع االفتراضية، أي البيوع التي  منها التجارة، مختلف من أنواع ظهرت سنين

 السلع عرض تواجد العاقدان  في مجلس العقد ، أي بيوع الغائبين ومنها ،  أنتتم عن بعد دون 
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 هذا ويتموالبيع عن طريق االنترنيت وغيرها من البيوع االفتراضية،   ،التلفزيون شاشات على على

 على العرض طريق عن سواء جاذب إغرائي بشكلالتلفزيون أو على مواقع االنترنيت   شاشات

 الشاشات من عدد على العرض وتكثيف اِإلبهار ئلوسا استخدام مع له العارض تقديم أو الشاشة

  . الفضائية التلفزيونية

 ويتم. له هاتفي رقم بأقرب باالتصال المستهلك ليقوم مختلفة دول في هواتف أرقام عرض ويتم

 بواسطة أو،  ثمنها ويستلم إياها فيسلمه للمشتري بالسلعة البائع يأتي أن على االتفاق ذلك بعد

 بيع وهي دولية، بيع وسيلة  ظهور  ذلك يشبه ومما.للمشتري بالسلعة يأتي الذي هو مندوبه

  الكمبيوتر أأجهزة مستخدمي ِإلى تصل والتي internet ،" باسم  الكمبيوتر شبكة عبر  السلع

 وفي مباشرة المستهلكين ِإلى الوصول يمكن - التلفزيون في كما_  وقت العالم أنحاء جميع في

  .إليها الوصول يصعب قد أماكن

  بدل االلكتروني البريد باستخدام وذلك  كثيرة أمواالَ  للشركات يوفر  internet نظام أن وكما

     internet إلى شبكة في  االشتراك رسوم أن حيث العمالء إلى للوصول والهاتف  الفاكس من

 البيع هناك كذلك صغيرة بتكليف نشاطها لتوسع  ةيلوس الصغيرة التوزيع شركات تجدها  والتي

 المستهلكين على  الموزعالكتالوج  في السلع ِإحدى المشتري يختار بحيث الكتالوج على يتم الذي

  البيععن طريق   عقود في بعد فيما عليها يحصل ثم الكتالوج على الموضع رقمها ويدون

  الصورة على باعتماده المشتري إغواء طريق عنطريق االنترنيت،  أو التلفزيون بواسطة

 عالمشر  أن إال مشكله خلق ذلك كل جذاب، بشكل انتقاء العارضين مع ، المبهر والعرض

 منع فقد السوري المستهلك حماية لقانون مخالفة  واعتبرها  األعمال تلك هذه جرم السوري

 م والتي الخدمة على المستهلك تشجيع بهدف الحقيقة مع ال يتفق بما المنتج بوصف المبالغة
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 أشهر 6  إلى أشهر3 من مرتكبها  على الحبس عقوبة ، وفرض 2/2008ق  12/ب12

  سورية ليرة ألف 100 لىإ ألف 05 من بالغرامة

   ل : عقود االستهالك والمبحث األ 

  العادية  البيع محالت لدى واالنترنيت  فكانت هذه الطريقة المستحدثة بالبيع عن طريق التلفزيون

 طرق باعتمادها  مسبوقة غير السلع لتوزيع جديدة  طريقة الوسيلة تلك عن بعيده التي كانت

  .المستهلكين جمهور  كبيرا قبوالً   تجد جعلها مما كموطن المستهل إلى السلع توصيل

  مما أدى على ظهور ما يسمى بعقود االستهالك

في  تقليدية ي تغطي في الحقيقة عقودافعقود االستهالك : من المصطلحات القانونية الجديدة والت

كما أنه   مسمياتها ، وعلى ذلك فانه ليس هناك طائفة معينة ومسماه  لهذا  النوع  من العقود ،

ليس هناك أشخاص  يمكن تسميتهم  من المستهلكين، الن جميع أفراد المجتمع هم مستهلكون ، 

  : بأنهاولو بدرجات متفاوتة ، وعليه يمكن تعريف عقود االستهالك 

تلك العقود التي يكون موضوعها توريد أو تقديم  أشياء مادية أو خدمات لفرد،هو المستهلك وذك 

الشخصي أو العائلي ، والذي ال صلة له بنشاطه التجاري  أو المهني  وتشير من اجل استخدامه 

المؤشرات على ارتفاع العلميات  المستهلكين على التلفزيون والسيما االنترنيت بسبب تطوير 

% من 25المعامالت على الشبكة  السيما وسائل الدفع  والوفاء االلكتروني و التي وصلت إلى 

 غيراالفتراضي  البيع األسلوب أن اعتبار وعلىلى شبكة االنترنيت  ،العمليات التي تتم ع

 رغم للمستهلكين القانونية الحماية  توفير على وحدها عيوب اإلرادة  تضعف وبالتالي تقليدي،

 المستهلك حماية قانون في ، فكما المستهلك في العالم   حماية قانون  في الحماية هذه توفر
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 بالصدق المنتج عن والترويج اإلعالن يتصف بان 36 المادة حددت دفق 2008/ 2 رقم  السوري

 ،    37م الخطأ مسؤولية اإلعالن صاحب وتحمل المنتج وجوده جوهر عن تعبر التي والحقيقة

 للمستهلك الحماية من قدر أكبر توفير أجل من موحدة أخرى عالمية قواعد إيجاد من البد أنه إال

 لدية المالية اإلمكانيات ولضعف التجارية عملية في والضعيف ونالمغب الطرف انه اعتبار على

 الواجب علمه بالطرق بأحكام القانون، وعدم المستهلك أو  المشتري وجهل التاجر مع بالمقارنة

 وٕانما المستهلك دولة في فعلية إدارة لها ليس خدمات بترويج تقوم التي اإلعالنات بشان إتباعها

   ، االتصاالت أجهزة بواسطةوالتعاقد   التواصل تيم

  في القانون المقارن  اإلعالن المظللماهية  ال:أو 

من قانون حماية المستهلك  11/ف1لقد عرف المشرع السوري اإلعالن المظلل بمادة 

غير مباشر إلى  أوبان اإلعالن المظلل هو اإلعالن الذي يؤدي بشكل مباشر  2/2008رقم

شهر وبغرامة  1أيام إلى  10ى مرتكبها  عقوبة الحبس خداع أو تضليل المستهلكون وفرض عل

اإلعالن ليرة سورية ، كما عرف المشرع اللبناني  ألف 10  20ليرة سورية إلى  ألف 10مالية 

  بما يلي 4/2/2005تاريخ  659حماية المستهلك رقم بقانون  المضلل

و إدعاء كاذبًا أو أنه هو اإلعالن الذي يتناول سلعة أو خدمة، ويتضمن عرضًا أو بيانًا أ"ف

مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو 

تضليله. ويعتبر مخادعًا العرض أو البيان أو االدعاء المشار إليه أعاله الذي يتناول على سبيل 

تتكون منها وكمية هذه  المثال: طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي

صالحيتها أو  انتهاءالعناصر، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ 

شروط استعمالها أو محاذير هذا االستعمال، أو نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها 
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المتوخاة، أو شروط  ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية إن لجهة النوعية أم لجهة الفوائد

التعاقد ومقدار الثمن اإلجمالي وكيفية تسديده، أو الموجبات التي يلتزم بها المعلن، أو هوية 

  "ومؤهالت وصفات الُمصنع أو المحترف.

كما يعتبر إعالنا خادعًا اإلعالن الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورًا أنه يحمل جوائز أو شهادات 

سمية أو خاصة، وكذلك الزعم بوجود أسس علمية في حين أنها غير أو مصادقات أو ميداليات ر 

متوافرة في الواقع أو غير جدية، أو اإلعالن الذي يتضمن استعمال شعار أو عالمة فارقة من 

  دون وجه حق أو استعمال عالمة مقلدة أو مشابهة.

لواردة في وٕاذا حصل ادعاء على المعلن، يتوجب على هذا المعلن إثبات صحة المعلومات ا

إعالنه وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية، 

)، ويحقق لوزارة االقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو 12المستندات التي قد تطلبها (م

أو نشر  تعديل إعالنه وٕاعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث

اإلعالن الخادع. كما يجوز للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفوًا، وقف بث اإلعالن 

وقد  القرار بحسب ما ترتئيه مناسبًا. الخادع بقرار معجل التنفيذ، ويجوز لها الرجوع عن هذا

  صدرت عدة قرارات قضائية، في بعض الدول، تعاقب على إعالنات كاذبة خادعة أو مضللة.

  

  

الناشئ عن  البيوع االفتراضية وفق  على النزاع الثاني: القانون الواجب التطبيقالمطلب  :ثانياً 

  منهج تنازع القوانين 
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 على ، الضال اإلعالن تجاه  القوانين تنازع منهج بموجب التطبيق الواجب القانون هو فما

 سوري،  مدني  20 م التعاقد فيها تم دولة وجود وعدم للطرفين،  مشترك موطن وجود عدم اعتبار

 في يتم الغائبين بين التعاقد أن إال غائبين، بين تعاقد أي االتصال أجهزة بواسطة تم التعاقد الن

 في المقيم المستهلك قبول أن وبما ،  سوري مدني 98 م القبول فيهما صدر الذي والزمان المكان

 يتفق ما لم العقد، إنشاء مكان دمشق هو يكون التعاقد مكان فان  البائع إيجاب مع تقابل  سورية

 االختصاص بأحكام عمال بالنزاع بالنظر مختصة السورية المحاكم ذلك، وتكون خالف على

 التعاقد الن السوري، ذلك والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من  ب/4 م الدولي العام

 العقد  النعقاد فيكفي س.م.ق 92 م ينمتطابقت إرادتين عن التعبير الطرفين يتبادل أن بمجرد يتم

  في للمشتري ضمانات إيجاد كل ذلك استتبع    س،.م.ق 1/ 93م باللفظ اإلرادة عن التعبير

إلى عكس ذلك ، كما في قانون ذهبت   بعض القوانينإال أن ،   خصوصا البيوع من النوع هذا

عاقد بين الغائبين هو المكان الذي ن مكان التإذ يعتبر بأ 143ية في اإلمارات م المعامالت المدن

يعلم فيه مقدم الخدمة عن قبول  المشتري  أي مكان الموجب الذي يحصل فيه العلم بالقبول ، 

حيث يعتبر الموجب موجودا دائما في الطرف األخر حيث أن   97وكذلك القانون المصري م 

قبول أي أن مكان التعاقد يقترن به العرضه للسلعة  أو الخدمة قائم بصفة دائمة وصالح الن 

وذلك يعني إخضاع  بين الغائبين هو مكان عرض الموجب لسلعته المقترن بالقبول  حيث ،

ن ى خالف القانون السوري الذي عد بأاالختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه ، وذلك عل

ا ق.م. س أم 97مكان التعاقد بين الغائبين يكون مكان صدور القبول، أي موطن المدعى م 

بالنسبة الختصاص المحلي فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن وال سكن في سورية فيقع 

االختصاص في دائرة المدعى أو في سكنه وٕاذا لم يكن له موطن وال سكن في سورية فيكون 
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أصول محاكمات ، ويصار فيما بعد إلى تنفيذ الحكم في بلد  93االختصاص لمحكمة دمشق م

  يات المعقودة بين الطرفين  الطرف األخر وفق االتفاق

متد لألجنبي بشرط أن تكون له أموال في ٕانما إطن و اصر حق االدعاء على المو تفالقانون لم يق

التضمينات والرسوم والنفقات  317أو أن يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في م  سورية

  أصول محاكمات. 11/3يحكم عليه بها م  أنالتي يمكن 

والذي نص على  1987شريعات الدولية ونذكر منها القانون السويسري لعام  إال أن بعض الت 

 إال أنها أضافت نصاً  113أو محكمة تنفيذ العقد م 112اختصاص محكمة المدعى عليه م

يرفع المستهلك  أن  التي جاء فيها ، يمكن 114/1بعقود المستهلك  وهو نص المادة  خاصاً 

  باختياره دعواه إما أمام 

 وطنه أو محل إقامته العادي محكمة م  - أ

 وعند غيابه  ، اإلقامة العادية لمقدم الخدمة أو السلعة  موطن،أو محكمة   - ب

فيما بين الدول األوربية  المشتركة، على  1968سبتمبر  27إال أن اتفاقية بروكسل المبرمة في 

  نحو أكثر تفصيال 

المدعى عليه أو محل إقامته، منها قد أوردت قاعدة اختصاص محكمة موطن 4ا كانت المادة فإذ

  عدة نصوص لالختصاص بعقود االستهالك فنصت  أنها خصصتإال 

  على اختصاص محكمة موطن المستهلك إذا كان   1-13/3المادة 

  إبرام العقد قد سبقه في دولة موطن المستهلك تقديم عرض خاص أو إعالن  – 1

   إلبرام  العقد  المستهلك قد قام  في تلك الدولة باألعمال الالزمة -2
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   االفتراضية  لبيوعل: الطبيعة القانونية  الثانيالمبحث 

مجرد  هو فهل العرض، لهذا الطبيعة القانونية وه التلفزيون السلع بواسطة عرض يثيره ما أول

 بالقبول ينعقد اقترن إذابحيث  إيجاباً  يكون بحيث أم للتفاوض مراحل من مرحلة أم للتعاقد دعوة

  .العقد مجلس يثيرها التي الخالفات  العقد، به

 بتطابق يعتمد العقد فإن المدني  قانون في العامة للقواعد وفقا  السلع لعرض القانوني لتكييففا

 يريده لما مثبتا أوالً  المتعاقدين أحد يصدر ما هو والقبول واِإليجاب المتعاقدين باإليجاب إرادتي

  األساسية العناصر اِإليجاب يتضمن أن ويتعين طابقم قبول إذا صادفه التعاقد يةبن أي الموجب

 جواز أو وتعيينهما ما إمكانيتهما حيث من سواء والثمن والمبيع العقد ماهية: البيع في وهي للعقد

 تركت  إذا ذلك وبعد ، سوري مدني96 م الجوهرية المسائل هذه حددت فإذا فيهما، التعامل

 صادف ما ِإذا العقد قام على يؤثر ال ذلك فإن اباإليج في تذكر ولم التفصيلية  المسائل

 البيع لعقد المنظمة القانون ألحكام العادة في تترك المسائل هذه أن حين في. المتطابق اإليجاب

 لم ِإذا التطبيق واجبة المتعاقدين ِإلرادة مكملة تفصيلية قواعد  يتضمن وهي بحتا محل هر كما

 يساعد أن شأنه من مرنا معيارا صاغ المشرع فإن االتجاه اهذ ففي خالفها على المتعاقدان يتفق

 العزم أحدهما أمران جوهريان حددهي وهذا. ال أم بالقبول  اقترن قد اإليجاب كان إذا ما حديد على

 العرض يكون أن وثانيهما فيه،  الرغبة ِإبداء مجرد يكفي فال العقد، إبرام على العاقد من النهائي

 وجه ممن القبول به يقترن أن بمجرد أساسه على يقوم أن للعقد يمكن هبحت  صورة في حصل قد

والتي قضت بانعقاد  96وهذا ما أكده المشرع السوري في القانون المدني من خالل المادة ، إليه

العقد بمجرد اتفق الطرفان على األمور الجوهرية في العقد،  واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقا عليها 

  العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها  اعتبر العقد قد إنلم  يشترطا فيما بعد ، أن 
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  :البيع في التعاقد إلى والدعوة والتفاوض المساومة عن اإليجاب  تمييز

  طابع تأخذ  والمساومة كالتفاوض ومقدماته اإليجاب بين التفرقة فإن آنفاً  كرناهذ ما على بناء

  القبول واالقتران أولية الستقبال أداة يعد اإليجاب إذ ع،البي عقد األخص وعلى العقود في األهمية

 يضحى فإنه فيه إبرامه المراد العقد أركان تتوافر صحيحاً  االقتران هذا حدوث وبمجرد به،

  .التزاماته عليه وتترتب هلعاقدي ملزماً  صحيحان

 بين النظر جهاتلو  تقريب مجرد هي إنما إيجاب تعد فال  االتفاق قبل تحدث  التي المساومة أما

 اآلخر ويحاول ثمناً  أحدهما فيقدم سيارة أو دار بيع على بينما للتفاوض والبائع الشراء طالب

  األمور من مجموعة ، ويناقش الطرفين عليه والنقل التسجيل رسوم يجعل أن أو منه اِإلنقاص

 عن عدوالً يعد في االتفاق  ال  وعدول أحدهما عن السير  ،التي تتطلب تكوين العقد وغيرها 

  كتابة  نصوصه تدوين لمجرد ملزماً  يعتبر ال التعاقد أن السورية النقض محكمة قررت فقد.إيجاب

 قيام على المتعاقدين ِإرادة تالقي على الدليل قام من بد ال إنه بل عليها   التوقيع حصل ولو

 لكل قانوني اثر أي بذاتها اعليهم ترتب ال ماديا عمالً  ِإال ليست المفاوضات وأن  ونفاذه االلتزام

 أو مسؤولية من ألية يتعرض أن دون يريده الذي الوقت في  المفاوضات قطع ي متفاوض

 حالة في وكذلك  انعقاده إلى تؤدي ال العقد إلبرام التمهيد مرحلة وأن ،عدوله للتبرير ببيان يطالب

 بالرغبة  تقترن التعاقد ِإلى ةدعو  مجرد يعد اإلعالن هذا فِإن شيء بيع في رغبته عن أحد ِإعالن

 ما منها لها، حصر ال عديدة صور لتعاقد وللدعوة آخر من بقبول نهائيا االرتباط  ال التعاقد في

 واإلعالن النشر وسائل بسبب الحاضر الوقت في استحدث ما ومنها الماضي، في معروفاً  كان

  أن الناس ألفها التي الصور هذه ومن الحديثة،
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 بيان دون قو الس في توزع والتي المطبوعة النشرات  طريق عن سلعهم عرض لىإ التجار يعمد

 ال للتعاقد دعوة تعد  فهذه بها، العمل الجاري األسعار قوائم ِإرسال وكذلك للمبيعات، األثمان

 اإلعالم وسائل في واإلعالنات والمجالت الصحف في توضع التي اإلعالنات كذلك يجاباَ إِ 

 والدعوة واألمر. إيجاباً  ال للتعاقد، دعوة مجرد كلها فهذه ثمنها، تبين ال التيو  والمسموعةالمرئية 

  . معينين خاصأش دون كافة للجهور موجه

 كل سعر بيان مع الكتالوجات في ذلك و أثمانها بيان مع التلفزيون في السلع عرض تم ِإذا أما

  .له قبل الرجوع ولقب  به اقترن إذا لصاحبه ملزما ِإيجاباَ  يعتر فبذا معها سلعة

   السوري المدني القانون  94 م في  جاء ولقد

 ويستخلص  الميعاد هذا ينقضي أن لىإ إيجابه على بالبقاء التزام للقبول ميعادا الموجب عين إذا

  المعاملة  طبيعة أو العقد ظروف من الميعاد

  

  

  

  

  

  األول  المطلب

   اإليجابو  للتعاقد الدعوة بين بواسطة الوسائل االفتراضية  السلع عرض
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 الشروط ذكر عدم  األول: فرضين  تحت واقعاً   يكون قد التلفزيون طريق عن فعرض السلع

. للعقد  والجوهرية أساسية الشروط ذكر فيه الثاني يتم والفرض.  البيع لعقد الجوهرية األساسية

  .تباعا لها نتعرض أن ونحاول

  :لواأل  الفرض

 يزيد ال ذلك نفإ ، مثال كالثمن األساسية شروطها ذكر دون التلفزيون في السلع عرض تم إذا

 تاماً  تحديداً  أوصافها وحدد ، السعلة البرنامج عرض ما فإذا ،للتعاقد دعوة مجرد يكون أن على

 الهاتف األرقام بتحديد  عرضة  وأرفق المساومة، أو  للمناقشة موضوعا ليكون السعر  ترك لكنه

 المشتري يقوم وبالتالي.  للتعاقد دعوة وٕانما إيجابا يعد ال ذلك نفإِ  باالتصال المشاهد ليقوم

 التي  الكمية على ويتفاوض التلفاز،  شاشة على الظاهـر للهاتف وفقاَ  بالعارض هاتفيا باالتصال

 ويتم المشتري فيقبل للسلعة  الثمن يقدر الذي أنه باعتبار العارض قبل  من اإليجاب فيتم يريدها

 مع السلعة البائع  ويرسل هاتفيا  تم قد العقد يكون أن  هنا ويفترض الهاتف  طريق عن  العقد

  المشتري من الثمن ويتسلم عليه يتفق وقت في مندوبه

  

  

  

  

  :الثاني الفرض
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   ق.م.س إيجابا  94للمادة  وفقا يعتبر إذ يختلف  الوضع وهنا. أثمانها بيان مع السعلة عرض

الميعاد الذي يستخلص من طبيعة المعاملة    نفذابه إلى أن يوالتزم الموجب أي البائع على إيج

 "  ذلك من حيث المبادئ العامة المعروفة الكمية نفاذ عدم" شرطب والتي غالبا ما تكون مقرونة 

 العقد إبرام على الموجب  عزم يتضمن ألنه إيجابا العرض اعتبار في األمر  هذا يؤثر ال و

إال أن قانون حماية المستهلك السوري ، الكمية من السلع نفاذ  شرط على معلقاً بشرط أن يكون 

التي حظرت االمتناع عن البيع أو البيع  18قد منع ذلك من خالل المادة  2/2008رقم 

المشروط  أو اإلعالن عن عدم إمكانية إعادة بيع السلعة المبيعة أو االمتناع عن تضمينها في 

  عقد البيع أو الفاتورة .

 تحديد دون البيع رافض في حقه أو العرض، تعديل مكانيةبإ العارض احتفظ لو ما خالفاً  وذلك

  ، للتعاقد  دعوة كونه يعدو ال العرض نفإ األسباب،

  : الثاني المطلب 

   الملزم واإليجاب اإليجاب عن الرجوع خيار

 في يجاباإل فإن قبوله وقبل معه، التعاقد يريد من ِإلى وجهه أن إيجابه بعد عن الموجب رجع لو

 يكون ال أن يستوجب للموجب الرجوع خيار وحق  القانون لنص وفق ويبطل يسقط الحالة هذه

 ينقضي أن إلى به التزم للقبول ميعاداً   عين فإذا معينة، لمدة ِإيجابه على بالبقاء التزم قد الموجب

 94 م له الموجب علم إلى وصل إذا المنفردة الموجب رادةبإ به الرجوع جواز وعدم  الميعاد هذا

 في له  للموجب حق به وينشأ ذاتي، كيان  له يصبح  له الموجب بعلم فاتصاله ، س.م.ق

 يتطلب الحالة هذه وفي فيسقط، لإليجاب الرفض أو العقد، وٕابرام اإليجاب، لهذا قبوله إعالن 

 والعقد يجاباإل   أمر من موقفه تحديد ثم والتروي للتدبر الوقت من  فتره  له الموجب منح
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 فيه، الرجوع للموجب يجوز فال  لصاحبه ملزماً  اإليجاب يكون الفترة هذه وخالل. إبرامه المزمع

 ومن  ، وطبيعته التعاقد ظروف ضمناَ  يستخلص  وقد صراحة، اإليجاب يتضمنها قد الفترة وهذه

 فإن تصالاال تحقق قبل أما له، الموجب بعلم اتصالها تفترض لإليجاب الملزمة القوة أن المؤكد

 يختلف  مسالة وهي به، الرجوع لصاحبه ويجري القانونية، صفته أي الملزمة قوته يفقد اِإليجاب

  .غائبين بين التعاقد كان أو حاضرين متعاقدين بين  كانت ما إذا حكمها

 يقترن ما عادة بالتلفزيون البيع فإن التليفزيون طريق  البيع على ذلك كل تطبيق ومحاولين

 طوال ِإيجابه على باإلبقاء ملتزماً  الموجب يبقى الحالة هذه وفي للقبول، محدد بميعاد باِإليجاب

 على الملزم اإليجاب يعلق أن المتصور  ومن اإليجاب، معه ينقضي انقضى فإذا هذا الميعاد،

 في آخذهً  المعقولة المدة تحديد في التقديرية السلطة للمحكمة يكون الحالة هذه ضمني، وفي شرط

 بواسطة للبيع العروض المنتج  في التعامل وطبيعة والعادة، والعرف حالة السوق، عتباراال

   .التلفزيون

  

  

  

  

  الثالث  المبحث

  القانونية الحماية وسائل

  جو في العرض يتم إذ المبيع، حقيقة يرى أن فيه المشاهد يستطيع ال التلفزيون بواسطة البيع
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  بزخرفة المعروض ويتزين محترفة، إعالمية وخبرات عناصر فيها  يسهم عالية وتقنيات مثير

 عالية نوعية من المعروض هذا بأن  االقتناع على المشاهد تحمل صارخة وأصوات ألوان

 ذكر ما فكل له، ضرورية غير كانت ولو السلع هذه  أشراء في الرغبة على يحمله  أو الجودة،

 تدبر، أو  تمهل دون الشراء إلى دفعفين وأدبي نفسي لضغط خاضعاَ  المشتري تجعل الدعاية مع

 المشتري لحماية أن نرى فإننا  وبالتالي فيها رغبته عدم  يكتشف السلع هذه يقتني أن بعد ثم

 ال الذي الفاعالن على يعاقب 2/2008 رقم السوري المستهلك حماية فقانون. كبيرة أهمية وإِرادته

 وصف في المبالغة، أو 36 م وجودته المنتج جوهر عن تعبر التي والحقيقة بالصدق يتمتع

 لمنتجات الترويج أو اإلعالن حظر  كما ، /ب 12 م المنتج طبيعة مع يتوافق ال بما المنتج

 م قبله من المركب الخطأ مسؤولية اإلعالن صاحب تحميل  ،14 م  للخطأ تؤدي رموزا تحمل

   .لوبةالمط الحماية له توفر ال قد اِإلرادة عيوب أحكام أن خاصة   ، 37

  

  

  

  

  )االنترنيت  أو التلفزيون(  البيوع االفتراضيةفي  الرؤية خيار ل :والمطلب األ 

 العلم وهذا الفاحشة، الجهالة به ينفي علما معلوما يكون أن المحل تعيين شروط  ضمن من إن  

 له مميزةال األوصاف بيان أو العقد، وقت  موجودا كان إن الخاص مكانه ِإلى أو ِإليه باِإلشارة يتم

 التشريعية فالنصوص  للنزاع المفضية الفاحشة الجهالة تنتفي وبذلك العقد، عند تواجده عدم عند
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 السوري المدني القانون حدد فقد ،  الجهالة لنفي  يتم أن يجب الذي العلم  كيفية حددت   قد

يكون معينا  نأفإذا لم يكن محل االلتزام معينا بذاته وجب ،  134 المادة خالل من العقد محل

  بنوعه ومقداره وٕاال كان العقد باطال

يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعين مقداره ،فإن لم  أنفيكفي 

يتفق الطرفين على درجة جودة محل التعاقد ،وجب على المدين أن يسلم شيئا من صنف متوسط 

.  

الوصف   بطريقة وأحواله فيه المعقود بأوصاف علمال طريق عن للجهالة النافي العلم توفر إذاف

 قد العلم تحقق مع أنه إال عامة، حقيقة  يصبح االلتزام فإن إليه واِإلشارة برؤيته  ال الذمة في

 لكونه للمشتري مرئي غير  المبيع يكون أن ذلك مثال محله،  لمعرفة كافٍ   غير علما يكون

 كان كأن المتعاقدين ألحد  مرئي غيره ولكنه لعقدا مجلس في موجود أو محل العقد، عن غائبا

  .غالف في موجودا

  اإلرادة لمبدأ احتراماً  الرؤية شرعية خيار أدلة من لديهم وجد لما الفقهاء جمهور أثبت وهنا

 الوصف إذ الوصف على اللزوم يتوقف وال عدمها، أو بالموافقة رأيه وٕابداء برؤيته إال يثبت وال

أحد  المشتري أمام اليسيرة وبالتالي تجعل تزيل الجهالة الحقيقة فهي الرؤية اأم البطالن هنا يزيل

  .العقد فينفسخ يرفض أو  يوافق أن  أما: أمرين

  ِبإرادته العقد في الرجوع على الحق هذا له ثبت - قدرة ذكرنا، لما وفقا الرؤية، خيار فمعنى

 هو الخيار لشرعية فالدافع .العيني لتنفيذا وطلب العقد إمضاء أو التعاقدية الرابطة وحل المنفردة

من النفع، إال أن  المشرع  عليه بما يعود العاقد وتعريف جوده والتأكد من الرضا، تمام من التأكيد
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السوري لم يتطرق من خالل  القانون المدني السوري لمفهوم الرؤية ، إال انه ومن خالل قانون 

يعوض المنتج أو  مقدم الخدمة  المستهلك عن  ، فقد فرض أن 2/2008حماية المستهلك رقم 

المنتج الذي يثبت عدم صالحيته لالستعمال المخصص له ، وكذلك يعوضه عن عدم تحقيقه 

 2/2008ق 25للغاية التي قدمها من أجلها أو التبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك م 

كون خيار نظري ال ينطبق مع واقع البيوع ، إال أن خيار الرؤية وفق منظور الفقهاء ال يغدوا أن ي

، إال أن يمكن التغلب  على صعوبة التي تم عن بعد أو  عن طريق االنترنيت أو الكتالوجات

تطبيق مفهوم الرؤية من خالل تضمين المنتج أو البائع السعلة بيان أو نشرة أو بطاقة تبين: 

المحتملة وطريقة الوقاية منها و مدة سعر السلعة ومواصفات المادة وطريقة االستعمال ومخاطر 

الصالحية واسم المنتج أو الشركة وعنوانها وكمية المنتج بالوحدات الدولية وذلك على غرار ما 

في المادة   2/2008تغرض له المشرع السوري من خالل قانون حماية المستهلك السوري رقم 

العيوب الخفية في حال  ، وكذلك ضمان 24وضمان خدمات الصيانة للمنتج المباع م  22

  .    23اكتشافها م

  

  الثاني المطلب

    في البيوع االفتراضية  الشرط خيار

 أحد العاقدين -ذلك خالف على - يستبقى قد أنه إال اإلرادتين، بتطابق  ينعقد البيع عقد كان إذا

  .الخيار شرط عليه يطلق العقد في شرط بمقتضى يديه بين مصيره كليهما أو
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 العقد أو إمضاء من لكليهما أو المتعاقدين ألحد بعده أو العقد صلب في يشترط قد شرط وهو

 والحكمة منه فسخه، أو العقد إمضاء بين التمييز به ويقصد لسببه الشيء إضافة من وهو فسخه

 إبرامه وهو قبل منه والتبصر األمر في والتفكير والنظر التروي من اشترطه الذي العاقد تمكين

    .المشترطة المدة خالل لصالحه أشترط من إرادة على موقف ضمح إرادي شرط

الرفض  لفظ مثل المراد على يدل لفظ بكل فيحصل معينة، بصيغة التعبير الخيار لثبوت يلزم وال

 التعاقد عند أورد ِإذا فيما بمعناه هو ما أو الخيار لفظ الكالم  يتضمن لم ولو يثبت بل المشيئة أو

  . الخيار عن كناية هو ما أو بعده

 األمر الذي تعرض له المشرع السوري من خالف األوصاف المعدلة ألثر االلتزام من خالل

في العقد ، فإذا كان االلتزام معلقا على شرط واقف فال  إدراج الشرط الواقف، أو  الشرط الفاسخ 

ذ الجبري وال التنفيذ يكون نافذا إال تحقق الشرط ،أم قبل تحقق الشرط فال يكون االلتزام قابال للتنفي

ق.م.س، تحقق الشرط ينسحب إلى الوقت الذي نشأ فيه االلتزام  أما تحقق  268ماالختياري 

 المادة  نصت ولقدعلى خالف المشرع اإلماراتي   الشرط الفاسخ يترتب عليه زوال االلتزام 

 الالزمة في العقود" أنه على المتحدة العربية اِإلمارات لدولة المدنية المعامالت قانون  من219

 أو لنفسه خيار الشرط بعده أو العقد في يشترط أن أليهما أو  للمتعاقدين يجوز الفسخ التي تحمل

  .للعرف تحديدها طبقاَ  للقاضي جاز المدة تحديد على يتفقا لم فإن عليها يتفقان التي المدة لغيره

   األتي على االتحادي اإلماراتي التجارية المعامالت قانون  من 84 المادة  نصت وقد

 عليه يفرضه ما بتنفيذ قيامه فإن تنفيذه في البدء قبل العقد فسخ بحق المتعاقدين أحد أحتفظ إذا"

 الذي الفسخ في حقه يسقط التزاماته بتنفيذ األخر المتعاقد قيام قبوله أو التزامات من العقد هذا

   به فظاحت
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 أو الموجب سواء  المتعاقدين ألحد الشرط خيار  هومفبم يأخذ أنه  النص هذا من والواضح

     .كالهما أو  القابل

  الثالت: المطلب

  في البيوع االفتراضية  التجربة بشرط البيعخيار 

 لحاجة المشتري، ومالئمة صالحيته مدى من والتأكد بالمبيع للعلم وسيلة التجربة بشرط البيع 

 بعد استعمالها، إال منها  التأكد يمكن ال التي األشياء على عادةً   المبيع بشرط البيع ويقع

 التجربة بشرط البيع يجوز  983 السوري المدني قانون نص وقد  والسيارات الميكانيكية كاآلالت

 على اتفاق هناك لم فإذا  ، عليها المتفق المدة خالل التجربة من المشتري يمكن أن البائع وعلى

 التجربة من تمكنه مع المشتري وسكت المدة انقضت فإذا  البائع يعينها معقولة مدة فتكون المدة

  قبوال. سكوته أعتبر

  في الشرط خيار تحت تنطوي التي الصور من هو الخربة بشرط البيع أن اعتبرنا ذلك ولكل

  .اإلسالمي الفقه

)  االفتراضية البيوع( الشيء على  بالتجربة البيع أو الشرط خيار تطبيق  الممكن من وهنا

   نترنيتواال التلفزيون

 ، الرياضة كاألدوات يجربها أن له التجربة تحت البيع لعقد وفقا سيتملكها التي شأن السلعة إذ 

 أنطريق  عن قانوناً  يحتمي المستهلك أن المتصور من وبالتالي. عنها اإلعالن يكثر والتي مثال

  المبيع كان إن له بينتلي اإلسالمي الفقه في الشرط خيارب يسمى ما أو التجربة حق لنفسه يشترط

. له  المخصص للعمل صالح غير أو مالئم غير أنه أو ال، أم  له خصص الذي بالغرض يفي
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 معقب دون لمشيئته تقديره متروك للمشتري محض إرادي حق الخيار حق يظل حال أية على

 شرعالم كان لو ، االنترنيتأو  التلفزيون طريق البيع كان ولو حتى اعتراض أو قراره  في عليه

 تلزم التي 52 م خالل من الحق ذلك له يضمن 8002/2 رقم السوري المستهلك حماية قانون في

 من قدمت التي للغاية تحقيقها عدم ثبت التي الخدمة عن المستهلك بتعويض البائع وأ المزود

  اجلها

  

  

  

  

  

  

  

  

 


