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املقدمة

حماية المستهمؾ اصطبلح حديث نسبيا بدأ يتكرر استعماله مف قبؿ عمماء االقتصاد في

أواخر القرف الماضي بظهور جمعيات لممجتمع المدني تتخػ مػف اػ ا الممهػوـ اػعا ار تسػع لتحقيقػه
في اقتصاديات السوؽ .وممهوـ حماية المستهمؾ يتمثؿ في حؽ المسػتهمؾ فػي الحصػوؿ عمػ منػت

يمبي رغباته وحاجاته في مقابؿ ما يقدمه مف ثمف ،وا ا الممهوـ قد فضمته األمـ المتحدة في صػورة
تعػػداد لحقػػوؽ ثمانيػػة أقرتهػػا وبالتػػالي يتعػػيف احترامهػػا مػػف قبػػؿ المػػورد ،وكمالػػة اػ ا االحتػراـ مػػف قبػػؿ
الدولػة و لػؾ لترسػيذ اػ ا الممهػػوـ وضػبطه فػي االقتصػاد الػدولي ،واػ ا الحقػوؽ اػي حػؽ المسػػتهمؾ

فػػي المعرفػػة والحػػؽ فػػي التعػػويض والحػػؽ فػػي سػػماع أريػػه وحقػػه فػػي الصػػحة والسػػبلمة وحقػػه فػػي
االختيار وحقه فػي الك ارمػة الاخصػية وحقػه فػي الماػاركة فػي الجمعيػات وحقػه فػي التقاضػي .واػ ا

الحقػػوؽ مجتمعػػة تاػػكؿ فػػي مضػػمونها فػػي حمايػػة المسػػتهمؾ والتػػي تمح ػػور ماػػروع قػػانوف حمايػػة

المستهمؾ لتكريسها وتحقيقها(.)1

يهدؼ قانوف حماية المستهمؾ العراقي رقـ ( )1لسنة  0212إل ضػماف حقػوؽ المسػتهمؾ

األساسػػية وحمايتهػػا مػػف الممارسػػات غيػػر الماػػروعة التػػي تػػؤد إل ػ اإلض ػرار بػػه .ورفػػع مسػػتو

الوعي االستهبلكي .ومنع كؿ عمؿ يؤد إل تضميؿ المستهمؾ(.)0

يع ػػود ت ػػاريذ الهوات ػػؼ النقال ػػة إلػ ػ ع ػػاـ  1997عن ػػدما ب ػػدأت ا ػػركة (لوس ػػت تكنول ػػوجي )
التجػارب فػػي معممهػا بنيوجرسػػي ،ولكنهػا لػػـ تكػف صػػاحبة أوؿ تميمػوف محمػػوؿ بػؿ كػػاف صػاحب اػ ا
اإلنجػػا اػػو األمريكػػي (مػػارتف كػػوبر) الباحػػث فػػي اػػركة موتػػوروال لبلتصػػاالت فػػي اػػيكاغو حيػػث

أجر أوؿ مكالمة به في  3أبريػؿ عػاـ .)3( 1973لقػد أحػدثت الهواتػؼ النقالػة ثػورة تكنولوجيػة كبيػرة
في التواصؿ بيف األاخاص وبكؿ سهولة وفي أ مكاف في الكرة األرضية ،وعم الرغـ مف الموائد
العديدة التي يقػدمها اػ ا الجهػا إال أنػه قػد أثبػت عمميػا ،أف لهػ ا الوسػيمة سػمبيات عديػدة لػ لؾ فقػد
اتجهػت العديػد مػف الػدوؿ إلػ إصػدار القػوانيف الخاصػة باالتصػاالت ( ،)wire tappingحتػ أنػه

يصعب القػوؿ :بأنػه ال توجػد دولػة لػـ تقػـ بإصػدار قػانوف يتعمػؽ بهػ ا الموضػوع ،واػ ا مػا يبلحػظ جميػا
بالتاريعات الخاصة بالهواتؼ النقالة ( )mobile phoneونصب األبراج إال أف ما يؤخ عمػ اػ ا
التاريعات أنها عالجت الموضوع بصورة سطحية ولـ تحػدد العقوبػات التػي تمػرض فػي حالػة مخالمػة
االلتػ ػ اـ بض ػػماف الس ػػبلمة .كم ػػا أص ػػدر البرلمػػػاف األورب ػػي بتػ ػػأريذ  1999/10/13توجيه ػػا يتعم ػػؽ
بالمظ ػػاار القانوني ػػة لخدم ػػة مجتم ػػع المعموم ػػات .اػ ػ ا وأف العدي ػػد م ػػف ال ػػدوؿ نظم ػػت عم ػػؿ اػ ػبكات

االتصاؿ ،فعم سبيؿ المثاؿ أصدرت ألمانيا قانوف خدمات االتصاالت والمعمومات عاـ .1997
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وأصػػدرت فرنسػػا العديػػد مػػف القػوانيف الخاصػػة باالتصػػاالت ،منهػػا قػػانوف سػرية االتصػػاالت

رقػػـ ( )696الصػػادر فػػي  12يوليػػو لسػػنة  ،1991وقػػانوف سػػمطة تنظػػيـ االتصػػاالت رقػػـ ()662

الصػادر فػػي  06يوليػػو لسػػنة  ،1996والقػػانوف رقػػـ ( )719لسػػنة  ،0222وأصػػدرت مصػػر القػػانوف
رقـ ( )12لسنة  0223باأف تنظيـ االتصاالت وك لؾ أصدرت قطر قػانوف االتصػاالت رقػـ ()93
لسنة .)9( 0226

أهنية البحث:

 .1يتعمػػؽ الموضػػوع بالهػػاتؼ النقػػاؿ واػػي وسػػيمة حديثػػة مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ التػػي دخمػػت الع ػ ارؽ
حػديثا ،وانػػاؾ مسػػودة قػػانوف االتصػػاالت فػي العػراؽ مػػف  0227ونحػػف ا ف  0210لػػـ يصػػدؽ
عميها البرلماف بينما اناؾ قانوف لبلتصاالت في مصر وبقية الدوؿ العربية األخر .

 .0الموضػػوع يتعمػػؽ بحمايػػة المسػػتهمؾ ( )consumptiveقػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ الع ارقػػي حػػديث
ص ػػادر ع ػػاـ  0212مم ػػا يتطم ػػب تحميم ػػه ومناقا ػػته وبيػ ػاف م اي ػػاا وعيوب ػػه بم ػػا يتعم ػػؽ بحماي ػػة
المسػػتهمؾ فػػي عقػػود خػػدمات الهػػاتؼ النق ػػاؿ ،ومقارنتػػه مػػع الق ػوانيف المقارنػػة الخاصػػة بحمايػػة
المستهمؾ.
 .3الموضػوع يتعمػؽ بعقػػود االسػتهبلؾ ( )consumptionواػي نػػوع جديػد مػف أنػواع العقػود تهػػدؼ
إل ػ حمايػػة الطػػرؼ الضػػعيؼ فػػي العبلقػػة التعاقديػػة واػػو المسػػتهمؾ بعػػد تنػػوع السػػمع ()goods

والخدمات ( )servicesباكؿ تتجاو قدرة اإلنساف عم اإللماـ بها.

خطة البحث:
-

المبحثثث ال  :ممهػػوـ عقػػود خػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ .المطلثثا ال  :تعريػػؼ عقػػود خػػدمات
الهػػاتؼ النقػػاؿ وبيػػاف خصائصػػها .المطمػػب الثػػاني :الطبيعػػة القانونيػػة لعقػػود خػػدمات الهػػاتؼ

النقاؿ.
-

المبحث الثاني :الت امات اركة الهواتػؼ النقالػة .المطلثا ال  :التػ اـ اػركة الهواتػؼ النقالػة

بتبصػير المسػتهمؾ .المطلثا الثثاني :االلتػ اـ بحسػف النيػة فػي تنميػ االلتػ اـ .المطلثا الثالثثث:
االلت اـ بالسرية.

-

المبحث الثالث :الحماية القانونية لممستهمؾ في عقود خدمات الهاتؼ النقػاؿ .المطمػب األوؿ:

نطػػاؽ حمايػػة المسػػتهمؾ .الفثثرا ال  :نطػػاؽ حمايػػة المسػػتهمؾ مػػف حيػػث الموضػػوع .الفثثرا
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الثثثاني :نطػػاؽ حمايػػة المسػػتهمؾ مػػف حيػػث األاػػخاص .المطلثثا الثثثاني :الحمايػػة التا ػريعية
لممس ػػتهمؾ .الفثثثرا ال  :الحماي ػػة القانوني ػػة لممس ػػتهمؾ ف ػػي ق ػػانوف حماي ػػة المس ػػتهمؾ .الفثثثرا

الثثثاني :حمايػػة المسػػتهمؾ فػػي القواعػػد العامػػة فػػي القػػانوف المػػدني.المطلثثا الثالثثث :األجه ػ ة
المختصة بحمايػة المسػتهمؾ .الفثرا ال  :مجمػ

حماية المستهمؾ.

حمايػة المسػتهمؾ .الفثرا الثثاني :جمعيػات

املبحث األول
مفهوم عقود خدمات اهلاتف الهقال

لتحديد ممهوـ عقود خػدمات الهػاتؼ النقػاؿ ال بػد مػف تعريمهػا وبيػاف خصائصػها ثػـ تحديػد
طبيعتها ل ا نقسـ المبحث إل مطمبيف.

املطلب األول :تعريف عقود خدمات اهلاتف الهقال وبياى خصائصها.

تع ػػرؼ عق ػػود خ ػػدمات اله ػػاتؼ النق ػػاؿ بأنه ػػا اتم ػػاؽ في ػػه اإليج ػػاب ببي ػػع أا ػػياء أو تق ػػديـ

خػػدمات ويعبػػر عنػػه عمػ طريقػػة اإل اعػػة المرئيػػة المسػػموعة أو وسػػط اػػبكة دوليػػة لبلتصػػاالت عػػف

بعػػد ،ويبلقيػػه القبػػوؿ عػػف طريػػؽ اتصػػاؿ األنظمػػة المعموماتيػػة ببعضػػها .)5(ويمكػػف تعريػػؼ عقػػود
خػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ بأنهػػا عقػػد بػػيف اػػركة الهػػاتؼ النقػػاؿ ومسػػتخدـ الخدمػػة مباا ػرة أو بواسػػطة

وكػػبلء الاػػركة ومنػػدوبيها ،تمت ػ ـ بمقتضػػاا الاػػركة بتقػػديـ خػػدمات االتصػػاؿ لقػػاء أحػػر بصػػورة دوريػػة
وعمػ دفعػات متعاقبػػة خػبلؿ فتػرة منيػة محػػددة وباػروط محػػددة مسػبقا مػػف قبػؿ الاػػركة .يتػبف مػػف
اػ ا التعريػػؼ أف عقػود الهواتػػؼ النقالػػة تبػػرـ مػػا بػػيف الػراغبيف باالاػػتراؾ (المسػػتخدـ) ومػػا بػػيف منافػ

البيع والمتمثؿ بػ (مندوب مبيعات ،وكيؿ معتمد ،نقطة بيػع) .االاػتراؾ بػالهواتؼ النقالػة مقابػؿ الػدفع

المسػػبؽ لػػثمف االاػػتراؾ ،إال أف تنميػ العقػػد الػرئي

والمتمثػػؿ بحصػػوؿ الاػػركة عمػ عقػػد التػػرخيص

بتقديـ خدمات ( )servicesاالتصاالت البلسمكية ،يتطمب سمسػمة متبلحقػة ومتاػابكة مػف العبلقػات
القانونيػة (تعاقديػػة وغيػػر تعاقديػػة) ،سػواء فيمػػا بػػيف الاػػركة ( )companyوالجهػػات الحكوميػػة( .)6أو

قػػد تكػػوف الاػػركة متعاقػػدة مػػع عػػدة اػػركات أخػػر تاػػترؾ معهػػا بػػروابط قانونيػػة واقتصػػادية خاصػػة

تسهـ في إنجا العمؿ .ناايؾ عف أف العقد الرئي

يتطمػب إبػراـ عػدة عقػود لنقػؿ التكنولوجيػا والتػي

اػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف العقػػود المتباينػػة لكػػؿ منهػػا طبيعتهػػا القانونيػػة الخاصػػة بهػػا ونظامهػػا
القػػانوني الممي ػ ومػػع لػػؾ فهػػي تتحػػد فػػي المحػػؿ .ويحتػػو ا ػ ا العقػػد عم ػ عػػدة أط ػراؼ الطػػرؼ
األوؿ يتمثؿ بالماترؾ واو الاخص المتعامػؿ فػي نطػاؽ اػ ا الخدمػة والػ
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بالمستخدـ ( ،)employeeوالطػرؼ الثػاني يتمثػؿ بالاػركة ( )companyالتػي تقػوـ بتقػديـ خػدمات
( )servicesاالتصاالت البلسمكية(.)7

خصائص عق د اله اتف النقالة:

إف عقود الهواتؼ النقالة ( )mobile phone contractsتتسـ بخصائص اتيػة واػ ا مػا

سنعمؿ عم توضيحه في السطور ا تية:

 .1يعد اػ ا العقػد مػػف حيػث األثػػر مػف العقػود المم مػة لمجانبيػػف حيػث يناػأ الت امػات متقابمػة بػيف
أطراؼ العبلقة القانونية ،فيصبح كؿ منهما دائنا ومدينا لآلخػر .عقػد الهواتػؼ النقالػة يعػد مػف
العقػػود المحػػددة حيػػث يسػػتطيع كػػؿ طػػرؼ مػػف األطػراؼ المتعاقػػدة تحديػػد مقػػدار االلت ػ اـ ال ػ
يناأ العقد عميه مقابؿ الحؽ ال

سيكسبه كؿ طػرؼ وقػت تمػاـ العقػد ،ممػا يعطػي الحػؽ فػي

طمب فسذ العقد إ ا اخؿ احد الطرفيف بالت امه.

 .0مف عقود المعاوضة النمعية ،حيػث يتمقػ فيػه كػؿ مػف المتعاقػديف عوضػا لمػا أعطػاا ،فتمكػيف
الماػػترؾ مػػف االنتمػػاع مػػف خػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ اػػو العنصػػر الجػػوار األوؿ والعػػوض أو
المقابػػؿ المػػاد ويكػػوف الػػدفع الكترونػػي بإدخػػاؿ الرصػػيد واػػو العنصػػر الجػػوار الثػػاني ،واػػو

به ا ال يعد مف عقود التبرع.

 .3إف عقػد الهواتػؼ النقالػة مػػف حيػث تنميػ ا يعػػد مػف العقػود المسػتمرة التنميػ أ مػف عقػود المػػدة
التػي يكػػوف الػ مف فيهػػا عنصػ ار جواريػػا ،حيػػث أف الخػػدمات التػػي سػتقدـ مػػف خػػبلؿ اػ ا العقػػد
تقا

في أغمب األحياف بال مف ال

سيحدد مقػدار المحػؿ المعقػود عميػه ،عمػ سػبيؿ المثػاؿ

خدمػػة االا ػتراؾ بهػػاتؼ النقػػاؿ أو خدمػػة اإلنترنيػػت بواسػػطة الهػػاتؼ النقػػاؿ يتكػػرر تنمي ػ العقػػد

مػدة مػف الػ مف ويغمػؽ الخػػط فػي حالػة عػدـ التػ اـ المسػػتخدـ بتعبئػة الرصػيد ،وعميػه فهػو لػػي

مػػف العقػػود الموريػػة ( .)8ل ػ ا ال يكػػوف لممسػػذ اثػػر رجعػػي بػػؿ يقتصػػر أث ػرا بالمسػػتقبؿ واألج ػرة
المستحقة تبق محتمظة بصمة األجرة ال التعويض.

 .9مف عقود اإل عػاف ( )contract of adhesionتقػوـ الاػركة بوضػع عقػود نمو جيػة ( .)9مػف
جانب أخر تكوف اػ ا النمػا ج ثابتػة ال تقبػؿ المناقاػة ،وتتكػوف مػف ثػبلث نسػذ وبػثبلث ألػواف

(بيض ػػاء ،حمػ ػراء ،ص ػػمراء) مح ػػددة بػ ػرقـ خ ػػاص ،وس ػػيتـ اعتم ػػاد أي ػػة نس ػػخة م ػػف اػ ػ ا النس ػػذ
لمتسجيؿ بارط احتوائها عم ختـ الاركة.
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إ ف الخدم ػػة موض ػػوع العق ػػد ينبغ ػػي أف تك ػػوف مح ػػددة أو قابم ػػة لمتحدي ػػد ف ػػي العق ػػد .وعمي ػػه

سيحصػػؿ الماػػترؾ عنػػد الوفػػاء بالت امػػه عم ػ خدمػػة االتصػػاالت البلسػػمكية عبػػر الاػػبكات الهوائيػػة

( .)12بظهػػور سػػمة اإل ع ػػاف فػػي عقػػد الهواتػػؼ النقالػػة ،حيػػث تكػػوف إرادة أحػػد األط ػراؼ (الماػػترؾ)
محكوم ػ ػػة بالا ػ ػػروط الت ػ ػػي يمميه ػ ػػا عمي ػ ػػه الط ػ ػػرؼ األخ ػ ػػر األق ػ ػػو اقتص ػ ػػاديا والمتمث ػ ػػؿ ب ػ ػ ػ (الا ػ ػػركة
المتخصصػػة المحترفػػة) ،فػػبل تكػػوف لمطػػرؼ الضػػعيؼ (الماػػترؾ) إال االسػػتجابة واإل عػػاف (لماػػركة)
دوف أف يتمكف مف مناقاتها أو تعديؿ اروطها .ويتعمؽ عادة عقد اإل عاف بسمع وخدمات ضرورية
لممستهمؾ واي تكاد تكوف محتكرة مف جهة معينة أو جهات محددة وتعرض عم الجمهػور باػروط

عامػة مماثمػة وعمػ وجػه الػدواـ( .)11ويتميػ عقػد اإل عػاف ( )contract of adhesionأيضػا بػأف

اروطه ينمرد بوضعها أحد العاقديف ،ومف ثـ يتـ عرضها عمػ الجمهػور بػ ات الاػروط ،وال يسػمح
لمطػػرؼ ا خػػر بمناقاػػتها فإمػػا أف يقبمهػػا كمهػػا فيػػتـ العقػػد وامػػا أنهػػا ال تحظػ بقبولػػه فػػبل ينعقػػد العقػػد

(.)10

تقػػرر المق ػرة األول ػ مػػف المػػادة ( )167مػػدني ع ارقػػي رقػػـ ( )92لسػػنة  1951مػػا يمػػي:
القبوؿ في عقود اإل عػاف يحصػؿ فػي مجػرد التسػميـ بماػروع عقػد

نظػاـ مقػرر يضػعه الموجػب

وال يقبؿ فيه مناقاة .قػد يكػوف القبػوؿ مجػرد إ عػاف يمميػه الموجػب عمػ القابػؿ ،فمػـ يصػدر القبػوؿ

بع ػػد مناقا ػػة ومماوض ػػة ،ب ػػؿ ال يمم ػػؾ إال أف يقب ػػؿ أو ي ػػرفض فه ػػو مض ػػطر لمقب ػػوؿ .وتتميػ ػ عق ػػود
اإل عػػاف بأنهػػا تعمػػؽ العقػػد بسػػمع ضػػرورية أو مرفػػؽ ضػػرور لممسػػتهمؾ أو المنتمعػػيف ،ويكػػوف فيهػػا
ػار قانونيػػا أو فعميػػا أو عم ػ األقػػؿ سػػيطرته عميػػه سػػيطرة تجعػػؿ
احتكػػار الموجػػب له ػ ا المرفػػؽ احتكػ ا
المنافسة محدودة ،ويكوف اإليجاب موجها لمنا
(.)13

كافة وباروط واحػدة ولمػدة غيػر محػدودة ،كالتعاقػد

مع اركات مقدمة خدمات الهاتؼ

 .5مػف العقػود التجاريػة ( )contract of mereantileفعقػود تقػديـ خػدمات الهػاتؼ النقػاؿ مػػف
عقػػود توريػػد الخػػدمات والتوريػػد عمػػؿ تجػػار وفػػؽ المػػادة ( )5مػػف قػػانوف التجػػارة الع ارقػػي رقػػـ
( )32لسنة .1989

املطلب الثاني :الطبيعة القانونية لعقود خدمات اهلاتف الهقال.

يػػر بعػػض المقػػه بػػأف عقػػود خػػدمات اله ػػاتؼ النق ػػاؿ تنػػدرج تحػػت عقػػد المقاولػػة ويػ ػ اب

آخروف إل أنها عقد إيجار ( )tenancyخدمة(.)15
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وي ػ اب ال ػ أر ال ػراجح إل ػ انػػه عقػػد توريػػد خػػدمات( .)16والتوريػػد عمػػؿ تجػػار نصػػت عميػػه ص ػراحة

المػػادة الخامسػػة مػػف قػػانوف التجػػارة الع ارقػػي .ويعتبػػر التوريػػد مػػف العقػػود التجاريػػة( .)17والتوريػػد عقػػد
يمتػ ـ اػخص بتجهيػ اػػخص أخػر بػبعض األمػواؿ المنقولػة عمػ دفعػات متعاقبػػة خػبلؿ فتػرة منيػػة

معينػػة لقػػاء ثمػػف أو اجػػر .)18(وتوريػػد الخػػدمات يتمثػػؿ بالتوريػػد الصػػناعي كتوريػػد خػػدمات الهػػاتؼ،
ويخضػػع لػػنم

أحكػػاـ توريػػد البضػػائع

(.)19

وا ا اخػػؿ المػػورد بالت امػػه العقػػد فػػاف المػػادة ( )17مػػف

قػػانوف التجػػارة المصػػر تقػػرر عػػدـ ج ػوا نقػػض العقػػد إال إ ا كػػاف اإلخػػبلؿ بػػااللت اـ بالتنمي ػ لحػػؽ
ػرر جسػػيما أو اضػػعؼ الثقػػة فػػي تنمي ػ التوريػػدات البلحقػػة ( .)02وال يوجػػد نػػص
المتعاقػػد األخػػر ضػ ا
مماثػؿ فػي قػانوف التجػارة الع ارقػي فيخضػع فسػذ العقػد ) )Rescission of contractطبقػا لمقواعػد
العامة في القانوف المدني لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع.

املبحث الثاني
التزامات شركة اهلواتف الهقالة

يتوجب عم اركة الهواتؼ النقالة االلت اـ بضماف

 .1توفير الخدمات المتمؽ عميها ،و لػؾ وفقػا لمقواعػد القانونيػة واألنظمػة الخاصػة التػي تحكػـ اػ ا
النوع مف العقود.

 .0و العمؿ عم حماية الحؽ في الحيػاة الخاصػة لؤلاػخاص ،لػ ا ال يجػو التصػنت أو تسػجيؿ
أحاديثهـ الاخصية ،إال بإ ف مف الجهات المختصة.
 .3العمؿ بمصداقية وعدـ تضميؿ المستخدـ مف خبلؿ اإلعبلنات والدعاية التي تقوـ بإرسالها.

 .9االلت اـ بضماف تاغيؿ أجه ة االتصاالت وخدمات البػث بطريقػة تتمااػ مػع معػايير السػبلمة
العامة.
 .5االلت ػ اـ بالتعػػاوف والتنسػػيؽ مػػع المؤسسػػات العسػػكرية وو ارة االتصػػاالت و لػػؾ لضػػماف عػػدـ
حدوث أ تعارض ما بيف استخداـ االتصاالت السمكية والبلسمكية.

املطلب األول :التزام شركة اهلواتف الهقالة بتبصري املستهلك.

يعتبر االلت اـ بالتبصير احد ابر ا ليات لتحقيؽ الرضا الكامؿ والمستنير لممستهمؾ عم

إبراـ العقد .وا ا االلت اـ يكوف قبؿ العقد وبعدا.
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أ ال -اال لتزام بالتبصير قب العقد:

أاـ البيانات التي يجب عم اركة الهاتؼ النقاؿ كمهني اإلدالء بها لممستهمؾ اي:

 .1الخصائص الساسية للسلعة أ الخدمة :قد ورد ا ا االلت اـ في المادة ( )1/111مف قانوف
االس ػػتهبلؾ المرنس ػػي حي ػػث أل م ػػت المهن ػػي الػ ػ

يق ػػوـ ببي ػػع س ػػمعة أو تق ػػديـ خدم ػػة أف يق ػػوـ

بتبصير المستهمؾ المتعاقد معه عف الخصائص األساسية لمسمعة أو الخدمة محؿ العقد .كمػا
تقضي المادة الثالثة مف قانوف حماية المستهمؾ المصر عم مقدـ الخدمػة أف يحػدد بطريقػة

واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعاراا وممي اتها وخصائصها.

 .0ثمثثا السثثثلعة أ الخدمثثة :وفقػػا لممػػادة ( )3/113مػػف قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي فػػاف مقػػدـ
الخدمػػة عميػػه أف بقػػوـ بتبصػػير المسػػتهمؾ بسػػعر الخدمػػة محػػؿ العقػػد ،واف أاميػػة بيػػاف سػػعر

الخدمػػة حت ػ يمكػػف اعتبػػار عػػرض المهنػػي بأنػػه إيجػػاب صػػالح الف يقتػػرف بػػه القبػػوؿ ولػػي
مجرد دعوة لمتماوض.
إف ايئة اإلعبلـ واالتصاالت العراقية أكػدت عمػ التػ اـ اػركات الهػاتؼ النقػاؿ بالضػوابط

التػػي نصػػت عميهػػا عقػػود الت ػراخيص ووجػػوب احتسػػاب سػػعر المكالمػػة بالػػدينار الع ارقػػي أسػػوة ببقيػػة
الدوؿ التي تستخدـ عممتها المحمية واحتساب المكالمات بالثانية ونصت ا ا الضوابط عم ما يمي:
 .1تحديػػد كػػؿ األسػػعار بالثانيػػة واف ال يكػػوف ا ػ ا التحديػػد اختياريػػا بػػيف الدقيقػػة والثانيػػة كمػػا فعمػػت
بعض الاركات.

 .0احتساب وقت المكالمة مف الثانية التي يمتح فيها الخط ولي

مف وقت بدأ االتصاؿ أو الرنة.

 .3يجب أف تكوف كؿ الثواني متساوية بما في لؾ الثانية األول .
 .9أف يصػػؿ سػػعر كػػارت الاػػحف إل ػ الماػػترؾ بالسػػعر الموضػػوع عم ػ الكػػارت وتتحمػػؿ الاػػركة
اامش الربح(.)01

و نصػ ػت الم ػػادة ( )11م ػػف ق ػػانوف حماي ػػة المس ػػتهمؾ الع ارق ػػي عمػ ػ أن ػػه تخض ػػع الس ػػمع

والخػػدمات التػػي يتعامػػؿ بهػػا المجه ػ أو المسػػوؽ أو المعمػػف لمعػػايير الجػػودة وآليػػة العػػرض والطمػػب
بالنسبة لؤلسعار واإلنتاج.
 .3تحديد ه ية المهني:

يجػػب عم ػ المهنػػي أف يقػػوـ بتبصػػير المسػػتهمؾ بهويتػػه بػػاف يعمػػـ المسػػتهمؾ باسػػمه ورقػػـ

ااتمػػه وعنوانػػه ،وا ا كػػاف المهنػػي اػػخص معنػػو فانػػه يجػػب أف يحػػدد المركػ الرئيسػػي لػػه .وقػػد ورد
ا ػ ا االلت ػ اـ فػػي المػػادة ( )18/101مػػف قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي ،تعتبػػر المعمومػػات التػػي تتعمػػؽ
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بػػالمهني مػػف أاػػـ المعمومػػات التػػي يجػب تبصػػير المسػػتهمؾ بهػػا حتػ يطمػػئف المسػػتهمؾ عنػػد إقدامػػه
عم التعاقد ،فهوية المهنػي أمػر مهػـ لتحقيػؽ الرضػا الكامػؿ لممسػتهمؾ ،ألف المسػتهمؾ تهمػه معرفػة
مهني حسف السمعة في تنمي الت امه ،وحت يستطيع المستهمؾ أف يقدـ اػكو إلػ جمعيػات حمايػة
المستهمؾ الواردة في قانوف االستهبلؾ في حالة إخبلؿ المهني بالت اماته التعاقدية اتجاا المستهمؾ.
ووفؽ المادة الرابعة مف قانوف حماية المستهمؾ المصر عم المورد أف يضع عم جميع
الم ارسػػبلت والمسػػتندات والمحػػررات التػػي تصػػدر عنػػه فػػي تعامبلتػػه وتعاقػػدا مػػع المسػػتهمؾ بيانػػات
(.)00

تحديد اخصيته بيانات قيدا في السجؿ الخاص بنااطه وعبلمته التجارية أف وجدت

وفؽ المادة ( )7مػف قػانوف حمايػة المسػتهمؾ الع ارقػي عمػ اػركة الهػاتؼ النقػاؿ كمجهػ وفػؽ
ا ا القانوف:
أ-

اتخا أسـ وعنواف تجار وقيداما في السجبلت األصولية ومسؾ السجبلت المعتمدة.

ب -واالحتم ػػاظ بوصػ ػوالت البي ػػع والاػ ػراء أو نس ػػخها وعرض ػػها أو تق ػػديمها إلػ ػ الجه ػػات الرس ػػمية
المختصة عند طمبها أو تمكينها مف االطبلع عميها في محمه دوف أية معارضة.
ت -عدـ التروي بأية وسيمة مف وسائؿ اإلعبلـ والنار والدعاية لمسمعة أو الخدمػة التػي ال تتػوفر
فيه ػػا المواص ػػمات القياس ػػية المحمي ػػة أو الدولي ػػة .أف ي ػػدوف عمػ ػ جمي ػػع م ارس ػػبلته ومطبوعات ػػه

واعبلناته اسمه التجار وعنوانه وأية عبلمة يعتمداا قانونا أف وجدت.

ث -الحضػػور بنمسػػه أو بمػػف يمثمػػه قانونػػا أمػػاـ الجهػػات المختصػػة أو وات العبلقػػة بعممػػه خػػبلؿ
سػػبعة أي ػػاـ مػػف ت ػػاريذ تبمغػػه لئلجاب ػػة ع ػػف أيػػة مخالم ػػة إلحك ػػاـ اػ ػ ا الق ػػانوف أو إلعط ػػاء أي ػػة
معمومات باأف السمعة أو الخدمة التي يقوـ بتجهي اا أو اإلعبلف عنها.
 .9طريقثثة الثثد  :يمت ػ ـ المهنػػي بػػاف يحػػدد لممسػػتهمؾ الطريقػػة التػػي يمكػػف أف يتبعهػػا المسػػتهمؾ
لموفاء بثمف الخدمة.

 .5طريقة تنفيذ العقد :وفقا لممػادة ( )18/101مػف قػانوف االسػتهبلؾ المرنسػي فػاف عمػ المهنػي
أف يحدد الطريقة التي سيتـ بها تنمي العقد ،فطريقة تنمي العقد تختمؼ باختبلؼ الاػيء محػؿ
العقػػد واػػؿ اػػو سػػمعة أـ خدمػػة .فيجػػب عمػ المهنػػي تبصػػير المسػػتهمؾ المتعاقػػد معػػه بالكيميػػة
التي سيتـ بها بأداء الخدمة المتمؽ عميها.

 .6بيثثاا د ث د حثثت المسثثتهلد ثثي العثثد

عثثا العقثثد-:وفػػؽ المػػادة ( ) 18/101مػػف قػػانوف

االستهبلؾ المرنسي فانه يجب عم المهني تبصير المسػتهمؾ بوجػود حػؽ لػه فػي العػدوؿ عػف

العقد ما لـ يكف ضمف الحاالت المستثنية مف حؽ العدوؿ عف العقد.
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 .7مدة العقد :إ ا كاف العقد ال

سيتـ إبرامه يتعمؽ بتقديـ خدمة لمدة معينة فيجب عم المهني

أف يقوـ بتحديد مدة العقد في أيجابه وفؽ المادة ( )18/101مف قانوف االستهبلؾ(.)03

يجب تبصير المستهمؾ به ا المعمومات قبؿ أف يقوـ بإصدار قبولػه حتػ يكػوف لػه الوقػت

الكافي في بحث اروط العقد حت يصدر قبوله بناء عم رضا تاـ ،واف طريقة اإلدالء بالمعمومات
السػػابقة يجػػب أف يظهػػر المهنػػي الطػػابع التجػػار له ػ ا المعمومػػات بػػدوف غمػػوض وبطريقػػة واضػػحة

وممهومة وفؽ المادة ( )18/101مف قانوف االستهبلؾ المرنسي(.)09

تقضػ ػ ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة ( )6مػ ػ ػ ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف حمايػ ػ ػ ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتهمؾ الع ارقػ ػ ػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أن ػ ػ ػ ػ ػ ػػه:
أوال :لممستهمؾ الحؽ في الحصوؿ عم :

أ -جميع المعمومات المتعمقة بحماية حقوقه ومصالحها الماروعة.

ب -المعمومات الكاممػة عػف مواصػمات السػمع والتعػرؼ عمػ الطػرؽ السػميمة السػتعمالها أو لكيميػة
تمقي الخدمة بالاكؿ والمغة الرسمية المعتمدة.
جػ  -ما يثبت اراؤا أ سمعة أو تمقيه أ خدمة مبينا فيها قيمػة وتػاريذ ومواصػمات .وتقػرر فقرتهػا

الرابعة حرية اختيار السمعة أو الخدمة المعروضة مقابؿ ثمنها دوف أ تدخؿ مف المجه .
دزاء اإلخال باال لتزام بالتبصير السابت عا العقد:

 .1الدزاء المدني :قانوف االستهبلؾ المرنسي لـ يػنص عمػ الجػ اء المػدني عمػ محالمػة المهنػي
اللت امػػه بالتبصػػير كػػؿ مػػا نػػص عميػػه اػػو اعتبػػار القواعػػد المنصػػوص عميهػػا فيػػه والخاصػػة

بحماية المستهمؾ اي قواعد أمػرة ومػف النظػاـ العػاـ وكػؿ اتمػاؽ بػيف المهنػي والمسػتهمؾ يعمػي

المهني مف الت امه بالتبصير يعتبر باطبل(.)05

لـ ينص قانوف حماية المستهمؾ العراقي عم الجػ اء المػدني لئلخػبلؿ بػااللت اـ بالتبصػير،
مم ػػا يقتض ػػي الرج ػػوع إلػ ػ القواع ػػد العام ػػة ف ػػي الق ػػانوف الم ػػدني فيح ػػؽ لممس ػػتهمؾ طم ػػب فس ػػذ العق ػػد
) )Rescission of contractمع المطالبة بالتعويض عما أصابه مف ضرر.
 .0الدزاء الدنائي :نص قانوف االستهبلؾ المرنسػي فػي مادتػه ( )18/101عمػ الجػ اء الجنػائي
لمحالمػػة المهنػػي اللت امػػه بتبصػػير المسػػتهمؾ وقػػد صػػدر المرسػػوـ المرنسػػي رقػػـ ( )137لسػػنة

 0223وحدد العقوبة الغرامة حت بالنسبة لماخص المعنو .
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ثانيا  -االلتزام بالتبصير الالحت إلبرام العقد:

المػػادة ( )19/101مػػف قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي يقػػرر عمػػ المهنػػي بيػػاف المعمومػػات

السابقة عم العقد تأكيداا لممستهمؾ واي المتعمقة بهوية المهني وطريقة الػدفع وطريقػة تنميػ العقػد

والخصػػائص األساسػػية لمسػػمعة أو الخدمػػة ،إض ػػافة لممعمومػػات الجديػػدة التػػي يجػػب عمػػ المهنػػي
اإلدالء بها لممستهمؾ بعد العقد واي اروط وأوضاع ممارسة الحػؽ فػي العػدوؿ ،وعنػواف المؤسسػة
الخاصة بالمهني ،والمعمومات المتعمقة بخدمة ما بعد البيع ،واروط إنهاء العقد إ ا كاف غير محدد
المدة إ ا كانت مدته ت يد عم سنة واحدة .ويجب اإلدالء به ا المعمومػات بوقػت مناسػب ،وأقصػ
وقت لحظة التسميـ .واف يتمق المستهمؾ ا ا المعمومات كتابػة أو عمػ أ دعامػة أخػر لهػا صػمة
االستم اررية وتكوف موجودة تحت تصرفه(.)07

الدزاء المدني الدنائي لإلخالء بالتبصير الالحت للعقد:

الج ػ اء المػػدني يتمثػػؿ وفػػؽ المػػادة ( )02/101قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي فػػي مػػد األجػػؿ

الممنػػوح لممسػػتهمؾ فػػي ممارسػػة حقػػه فػػي العػػدوؿ فهػػو طبقػػا لمقواعػػد العامػػة سػػبعة أيػػاـ يمتػػد إ ا اخػػؿ
المهني بالت امػه بالتبصػير البلحػؽ لمعقػد إلػ ثبلثػة أاػهر .أمػا الجػ اء الجنػائي وفػؽ المػادة () 101

الغرمػػة تت ػراوح بػػيف 1522و 3222يػػورو( .)08وال يوجػػد
مػػف قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي اػػي عقوبػػة ا
نص مماثؿ في قانوف حماية المستهمؾ العراقي.

املطلب الثاني :االلتزام حبسو الهية ( )well behavedيف تهفيذ االلتزام.

تقػرر المػػادة ( )9مػػف قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ الع ارقػػي مػػا يمػػي :يحظػػر عمػ المجهػ أو

المعمف ما يأتي أوال :ممارسػة الغػش والتضػميؿ والتػدلي

واخمػاء حقيقػة المػواد المكونػة لممواصػمات.

فعم ػ اػػركات الهػػاتؼ النقػػاؿ كمجه ػ لخدمػػة االتصػػاؿ أف تمتنػػع عػػف تضػػميؿ المسػػتهمؾ ال ػ
المتعاقػػد معهػػا وارتكػػاب الغػػش والتػػدلي

اػػو

فػػي تنمي ػ الت اماتهػػا التعاقديػػة لمحصػػوؿ عم ػ غػػرض غيػػر

ماروع والحصوؿ عم الربح بدوف مقابؿ لمخدمة لممستهمؾ.

واسػػتعمؿ الماػػرع الع ارقػػي فػػي قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ كممػػة التػػدلي
التغريػػر والتػػي نػػص عميهػػا فػػي القػػانوف المػػدني .والتػػدلي

ػردؼ كممػػة
التػػي تػ ا

كممػػة اسػػتعممتها الق ػوانيف المدنيػػة المقارنػػة

كعي ػػب م ػػف عي ػػوب اإلرادة كالق ػػانوف الم ػػدني المص ػػر  .ال يع ػػرؼ القػ ػانوف الم ػػدني الع ارق ػػي الت ػػدلي

بوصمه عيبا مف عيوب اإلرادة بؿ يستعمؿ وصؼ التغرير وال يعتبر التغرير وحػدا سػببا لمسػذ العقػد
وال يعتبر الغبف الماحش أيضا سببا لمسػذ العقػد ،وا ا اجتمػع الغػبف المػاحش مػع التغريػر أعتبػر عيبػا
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مػػف عيػػوب اإلرادة التػػي تجعػػؿ العقػػد موقوفػػا ،حيػػث يمسػػد الرضػػا كمػػا يمسػػدا الغمػػط واإلكػػراا (.)09

تقضػػي المق ػرة األولػ مػػف المػػادة ( )101مػػدني ع ارقػػي بمػػا يمػػي :إ ا غػػرر احػػد المتعاقػػديف بػػا خر

وتحقؽ أف في العقد غبنا فاحاا كػاف العقػد موقوفػا عمػ إجػا ة العاقػد المغبػوف ،فػإ ا مػات مػف غػرر
بغبف فاحش تنتقؿ دعو التغرير لوارثه.
في المقػه الحػديث واػو اسػتعماؿ طػرؽ احتياليػة توقػع المتعاقػد ا خػر

والتغرير او التدلي

فػي الغمػط يدفعػه لمتعاقػد والغػبف اػػو عػدـ التعػادؿ عنػد تمػاـ العقػد بػػيف مػا يدفعػه المتعاقػد ومػا يأخػ ا

()32
.

التغرير أو التدلي

كما عرفتػه المػادة ( )193مػدني أردنػي اػو أف يخػدع احػد العاقػديف ا خػر

بوسػائؿ احتياليػػة قوليػة أو فعميػػة تحممػػه عمػ الرضػػا ،واف التغريػر ال يعتبػػر فػػي الواقػع عيبػػا مسػػتقببل

بؿ او يؤد إلػ عيػب آخػر مػف عيػوب اإلرادة واػو الغمػط( .)31ولػـ يعػرؼ القػانوف المػدني الع ارقػي

التغرير وتركه لممقه والقضاء.

مػػف ا ػػروط التغريػػر اس ػػتعماؿ طػػرؽ احتيالي ػػة ويتػػألؼ اػ ػ ا الا ػػرط م ػػف عنصػػريف م ػػاد

ومعنو :
 .1العنصر الماد استعماؿ الطرؽ االحتيالية و الطرؽ االحتيالية اي األعماؿ والتصرفات التي
تسػػتعمؿ لمتػػأثير عمػ إرادة المتعاقػػد .وتتمػػاوت الطػػرؽ االحتياليػػة بتمػػاوت كػػاء المػػدل
المػػدل

اتي ولي

عميػػه فمػػف النػػا
موضوعي

()30

وغبػػاء

مػػف يصػػعب خداعػػه ومػػنهـ مػػف يسػػهؿ غاػػه ،فالمعيػػار انػػا معيػػار

.

 .0عنصػػر معنػػو واػػو نيػػة التضػػميؿ لموصػػوؿ إل ػ غػػرض غيػػر ماػػروع .والعنصػػر النمسػػي حػػو
إيقػػاع المتعاقػػد فػػي غمػػط لحممػػه عمػ التعاقػػد واػػو عنصػػر اتػػي فهنػػاؾ اػػركات تتخػ مظػػاار
بوسائؿ اإلعبلف ما ال تتمؽ مع حقيقتها.
قد يكوف التدلي

عمبل ايجابيا وقد يكوف سمبيا محضػا ،األصػؿ الكتمػاف ال يعتبػر تدليسػا

لكف الكتماف تدليسػا لعػدـ جػوا الغػش .لػ ا نػص قػانوف حمايػة المسػتهمؾ عمػ االلتػ اـ بالتبصػير أو

اإلدالء بالمعمومات(.)33

ويا ػػترط أيض ػػا أف يص ػػدر التغري ػػر م ػػف المتعاق ػػد ا خ ػػر أو م ػػف الغي ػػر إ ا عم ػػـ المتعاق ػػد

بصدورا مف الغير .يجب أف تبمغ الطرؽ االحتيالية حدا مف الجسامة بحيػث تػؤثر فػي إرادة المتعاقػد
فتدفعه لمتعاقد ،ولمقاضي سمطة تقديرية في لؾ وفقا لمحالة الاخصية لممتعاقد ،فالمعيار في عيوب
اإلرادة معيار اخصي ينظر حالة المتعاقد الاخصية حسب سنه وجنسه وثقافته وتجربته(.)39
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تعػػد خدمػػة الرسػػائؿ النصػػية القصػػيرة مػػف تطبيقػػات التكنولوجيػػا التػػي ترسػػؿ عبػػر الهػػاتؼ

النقاؿ فعم الرغـ مف ممي ات ا ا الرسائؿ باعتباراا وسػيمة عمميػة لمتواصػؿ بػيف الماػتركيف ،ولكػف

قد تستخدـ ا ا الوسيمة إلرساؿ رسائؿ وامية أو كا بة أو مخمة با داب(.)35الرسائؿ اإلعبلنية التي
ترسمها اركات الهاتؼ النقاؿ إ يعد الماترؾ العراقي مػف الماػتركيف الػ يف يتعرضػوف إل عػاج اػ ا
الرسػائؿ التػػي ال تعػػرؼ وقػت معػػيف وال احتػراـ لخصوصػيتهـ فػػي ظػػؿ غيػاب اإلجػراءات الرسػػمية أو
أعػراؼ واقعيػػة لصػػيانة حقػػوؽ المػواطنيف وحريػػاتهـ ،إ الماػترؾ يتمقػ موجػػة مػػف الرسػػائؿ فػػي اػػت
المواض ػػيع وف ػػي أ وق ػػت دوف احتػ ػراـ لخصوص ػػيته حتػ ػ ان ػػه ال ي ارعػ ػ ف ػػي اػ ػ ا الرس ػػائؿ ج ػػن

المستمـ ،فقد يتمق الماترؾ رسائؿ لبلاتراؾ في قناة البنات أو رسائؿ لبلاتراؾ في نصائح الجماؿ
أو االاػػتراؾ لمعرفػػة نتػػائ نػػاد معػػيف أو إرسػػاؿ رسػػائؿ تػػدعوؾ لق ػراءة الحكػػـ والم ػواعظ أو رسػػائؿ
لتمسػ ػػير األحػ ػػبلـ أو إاػ ػػداء األغػ ػػاني أو رسػ ػػائؿ لمعرفػ ػػة حالػ ػػة الطق ػ ػ  ،وفػ ػػي ا ػ ػ ا خػ ػػرؽ واضػ ػػح
لخصوصػ ػػية الماػ ػػترؾ وسػ ػػموؾ غيػ ػػر أمػ ػػيف مػ ػػف قبػ ػػؿ اػ ػػركات الهػ ػػاتؼ النقػ ػػاؿ مػ ػػع أرقػ ػػاـ اواتػ ػػؼ

الماتركيف(.)36

إضػػافة إلػ ػ األضػػرار السػػابقة التػػي يتع ػػرض لهػػا ما ػػتركي اله ػػاتؼ النقػػاؿ بػػر ت ماػػكمة
الخدمات التي تقدمها اركات الهاتؼ النقاؿ وجودة ا ا الخدمات ،إ يقع عم اركة الهاتؼ النقػاؿ

االلت ػ اـ بتػػوفير الخػػدمات المتمػػؽ عميهػػا وفقػػا لمقواعػػد القانونيػػة واألنظمػػة الخاصػػة التػػي تحكػػـ عمػػؿ

الاركات(.)37

أما في العراؽ فقد قامت ايئة اإلعبلـ واالتصاالت بعممية استاارية وبإصػدار ورقػة عمػؿ
استاارية ااممة تبيف المبادئ واألاداؼ الخاصة بخدمات الهاتؼ النقاؿ في العراؽ تتضمف:
 .1االلت اـ بمعايير( خدمة الجودة) في جميع الخدمات التي تقدمها الاركة (.)38

 .0إضػػافة إل ػ خػػدمات االنترنيػػت الموجػػودة فػػي جهػػا النقػػاؿ ،إ تقػػوـ الاػػركة باالسػػتقطاع مػػف
رص ػػيد المس ػػتخدـ بمج ػػرد ع ػػرض ص ػػمحات الا ػػبكة(display

 )webول ػػي

عمػ ػ أس ػػا

التحميػػؿ( )loadingعم ػ الػػرغـ مػػف أف ا ػ ا الخدمػػة ال تكمػػؼ الاػػركة إال اسػػتخداـ أبراجهػػا
المنتارة في العراؽ.

 .3وضع سقؼ مني لنما الرصيد وبعد انتهاء ا ا المدة ال يمكف االتصاؿ إال بعد إعػادة اػحف
الجها برصيد جديد(.)39

 .9انقطػػاع المكالمػػة فػػي الثػواني األولػ مػػف االتصػػاؿ وفػػي اػ ا اسػػتن اؼ لرصػػيد الماػػترؾ ال ػ
يضطر إل تكرار عممية االتصاؿ(.)92
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املطلب الثالث :االلتزام بالسرية.

ب ػػر ت ف ػػي ارض الواق ػػع ما ػػكمة أخ ػػر ته ػػدد ما ػػتركي اله ػػاتؼ النق ػػاؿ تتمث ػػؿ بالتصػ ػنت

والتجس

وافاػاء أسػرار االتصػاالت التػي يجرونهػا إ تعػد اػ ا الحالػة انتهػاؾ لخصوصػية الماػترؾ

فػػي س ػرية اتصػػاالته .إ تعػػد مسػػألة خصوصػػية األف ػراد وحريػػاتهـ مضػػمونة بموجػػب أحكػػاـ القػػانوف

والدسػػتور وال يجػػو أل احػػد االطػػبلع عميهػػا إال بإتبػػاع اإلجػراءات القانونيػػة( .)91يقػػع عمػ اػػركات
اله ػػاتؼ التػ ػ اـ بحماي ػػة الحي ػػاة الخاص ػػة لمما ػػتركيف ف ػػبل يج ػػو التصػ ػنت والتجسػ ػ

عمػ ػ أح ػػاديثهـ

الاخصية إال بعد الحصػوؿ عمػ إ ف مػف الجهػات المختصػة .إ نصػت المػادة ( )92مػف الدسػتور
الع ارقػ ػػي الناف ػ ػ لسػ ػػنة  0225عم ػ ػ  :حريػ ػػة االتصػ ػػاالت والم ارسػ ػػبلت البريديػ ػػة والبرقيػ ػػة والهاتميػ ػػة

وااللكتروني ػػة وغيرا ػػا مكمول ػػة وال يج ػػو مراقبته ػػا أو التصػ ػنت عميه ػػا أو الكا ػػؼ عنه ػػا إال لض ػػرورة
قانونية وأمنية وبقرار قضائي.
وقػػد نص ػػت مس ػػودة ق ػػانوف اإلع ػػبلـ واالتص ػػاالت ف ػػي الم ػػادة ( )6من ػػه عمػ ػ أن ػػه :تعتب ػػر
المكالمػػات الهاتميػػة واالتصػػاالت الخاصػػة مػػف األمػػور الس ػرية التػػي ال يجػػو مراقبتهػػا أو التصػػنت
عميها أو الكاؼ عنها إال لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي.)93(

أما قانوف رقـ ( )12لسنة  0223المتعمؽ بتنظيـ االتصاالت في مصر فقد نصػت المػادة
( )19/05عم أف :يحدد الترخيص الصادر الت امات المرخص له والتي تامؿ باألخص ما يػأتي
ضػػماف س ػرية االتصػػاالت والمكالمػػات الخاصػػة بعمػػبلء المػػرخص لػػه ووضػػع القواعػػد البل مػػة لمتأكػػد
مػػف لػػؾ" .وقػػد تاػػدد الماػػرع المصػػر فػػي اػ ا المسػػألة وجعػػؿ اإل ف فػػي التصػنت والتجسػ

عمػ

االتصػػاالت ال يصػػدر إال مػػف قبػػؿ القاضػػي فػػبل يجػػو ألعضػػاء النيابػػة إصػػدار اإل ف وأ إج ػراء

باػػاف مسػػألة التجسػ

والتصػنت مخػػالؼ ألحكػػاـ القػػانوف ال يعتػػد بػػه ويطػػرح مػػف أدلػػة اإلثبػػات .فقػػد

نصػت المػادة ( )73مػػف قػانوف بتنظػػيـ االتصػاالت المصػػر عمػ مػػا يمػي :يعاقػػب بػالحب

مػػدة ال

تقؿ عف ثبلثة أاهر وبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيه وال تجاو خمسيف ألؼ جنيه أو بإحد

اػػاتيف العقػػوبتيف كػػؿ مػػف قػػاـ أثنػػاء تأديػػة وظيمتػػه فػػي مجػػاؿ االتصػػاالت أو بسػػببها بأحػػد األفعػػاؿ

ا تية:
 .1إ اعػػة أو ناػػر أو تسػػجيؿ لمضػػموف رسػػالة اتصػػاالت أو لج ػ ء منهػػا دوف أف يكػػوف لػػه سػػند
قانوني في لؾ.

 .0إخماء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت أو لج ء منها تكوف قد وصمت إليه.
 .3االمتناع عمدا عف إرساؿ رسالة اتصاالت بعد تكميمه بإرسالها.
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 .9إفاػػاء أيػػة معمومػػات خاصػػة بمسػػتخدمي اػػبكات االتصػػاؿ أو عمػػا يجرونػػه أو مػػا يتمقونػػه مػػف
اتصػػاالت و ل ػػؾ دوف وجػػه ح ػػؽ( .)93وم ػػف ص ػػور انته ػػاؾ الخصوص ػػية قي ػػاـ الص ػػيف بمراقب ػػة

أجه ة 752مميوف اخص مف مستخدمي الهاتؼ النقاؿ بهدؼ حمظ األمف(.)99

أما مسودة قانوف اإلعبلـ واالتصاالت العراقي فقد نصت المادة ( )35منه عم أنه :كؿ
مػف ناػر أو أاػػاع مضػموف أ اتصػػاؿ بواسػطة اػبكة اتصػػاالت عامػة أو خاصػػة أو رسػالة ااتميػػة
اطمع عميها بحكـ وظيمته أو قاـ بتسػجيمها دوف سػند قػانوني ،يعاقػب بػالحب

مػدة ال تقػؿ عػف اػهر

وال ت يػػد عمػ سػػنة مػػع غ ارمػػة ماليػػة ال تقػػؿ عػػف خمسػػمائة ألػػؼ دينػػار ع ارقػػي ولممتضػػرر الحػػؽ فػػي
المطالبة بالتعويض ال

تقػدرا المحكمػة ،فػالج اء المػدني المترتػب عمػ التجسػ

مػف قبػؿ الاػركة

أو غيراا عبر ابكة االتصاالت او التعويض عف األضرار المادية والمعنوية.

املبحث الثالث
احلناية القانونية للنستهلك

لتحديد الحماية القانونية لممستهمؾ مػف مسػتخدمي خػدمات الهػاتؼ النقػاؿ ،البػد مػف تحديػد
نطػػاؽ قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ مػػف جهػػة والحمايػػة التاػريعية والجهػػات التػػي تتػػول حمايػػة المسػػتهمؾ

مف جهة أخر ل ا نقسـ المبحث إل ثبلثة مطالب.

املطلب األول :نطاق محاية املستهلك.

البد أف نحدد نطاؽ حماية المستهمؾ مف حيث الموضوع ومف حيث األاخاص.

الفرا ال  :نطات حماية المستهلد ما حيث الم ض ا.

فيمػػا يتعمػػؽ بمحػػؿ االسػػتهبلؾ فانػػه يػػدخؿ فػػي ا ػ ا النطػػاؽ تعاقػػد المسػػتهمؾ عم ػ السػػمع

( )goodsوالخدمات ( ،)servicesبمعن انه ال تمرقة بيف السمع والخدمات في نطػاؽ االسػتهبلؾ،
كمػػا يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ االسػػتهبلؾ الكثيػػر مػػف الخػػدمات بعضػػها ات طػػابع مػػاد كت ويػػد السػػيارات
بػػالوقود وبعضػػها ات طػػابع مػػالي كعقػػد التػػاميف وبعضػػها ات طػػابع انػػي أو فكػػر كاالستاػػارات
القانونيػػة والطبيػػة ( .)95يسػػر قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ الع ارقػػي عم ػ السػػمع والخػػدمات ،تقػػرر المػػادة
الثالثة منه ما يمي :يسر ا ا القػانوف عمػ جميػع األاػخاص الطبيعيػيف والمعنػوييف الػ يف يقومػوف
بالتصػػنيع أو التجهي ػ أو البيػػع أو الا ػراء أو التسػػويؽ أو االسػػتيراد أو تقػػديـ الخػػدمات أو اإلعػػبلف
عنها .وتعرؼ المقرة الثالثة مف المادة األولػ مػف قػانوف حمايػة المسػتهمؾ الع ارقػي الخدمػة :العمػؿ
أو النااط ال

تقدمه أ جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد االنتماع منه.
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ي ػػرد (عق ػػد الهوات ػػؼ النقال ػػة) عمػ ػ منقػ ػوالت وليس ػػت عق ػػارات والت ػػي تتمث ػػؿ بالتكنولوجي ػػا

المنقولة وحسب التصور القانوني لها تمثؿ محؿ العقد(.)96

الفرا الثاني :نطات حماية المستهلد ما حيث الشخاص.

اختمؼ المقه حوؿ ممهوـ المستهمؾ إل الممهوميف ا تييف:

أ ال  -المفه م الضيت للمستهلد(:)consumptive

ي اب ا ا االتجاا مف المقه إل أف المستهمؾ او مف يمار االستهبلؾ ،واالستهبلؾ مف

الناحية القانونية كؿ تصرؼ قانوني محمه سمعة أو خدمػة إلاػباع حاجػة اخصػية أو عائميػة ،وتبعػا
ل لؾ المستهمؾ او كؿ مف يقوـ بالتصرفات القانونية إلاباع حاجاته الاخصية والعائمية (.)97

فوفػػؽ اػ ا االتجػػاا وصػػؼ المسػػتهمؾ ( )consumptiveيقتصػػر عمػ الاػػخص الطبيعػػي
وال يمت ػػد لياػػمؿ الا ػػخص المعنػػو  ،ألف المس ػػتهمؾ ا ػػو الا ػػخص الػ ػ

يق ػػوـ بعمميػػات االس ػػتهبلؾ

إلاباع حاجاته الاخصية أو العائمية ،وا ا صػمة ينمػرد بهػا الاػخص الطبيعػي ،فالاػخص المعنػو

ال يممػػؾ عائمػػة وفػػؽ المعنػ القػػانوني لوصػػؼ العائمػػة (.)98لكػػف بعػػض أنصػػار ا ػ ا الممهػػوـ الضػػيؽ
أضػػافوا ص ػػمة المسػػتهمؾ عمػ ػ بع ػػض األا ػػخاص المعنويػػة كالجمعي ػػات الخيريػػة والنقاب ػػات الت ػػي ال

تهػػدؼ مػػف ناػػاطها تحقيػػؽ ال ػربح أو المتػػاجرة .أ التػػي تحصػػؿ عم ػ السػػمع والخػػدمات السػػتخدمها
ألغ ػ ػراض غيػ ػػر مهنيػ ػػة .وال يعتبػ ػػر مسػ ػػتهمكا وفػ ػػؽ ا ػ ػ ا االتجػ ػػاا األاػ ػػخاص المعنويػ ػػة التػ ػػي تقػ ػػوـ
بالتصرفات القانونية ألغراض مهنية كالاركات التجارية (.)99

فوفػػؽ ا ػ ا االتجػػاا فػػاف المهنػػي ( )vocationيمكػػف أف يكتسػػب صػػمة المسػػتهمؾ ويكػػوف
ماػ ػػموال بالحمايػ ػػة القانونيػ ػػة المقػ ػػررة لممسػ ػػتهمؾ إ ا تعاقػ ػػد عم ػ ػ سػ ػػمع أو خػ ػػدمات إلاػ ػػباع حاجاتػ ػػه
الاخصية أو العائمية .فالتاجر حيف ياتر سيارة لتنقبلتػه الخاصػة اػو وعائمتػه يعتبػر مسػتهمكا(.)52

إال أف اػ ا االتجػاا ال يعتبػر المهنػي مسػتهمكا وال يسػتميد مػف الحمايػة القانونيػة المقػررة لممسػتهمؾ إ ا
تعاقد ألغراض مهنته حت لػو كػاف موضػوع العقػد خػارج عػف نطػاؽ تخصصػه المهنػي الػدقيؽ ،فػإ ا
تعاقد تاجر عم تركيب خط ااتؼ لمحمه التجػار  ،ال يعتبػر مسػتهمكا رغػـ عػدـ اختصاصػه بػأمور
تركيب الهاتؼ .وك لؾ الحكـ إ ا تعاقد لاراء جها حاسوب لمحمه التجار .
فوفػػؽ ا ػ ا االتجػػاا فػػاف المعيػػار المعتمػػد إلعطػػاء صػػمة المسػػتهمؾ عم ػ المهنػػي اػػو عػػدـ

مباا ػرة ناػػاط المهنػػة أ التعاقػػد عمػ السػػمع والخػػدمات ألغ ػراض اخصػػية أو عائميػػة غيػػر المهنيػػة
واستند ا ا االتجاا لدعـ وجهة نظرا باألدلة ا تية:
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إف السياسػػة التا ػريعية تهػػدؼ لحمايػػة الطػػرؼ الضػػعيؼ فػػي العبلقػػة التعاقديػػة ال ػ

الاػػخص العػػاد غيػػر المهنػػي الػ

اػػو

يبػػرـ التصػػرفات القانونيػػة إلاػػباع حاجاتػػه الاخصػػية والعائميػػة،

أمػػا المهنػػي عنػػدما يتعاقػػد يهػػدؼ لتحقيػػؽ أغ ػراض مهنيػػة أو تجاريػػة ،فػػاف عػػدـ تخصصػػه بموضػػوع
العقػػد ال يعنػػي ضػػعؼ مرك ػ ا مػػف الناحيػػة االقتصػػادية ،واػػو يسػػتطيع االسػػتعانة بخبيػػر عنػػدما يبػػرـ

تصرؼ قانوني خارج تخصصه(.)51

أف المهن ػػي( )vocationعن ػػدما يتعاق ػػد ألغػ ػراض مهنت ػػه يك ػػوف أكث ػػر خبػ ػرة ومعرف ػػة م ػػف

الاخص غير المهنػي ،ويسػتطيع أف يػدافع باػكؿ أفضػؿ عػف مصػالحه العقديػة .لػو اعتبرنػا المهنػي
الػ

يتعاقػد خػػارج نطػاؽ تخصصػػه مسػتهمكا لمػ ـ عمػ القاضػي أف يبحػػث فػي كػؿ حالػػة عمػ حػػدة

مػػد تػػوفر اػػرط عػػدـ تخصصػػه ،واػ ا ينبنػػي عمػ الظػػف وتكػػوف النتيجػػة غيػػر معمومػػة مسػػبقا ،فػػي
حيف المتعاقداف بحاجة مقدما إل معرفة القانوف ال

سيحكـ عبلقتهـ التعاقدية(.)50

أخػ ت محكمػػة الػػنقض المرنسػػية بػػالممهوـ الضػػيؽ فػػي بعػػض ق ارراتهػػا ،فمػػي قضػػية رفضػػت

اعتبػػار المهنػػي مسػػتهمكا ورفضػػت تطبيػػؽ المػػادة ( )1/130مػػف قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي الخػػاص
بالاػروط التعسػػمية ،ألف موضػػوع العقػػد لػه اتصػػاؿ مبااػػر بناػػاطه المهنػي ،ألف الكهربػػاء تػػـ التعاقػػد
عميها مف اجؿ نااطه التجار وعرفت محكمة النقض المرنسية المستهمؾ في اػ ا الحكػـ بأنػه الػ

يتعاقد خارج مجاؿ نااطه وتخصصه(. )53

وفػػي قضػػية أخػػر رفضػػت محكمػػة الػػنقض المرنسػػية اعتبػػار الاػػركة التػػي تعاقػػدت عم ػ
توري ػػد مي ػػاا ألغػ ػراض ص ػػناعية مس ػػتهمكا ،وع ػػدـ تطبي ػػؽ الم ػػادة ( )1/130م ػػف ق ػػانوف االس ػػتهبلؾ
المرنسي الخاص بالاروط التعسمية(.)59

كما قضت محكمة النقض المرنسية في احد ق ارراتهػا بػاف لقاضػي الموضػوع سػمطة تقديريػة

عنػػد تطبيػػؽ قواعػػد قػػانوف االسػػتهبلؾ لمبحػػث عػػف مػػد وجػػود عبلقػػة مبااػرة بػػيف العقػػد ال ػ

يبرمػػه

المهنػػي وناػػاطه المهنػػي إلضػػماء صػػمة المسػػتهمؾ عميػػه وتمتعػػه بالحمايػػة المقػػررة قانونػػا لممسػػتهمؾ

(.)55

فػػي قضػػية حديث ػة لمحكمػػة الػػنقض المرنسػػية قػػررت فيهػػا بعػػدـ اعتبػػار التػػاجر ال ػ

تعاقػػد

عمػ توريػػد المػػاء بمحمػه التجػػار مسػػتهمكا ورفضػت تطبيػػؽ المػػادة ( )1/130مػف قػػانوف االسػػتهبلؾ
المرنسػػي الخػػاص بالاػػروط التعسػػمية عم ػ ا ػ ا العقػػد لػػه صػػمة مباا ػرة بػػيف موضػػوع العقػػد وناػػاط

التاجر(.)56
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مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض ق ػ اررات محكمػػة الػػنقض المرنسػػية يبلحػػظ أنهػػا رفضػػت إضػػماء صػػمة

المستهمؾ عم المهني ( )vocationالػ

أبػرـ تصػرؼ قػانوني لػه عبلقػة مبااػرة بناػاطه المهنػي،

قبل يكؼ إلضماء صمة المستهمؾ عمػ المهنػي أف يكػوف التصػرؼ القػانوني خػارج نطػاؽ تخصصػه
المهني وخبرته ،بؿ يجب أيضا أف ال يكوف له عبلقة مباارة بنااطه المهني.
اخػ الماػػرع المصػػر بػػالممهوـ الضػػيؽ ،فالمسػػتهمؾ وفػػؽ المػػادة األولػ مػػف قػػانوف حمايػػة
المسػػتهمؾ المصػػر رقػػـ ( ) 67السػػنة 0226اػػو كػػؿ اػػخص تقػػدـ أليػػه احػػد المنتجػػات إلاػػباع
احتياجاتػ ػػه الاخصػ ػػية أو العائميػ ػػة أو يجػ ػػر التعامػ ػػؿ أو التعاقػ ػػد معػ ػػه به ػ ػ ا الخصػ ػػوص ،فياػ ػػمؿ

الاخص الطبيعي والمعنو إ ا كػاف الغػرض غيػر مهنػي وتاػمؿ حمايػة المسػتهمؾ السػمع والخػدمات

(.)57

ثانيا  -المفه م ال اس للمستهلد (:)consumptive

وي اب ا ا االتجػاا إلػ أف المسػتهمؾ ياػمؿ المهنػي أيضػا عنػدما يقػوـ بػإبراـ العقػد خػارج

نطػاؽ اختصاصػػه المهنػػي الػػدقيؽ .فػػرغـ أف تصػػرفات المهنػي اػ ا لهػػا غػػرض مهنػػي إال أنهػػا تخػػرج
عف نطاؽ اختصاصه المهني الدقيؽ ،فهو لي

له خبرة ومعرفة كبيرة بموضوع العقد فيكوف عرضة

لمخطر ويكوف بمرك ضعيؼ بالمقارنة مع مرك المتعاقد ا خر الػ

موضوع العقد (.)58

يكػوف مهنيػا ومتخصصػا فػي

ويهدؼ أنصار ا ا االتجاا إل توسيع نطاؽ الحماية القانونية المقررة لممستهمؾ مف حيث

األاخاص لتامؿ المهني أيضا ال

يقوـ بإبراـ تصرفات قانونية تخدـ مهنته ،ولكف موضػوع العقػد

خارج نطاؽ تخصصه ،فالتاجر عندما ياتر أثاثا لمحمه التجار أو الصانع عندما ياػتر معػدات
لمصنعه يصدؽ عميه وصؼ المستهمؾ والبػد مػف حمايتػه وفػؽ قػوانيف حمايػة المسػتهمؾ فػي مواجهػة
البائع المهني المتخصص باألثاث أو المعدات (.)59

ووفؽ ا ا االتجاا ال يعتبر المهني مستهمكا إ ا كػاف موضػوع العقػد داخػبل فػي اختصاصػه

المهني ،يعتبر الاخص المعنو مستهمكا وال يقتصر وفؽ ا ا االتجاا عم الاخص المعنػو الػ

ال يهدؼ المتاجرة وتحقيؽ الربح كالجمعيات الخيرية والنقابات ،بؿ ياػمؿ الاػركات التجاريػة ،ياػرط
أف يكوف موضوع العقد خارج نطاؽ اختصاص الاركة حت لو كاف الغرض مف العقد مهني(.)62

أمػػا موقػػؼ قضػػاء محكمػػة الػػنقض المرنسػػية فقػػد قضػػت باألخ ػ بػػالممهوـ الواسػػع لممسػػتهمؾ
في عدد مف ق ارراتها فمي حكـ تعاقد تاجر صػاحب محػؿ تجػار لممبلبػ

عمػ تركيػب جهػا إنػ ار

بمحمه قاـ التاجر بالعدوؿ عف العقد خبلؿ المهمة المحددة في قػانوف االسػتهبلؾ المرنسػي ،ورفضػت
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اػػركة إن ػ ار المبكػػر ا ػ ا العػػدوؿ وادعػػت بػػاف التػػاجر ال يعتبػػر مسػػتهمكا ،ألف موضػػوع العقػػد يتعمػػؽ

باؤونه التجارية ،إال أف محكمة النقض اعتبرت التاجر مستهمكا ،ألنه يجهؿ موضوع العقد فهو في
مرك ضعيؼ اأنه اأف المستهمؾ إ ا كاف اخص عاد (.)61

وفػػي حكػػـ آخػػر تػػتمخص وقػػائع القضػػية أف م ػ ارع ااػػتر مطمػػأة حريػػؽ لم رعتػػه والاػػركة
البائعػػة اعتبرت ػػه غيػػر مس ػػتهمؾ ،ألف المػػ ارع اا ػػتر المطم ػػأة لا ػػؤوف مهنت ػػه ،لكػػف محكم ػػة ال ػػنقض
اعتبرتػػه مسػػتهمكا عم ػ أسػػا

أف موضػػوع العقػػد يخػػرج عػػف نطػػاؽ اختصاصػػه وانػػه يجهػػؿ موضػػوع
()60

العقد فهو في مرك ضعيؼ بالمقارنة مع المتعاقد ا خر

.

تقػ ػرر المقػ ػرة الخامسػ ػة م ػػف الم ػػادة األولػ ػ م ػػف ق ػػانوف حماي ػػة المس ػػتهمؾ الع ارق ػػي م ػػا يم ػػي:
المستهمؾ :الاخص الطبيعي أو المعنػو الػ

يتػ ود بسػمعة أو خدمػة بقصػد اإلفػادة منهػا .يتبػيف

مػػف اػ ا المػػادة أف وصػػؼ المسػػتهمؾ ( )consumptiveيصػػدؽ عمػ الاػػخص الطبيعػػي والمعنػػو

كما يامؿ الاخص المعنو الجمعيات الخيرية والنقابات التي ال تهدؼ تحقيؽ الربح وال تهػدؼ مػف

نااطها المتاجرة ،ويامؿ أيضا الاركات التجارية التي يكوف غرضها المتاجرة بقصػد تحقيػؽ الػربح،
أ سػ ػواء ك ػػاا التص ػػرؼ الق ػػانوني الػ ػ

محم ػػه خدم ػػة إلا ػػباع الحاج ػػات الاخص ػػية أو العائمي ػػة أو

لغػػرض مهنػػي فػػالمهني يعتبػػر مسػػتهمكا حت ػ لػػو تعمػػؽ التصػػرؼ بتجارتػػه ،و حت ػ لػػو كػػاف صػػاحب
اختص ػػاص ف ػػي اػ ػ ا التص ػػرؼ ،وبهػ ػ ا يتض ػػح أف ق ػػانوف حماي ػػة المس ػػتهمؾ الع ارق ػػي يأخػ ػ ب ػػالممهوـ

الواسع.

التوجيػػه األوربػػي رقػػـ ( )7لسػػنة  1997الخػػاص بحمايػػة المسػػتهمؾ عػػرؼ المسػػتهمؾ فػػي

المػػادة ( )0/0منػػه بأنػػه كػػؿ اػػخص طبيعػػي يتعاقػػد مػػف اجػػؿ غايػػة ال تػػدخؿ فػػي نط ػػاؽ ناػػاطه
المهن ػػي .وأورد التوجيػػه األورب ػػي رق ػػـ ( )31لسػػنة  0222الخ ػػاص بالتج ػػارة االلكترونيػػة فػػي المقػ ػرة
الخامسػة مػػف مػػادة الثانيػػة تعريمػا مماثػػؿ لتعريػػؼ التوجيػػه األوربػي الخػػاص بحمايػػة المسػػتهمؾ أعػػبلا.
ويبلحظ عم ا ا التعريػؼ أنػه يأخػ بػالممهوـ الضػيؽ لممسػتهمؾ ،قػاف الاػخص المعنػو ال يصػدؽ
عميػ ػػه وص ػ ػػؼ المسػ ػػتهمؾ وال يعتب ػ ػػر حتػ ػ ػ األاػ ػػخاص المعنوي ػ ػػة الت ػ ػػي ال يكػ ػػوف غرض ػ ػػها تج ػ ػػار

كالجمعيػػات الخيريػػة والنقابػػات مسػػتهمكا ،كمػػا أنهػػا ال تعطػػي المهنػػي صػػمة المسػػتهمؾ إ ا كػػاف العقػػد
ال

ابرمه له عبلقة بنااطه المهني ،فحت يعتبر المهني مسػتهمكا يجػب أف ال يتعاقػد لغايػة تػدخؿ

في نااطه المهني ،أ يتعاقد ألغراض اخصية أو عائمية غير مهنية وانا يقترب ممهوـ المستهمؾ
في التوجيه األوربي مف الممهوـ الضػيؽ لممسػتهمؾ الػ

(.)63

يأخػ بػه اتجػاا فػي المقػه والقضػاء المرنسػي
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ووفػػؽ المػػادة ( )19مػػف التوجيػػه األوربػػي لحمايػػة المسػػتهمؾ سػػمح لمػػدوؿ األعضػػاء بوضػػع

قواع ػػد تس ػػمح بإنا ػػاء حماي ػػة لممس ػػتهمؾ أعمػ ػ م ػػف المس ػػتو الػ ػ

أخػ ػ ب ػػه التوجي ػػه ،فه ػػو يس ػػمح

لؤلعضػػاء باألخ ػ بػػالممهوـ الواسػػع لممسػػتهمؾ باػػموؿ وصػػؼ المسػػتهمؾ المهنػػي الاػػخص الطبيعػػي
والاركة إ ا كاف موضوع العقد ال يدخؿ في نطاؽ االختصاص المهنػي الػدقيؽ ،واف كػاف لػه عبلقػة

بنااطه المهني أ انه يجهؿ باكؿ كبير موضوع العقد(.)69

املطلب الثاني :احلناية التشريعية للنستهلك.

تتمثػػؿ الحمايػػة التا ػريعية لممسػػتهمؾ بنصػػوص قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ وبالقواعػػد العامػػة

المنصوص عميها في القانوف المدني.

الفرا ال  :الحماية القان نية للمستهلد ي قان ا حماية المستهلد.

أ ال  -حت المستهلد ي العد

عا العقد:

الحؽ في العدوؿ ( )right of retractionاو وسػيمة لحمايػة رضػا المسػتهمؾ عػف طريػؽ

منحه مهمة لمتمكير الحقة عم العقد مف اجؿ الرجػوع عػف الت امػه ،واف حػؽ العػدوؿ عػف العقػد حػؽ
مطمؽ يخضع إلرادة المستهمؾ المنمردة دوف معقب عميه عم

لؾ ،ودوف موافقة الطرؼ ا خر في

العقػػد واػػو المهنػػي ،ودوف المجػػوء إل ػ القضػػاء بػػؿ دوف حاجػػة لتقػػديـ مبػػررات اسػػتخداـ الحػػؽ فػػي

العدوؿ( .)65وبه ا يختمؼ عف المسذ القضائي الػ

ياػترط لرفػع دعػو بمسػذ العقػد إخػبلؿ المػديف

بالت امه العقد أو تأخرا في تنمي ا ،واف يكوف طالب المسذ قد نم الت امه المقابؿ أو مستعدا لتنمي ا

واف يكوف طالب المسذ قاد ار عم إعادة الحاؿ إل ما كاف عميه .وياترط لرفع دعو المسذ أع ار
المديف بتنمي ا الت امه .ويكوف لمقاضي سمطة تقديرية في الحكـ بمسذ العقد (.)66

يعتبػر حػػؽ المسػػتهمؾ فػي العػػدوؿ عػػف العقػػد مػف الوسػػائؿ التػػي لجػا أليهػػا الماػػرع المرنسػػي
لحماية رضا المستهمؾ فالحؽ في العدوؿ عف العقد مف األدوات التاريعية التي لهػا دور فػي حمايػة

المسػػتهمؾ فػػي عقػػود اإل عػػاف التػػي ال يكػػوف لػػه حػػؽ مناقاػػة اػػروط التعاقػػد ل ػ لؾ كػػاف مػػف الواجػػب
إعطاء المستهمؾ الحؽ في العدوؿ (.)67()right of retraction

المػادة التاسػعة مػػف قػانوف حمايػػة المسػتهمؾ المصػػر تقضػي بأنػػه :يمتػ ـ كػػؿ مقػدـ خدمػػة
بإعادة مقابمها أو مقابؿ ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلػ المسػتهمؾ فػي حالػة وجػود عيػب
(.)68

و نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة واروط التعاقد عميها والعرؼ التجار 
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المق ػرة الثانيػػة مػػف المػػادة ( )6مػػف قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ الع ارقػػي نص ػت عم ػ مػػا يمػػي:

 لممسػػتهمؾ وكػػؿ

مصػػمحة فػػي حالػػة عػػدـ حصػػوله عم ػ المعمومػػات المنصػػوص عميهػػا فػػي اػ ا

المادة إعادة السمع كبل أو ج ءا إل المجه والمطالبة بالتعويض أماـ المحاكـ المدنية عػف الضػرر
ال

يمحؽ به أو بأمواله مف جراء لؾ.
ويقتصر حؽ العدوؿ ( )right of retractionفي قػانوف حمايػة المسػتهمؾ الع ارقػي عمػ

السمع دوف الخدمات خبلفا لمقانوف المصر والمرنسي.
نطات الحت ي العد :

وفػػؽ قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي ال يقتصػػر عمػػ السػػمع بػػؿ ياػػمؿ الخػػدمات أيضػػا وقػػد

وردت المادة ( )02/101مف قانوف االستهبلؾ ،استثناءات عم اموؿ حؽ العدوؿ عف العقد ال
محمه خدمات اي:

 .1عقػود الخػدمات التػػي يبػدأ تنميػ اا قبػؿ انتهػاء مػػدة العػدوؿ أ مػػدة سػبعة أيػاـ الهػػدؼ مػف اػ ا
االستثناء عدـ اإلضرار بالمهني باف يعدؿ المستهمؾ عف العقد بعد االستمادة مف الخدمة.

 .0العقود الواردة عم السمع والخدمات متقمبة األسعار(.)69
مدة ممارسة الحت ي العد :

وفػػؽ المػػادة ( )02/101مػػف قػػانوف االسػػتهبلؾ المرنسػػي فػػاف لممسػػتهمؾ حػػؽ العػػدوؿ عػػف

العقد خبلؿ مدة سبعة أياـ إ ا قاـ المهني بتبصير المستهمؾ ،أما إ ا اخؿ المهني بالت امه بالتبصير
تمتد المدة إل ثبلثة أاهر ،وا ا كاف األصؿ مػدة سػبعة األيػاـ إال انػه يجػو االتمػاؽ بػيف المسػتهمؾ
والمهني عم

يادتها فهػ ا االتمػاؽ صػحيح ،ألنػه يوسػع مػف الحمايػة المقػررة لممسػتهمؾ واػو الطػرؼ

الضعيؼ فػي العبلقػة التعاقديػة ،وال يجػو االتمػاؽ عمػ إنقػاص اػ ا المػدة واال كػاف االتمػاؽ بػاطبل،
ألف قواعد حماية المستهمؾ قواعد أمرة ال يجو االتماؽ عم خبلفها.

وتبدأ مهمة العػدوؿ التػي اػي سػبعة أيػاـ إ ا كػاف محػؿ العقػد خػدمات مػف الوقػت الػ

يػتـ

فيه العقد أ وقت قبوؿ المستهمؾ اإليجػاب الصػادر مػف المهنػي ،وفػي أر مػف المقػه أف المػدة تبػدأ
اليوـ التالي لميوـ ال

تـ فيه العقػد مثػؿ المواعيػد المقػررة فػي قػانوف المرافعػات تبػدأ المػدة مػف اليػوـ

التػػالي لحػػدوث الواقعػػة المجريػػة لمميعػػاد

()72

 .ولػػـ يػػنص قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ عم ػ مػػدة ممارسػػة

المسػػتهمؾ لحقػػه ف ػي العػػدوؿ فنطبػػؽ القواعػػد العامػػة بػػاف تكػػوف المػػدة معقولػػة حسػػب مػػا يقضػػي بهػػا
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االتمػػاؽ أو العػػرؼ ،وتحديػػد اػ ا المػػدة المعقولػػة تخضػػع لمسػػمطة التقديريػػة لقاضػػي الموضػػوع حسػػب

وقائع وظروؼ كؿ قضية.

طبيعة حت المستهلد ي العد

عا العقد:

وف ػػؽ الم ػػادة ( )02/101م ػػف ق ػػانوف االس ػػتهبلؾ المرنس ػػي لممس ػػتهمؾ ممارس ػػة الح ػػؽ ف ػػي

العػػدوؿ خػػبلؿ المػػدة المحػػددة قانونػػا دوف إبػػداء أ أسػػباب فحػػؽ المسػػتهمؾ فػػي العػػدوؿ حػػؽ تقػػدير
المس ػػتهمؾ يمارس ػػه بإرادت ػػه المنم ػػردة دوف الرج ػػوع إلػ ػ القض ػػاء وبغ ػػض النظ ػػر ع ػػف موق ػػؼ المهن ػػي
المتعاقػػد معػػه ،ودوف حاجػػة لتبريػػر المسػػتهمؾ قػ اررا أو بيػػاف البواعػػث التػػي دفعتػػه لمرجػػوع عػػف العقػػد،
وحت لو لـ تتوافر اروط نظرية التعسػؼ قػي اسػتعماؿ الحػؽ فػأف لممسػتهمؾ حػؽ العػدوؿ وحتػ لػو
لـ يصدر مف المهني إخبلؿ بالت امه العقد  ،ألف الحؽ في العدوؿ له صمة برضا المسػتهمؾ  ،ولػـ
يحػػدد الماػػرع اػػكبل معينػػا لتعبيػػر المسػػتهمؾ عػػف أريػػه فػػي العػػدوؿ عػػف العقػػد فػػأ اػػكؿ يجػػو أف
يتخ ا لمتعبير عف إرادته برسالة عادية أو مصدقة أو الكترونية أو حت بصورة اموية(.)71

أثار العد

عا العقد:

عدـ ل وـ العقد بالنسبة لممستهمؾ ويترتب عم استعماؿ المستهمؾ لحقه في العدوؿ خبلؿ

مػػدة العػػدوؿ انقضػػاء العقػػد واعتبػػارا كػأف لػػـ يكػػف ،وا ا انقضػػت مػػدة العػػدوؿ ولػػـ يسػػتعمؿ المسػػتهمؾ
حقه في العدوؿ سقط حقه في العدوؿ وأصبح العقد صحيحا ناف ا ال ما ويصػبح باتػا واجػب التنميػ ،
وال يجػػو لممسػػتهمؾ االنم ػراد بػػالرجوع عػػف العقػػد م ػرة أخػػر  ،ولكنػػه يجػػو لػػه االسػػتمادة مػػف القواعػػد

العامة في :القانوف المدني بسبب عيوب اإلرادة أو العيب الخمي(.)70
ثانيا -الحماية الدنائية للمستهلد:

نصت المادة ( )9مف قانوف حماية المستهمؾ العراقي عمػ أنػه :يحظػر عمػ المجهػ أو

المعمػػف مػػا يػػأتي:أ ال :ممارسػػة الغػػش والتضػػميؿ والتػػدلي
المعتمة لمسمع والخدمات كافة.

واخمػػاء حقيقػػة الم ػواد المكونػػة لممواصػػمات

ثانيا :استعماؿ القوة أو الممانعػة مػع لجػاف التمتػيش وممثمػي الجهػات الرسػمية وات العبلقػة ومػنعهـ
مف القياـ بواجباتهـ المناطة بهـ أو عرقمتها بأية وسيمة كانت.

جمك لجليااع للعرلقي  /ع()1/33
318

محياة لسمتهلك  ي قود دمايا لهلياتف للنويال...
ويقرر قانوف حماية المستهمؾ عم

لؾ ج اء جنائي وال يتضمف جػ اء مػدني لهػ ا الحظػر
يعتبر قانوف حماية

القانوني مما يقتضي الرجوع إل القواعد العامة في القانوف المدني العراقي ال

المستهمؾ بالنسبة له قػانوف خػاص ،فػبل تطبػؽ األحكػاـ الخاصػة بالقػانوف المػدني التػي تتعػارض مػع
أحكاـ قانوف حماية المستهمؾ لكف عدـ وجود حكػـ قػانوني فػي القػانوف الخػاص نطبػؽ القػانوف العػاـ
(القػػانوف المػػدني) .ونص ػت المػػادة ( )12منػػه مػػا يمػػي :أوال :يعاقػػب بػػالحب

مػػدة ال تقػػؿ عػػف ()3

ثبلثػػة أاػػهر أو بغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف ( )1222222مميػػوف دينػػار أو بهمػػا معػػا كػػؿ مػػف خػػالؼ أحكػػاـ
المادة التاسعة مف اػ ا القػانوف .ونصػت فقرتهػا الثانيػة عمػ مػا يمػي :يعاقػب بػالحب

مػدة ال ت يػد

عم ػ ( )3ثبلثػػة أاػػهر أو بغ ارمػػة ال ت يػػد عم ػ ( )1222222مميػػوف دينػػار أو بهمػػا معػػا كػػؿ مػػف
خالؼ أحكاـ المادتيف ( )8,7مف ا ا القانوف.
وتػػنص فقرتهػػا الثالثػػة عم ػ مػػا يمػػيُ :يمػػنح المخبػػر عػػف أ جريمػػة يعاقػػب عميهػػا ا ػ ا
القػػانوف مكافػػأة ماليػػة ال تقػػؿ عػػف ( )122222مئػػة ألػػؼ دينػػار وال ت يػػد عمػ ( )1222222مميػػوف
دينػػار تسػػدد مػػف الجهػػة ات العبلقػػة التػػي يػػتـ اإلخبػػار أمامهػػا إ ا أد اإلخبػػار إل ػ إدانػػة الماعػػؿ
واكتساب القرار درجة البتات.
يتبي ف مف نص المادتيف التاسػعة والعااػرة أعػبلا أف الحمايػة الجنائيػة لممسػتهمؾ تتمثػؿ فػي

معاقبة المجه الػ

يرتكػب غاػا أو تضػميبل أو تدليسػا أو إخمػاء حقيقػة المػواد المكونػة لممواصػمات

المعتمػػدة لمسػػمعة أو بأيػػة وسػػيمة كانػػت فػػي عبلقتػػه التعاقديػػة بػػالحب
دينار .ولـ تبيف ا ا المادة حالة تكرار المخالمة مف قبؿ نم

أو بغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف مميػػوف

المجه مما يقتضي مضاعمة العقوبة

في حالة تكراراا .كما لـ تبيف المادة الجػ اء المػدني عػف األضػرار التػي لحقػت بالمسػتهمؾ مػف جػراء
لؾ وا ا يقتضي الرجوع إل القواعد العامة في القانوف المدني.
الفرا الثاني :حماية المستهلد ي الق اعد العامة ي القان ا المدني العراقي.

أ ال -حماية المستهلد ما الشر ط التعسفية:

كرن ػػا أف عق ػػود خ ػػدمات اله ػػاتؼ النق ػػاؿ عق ػػود إ ع ػػاف ولهػ ػ ا تطب ػػؽ القواع ػػد العام ػػة ف ػػي

القانوف المدني الخاصة بعقد اإل عاف .ونصػت المقػرة الثانيػة مػف المػادة ( )167مػف القػانوف المػدني
العراقي عم ما يمي :إ ا تـ العقد بطريؽ اإل عاف وكػاف قػد تضػمف اػروطا تعسػمية جػا لممحكمػة
أف تعدؿ ا ا الاروط أو تعمي الطرؼ الم عف منها و لؾ وفقا لما تقتضي به العدالة .وا ا النص
يمث ػػؿ أداة قوي ػػة ف ػػي ي ػػد القاض ػػي لحماي ػػة الط ػػرؼ الض ػػعيؼ ف ػػي العبلق ػػة التعاقدي ػػة وا ػػو المس ػػتهمؾ
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( )consumptiveمػػف الاػػروط التعسػػمية ( ،)conditions arbitrarilyفممقاض ػػي أف يع ػػدؿ أو
يعمػػي الطػػرؼ الم ػ عف فػػي عقػػد اإل عػػاف مػػف الاػػروط التعسػػمية ،ويتمتػػع القاضػػي بسػػمطة تقديريػػة

واسػػعة فػػي تقػػدير الاػػروط التعسػػمية ( ،)conditions arbitrarilyولػػـ يحػػدد الماػػرع لػػه حػػدود مػػا
يعتبػػر مػػف الاػػروط التعسػػمية ،إال مػػا تقضػػي بػػه قواعػػد العدالػػة .ويعتبػػر أ اتم ػػاؽ يعػػدؿ أو يحػػرـ
القاضػػي مػػف سػػمطته التقديريػػة باػػاف عقػػود اإل عػػاف ( )contract of adhesionبػػاطبل لمخالمتػػه

لمنظاـ العاـ(.)73

الاػػؾ يمسػػر لمصػػمحة المػػديف فػػي األصػػؿ لكػػف فػػي عقػػود اإل عػػاف الاػػؾ يمسػػر لمصػػمحة

الطػػرؼ الم ػ عف س ػواء كػػاف دائنػػا أو مػػدينا ،وا ػ ا مػػا نصػػت عميػػه ص ػراحة المق ػرة الثالثػػة مػػف المػػادة
( )167مف القانوف المدني العراقي بقولها :وال يجو أف يكوف تمسير العبػارات الغامضػة فػي عقػود
اإل عاف ضا ار بمصمحة الطرؼ الم عف ولو كاف دائنا.
ثانيا -حماية المستهلد ما التضلي ( )misleadالتغرير:

نصػ ػت المقػ ػرة األولػ ػ م ػػف الم ػػادة ( )101م ػػدني ع ارق ػػي عمػ ػ م ػػا يم ػػي :إ ا غ ػػرر اح ػػد

المتعاقديف با خر وتحقؽ أف في العقد غبنا فاحاا كاف العقد موقوفا عم إجا ة العاقد المغبوف فإ ا
مات مف غرر بغبف فاحش تنتقؿ دعو التغرير لوارثه .ونصػت المػادة ( )100مػدني ع ارقػي عمػ
مػػا يمػػي :إ ا صػػدر التغريػػر مػػف غيػػر المتعاقػػديف فػػبل يتوقػػؼ العقػػد إال إ ا ثبػػت لمعاقػػد المغبػػوف أف
العاقد ا خر كاف يعمػـ أو كػاف مػف السػهؿ عميػه أف يعمػـ بهػ ا التغريػر وقػت إبػراـ العقػد .وا ا لحػؽ

المتعاقػد غػػبف يسػػير ولػػي

فاحاػػا أو لحقػه غػػبف فػػاحش وكػػاف التغريػػر ال يعمػـ بػػه العاقػػد ا خػػر ولػػـ
()79

يكف مف السهؿ عميه أف يعمـ يرجع العاقد المغرور بالتعويض

 .التغرير مع الغبف الماحش يجعؿ

العقد موقوؼ عم إجا ة المتعاقد المغبوف( .)75ويرجػع المتعاقػد المغبػوف بػالتعويض دوف فسػذ العقػد

إ ا كاف الغبف يسير أو أصابه غبف فاحش وكاف التغرير ال يعمـ به المتعاقد ا خر(.)76

اناؾ عبلقة بيف الغمط ( )errorوالتغرير مع لؾ يعتبػر التغريػر عيػب مسػتقؿ عػف الغمػط

فمػػد بكػػوف انػػاؾ غمػػط مػػف غي ػر تغريػػر .إثبػػات الغمػػط أصػػعب مػػف أثبػػات التغريػػر ،ألف الغمػػط أمػػر
نمسػػي يتعػ ر فػػي الغالػػب أثباتػػه .والغمػػط جػ اؤا فسػػذ العقػػد وال محػػؿ لمتعػػويض فيػػه ،أمػػا التغريػػر مػػع
الغبف الماحش يتضمف التعويض ،ألنه يعد عمبل غير ماروع ب اتػه ،لػ ا يجػو المطالبػة بػالتعويض

حت ػ ولػػو لػػـ تكتمػػؿ أركػػاف التغريػػر( .)77إجػػا ة العقػػد الموقػػوؼ تكػػوف ص ػراحة أو داللػػة ويجػػب أف
يستعمؿ خيار إجا ة أو النقض خبلؿ ثبلثػة أاػهر مػف الوقػت الػ
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مػػدة سػػقوط ال تقػػادـ فهػػي ال تقػػؼ وال تنقطػػع ،فػػإ ا لػػـ يصػػدر فػػي اػ ا المػػدة اعتبػػر العقػػد نافػ ا(.)78

وعقود خدمات اركات الهاتؼ النقاؿ مف العقود المستمرة ل ا ال يكوف لممسذ اثر رجعػي بػؿ يقتصػر

أثرا بالمستقبؿ.
ثالثا-حماية المستهلد ( )consumptiveما الغش:

خػػرج الماػػرع عػػف األصػػؿ العػػاـ بػػاف التعػػويض ( )redressيتحػػدد عم ػ أسػػا

الضػػرر

بغػػض النظػػر عػػف جسػػامة الخطػػأ فػػي نطػػاؽ المسػػؤولية العقديػػة ،حيػػث جعػػؿ مقػػدار التعػػويض فيهػػا
يختمػػؼ بػػاختبلؼ جسػػامة الخطػػأ ،فقػػد نصػػت المق ػرة الثالثػػة مػػف المػػادة ( )169مػػف القػػانوف المػػدني
العراقي عم ما يمي :إ ا كػاف المػديف لػـ يرتكػب غاػا أو خطػا جسػيـ فػبل يجػاو فػي التعػويض مػا
يكوف متوقعا عػادة وقػت التعاقػد مػف خسػارة أو كسػب يمػوت ،ومعنػ اػ ا أف الماػرع الع ارقػي يمػرؽ
صدر مف المتعاقػد مجػرد إامػاؿ أو تقصػير غيػر متعمػد فػبل يكػوف المتعاقػد مسػئوال

بيف الخطأ ال

إال عػف تعػػويض الضػػرر المبااػػر الػ

كػػاف متوقعػػا وقػػت التعاقػػد ،وبػيف الخطػػأ الجسػػيـ( serious

 )errorفيساؿ عف تعويض الضرر المباار المتوقع وغير المتوقع

()79

.

ويػ ػ اب (جوسػ ػراف) إلػ ػ أف الغ ػػش ) )cheatingأو الخطػػأ الجس ػػيـ ()serious error

يخضعاف لنم

القواعد التي يخضع لها الخطأ التقصير  ،فالمتعاقد الػ

عػػف دائ ػرة العقػػد وفػػي نطػػاؽ المسػػؤولية العقديػػة ويخضػػع لػػنم
(ما و وتونػؾ) إلػ مسػؤولية المتعاقػد الػ

يرتكػب اػ ا الخطػأ يخػرج

قواعػػد العمػػؿ غيػػر الماػػروع .ويقػػوؿ

اقتػرؼ غاػا أو خطئػا جسػيما عػف الضػرر المبااػر كمػه

يرجع إل فكرة العقوبة الخاصة فقد أراد المارع اخ ا ا المتعاقد بالادة فجعمه مسػئوال عػف الضػرر
المباار كمه(.)82

وقػػد اجمػػع المقػػه والقضػػاء عم ػ أف معيػػار توقػػع الضػػرر أو عػػدـ توقعػػه معيػػار موضػػوعي

مجرد واو معيار الاخص المعتاد المتوسط في نق

(.)81

مهنة المدع عميه وبنم

الظػروؼ الخارجيػة

انػػاؾ ثبلثػػة أن ػواع لمخطػػأ فػػي القػػانوف األمريكػػي األوؿ الخطػػأ العمػػد ال ػ

اػػو أحػػداث

النتيجة الضارة بنية التعد واو يقابؿ الغش في القانوف المدني العراقي ،والثاني خطا اإلاماؿ واػو
انح ػراؼ فػػي السػػموؾ ال ػ

يرسػػمه النظػػاـ القػػانوني لحمايػػة الغيػػر مػػف خطػػر اإلض ػرار بػػدوف مبػػرر،

واإلامػػاؿ قػػد يكػػوف عاديػػا أو تافهػػا أو جسػػيما ( )seriousواػػو مػػا يقابػػؿ الخطػػأ الجسػػيـ فػػي القػػانوف
المدني العراقي(.)80
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تقػرر المقػرة الثانيػػة مػػف المػػادة ( )059مػدني ع ارقػػي مػػا يمػػي :وكػ لؾ يجػػو االتمػػاؽ عمػ

إعماء المديف مف كػؿ مسػؤولية تترتػب عمػ عػدـ تنميػ الت امػه التعاقػد إال التػي تناػا عػف غاػه أو
ع ػػف خطػ ػأا الجس ػػيـ..ال ػػذ وتق ػػرر فقرته ػػا الثالث ػػة :ويق ػػع ب ػػاطبل ك ػػؿ ا ػػرط يقض ػػي باإلعم ػػاء م ػػف
المسؤولية المترتبة عم العمؿ غبر الماروع.
وقد تردد المقه في ربط الخطأ الجسيـ بالغش ،ألف الخطأ الجسيـ ال يتضمف نية اإلضػرار
فالخطػػأ الجسػػيـ إامػػاؿ المػػديف وعػػدـ الحيطػػة دوف نيػػة اإلضػرار ،أمػػا الغػػش اػػو كػػؿ فعػػؿ أو امتنػػاع

عف فعؿ بقصد اإلضرار( .)83ورغـ ا ا االختبلؼ الجوار بيف الخطأ الجسيـ والغش ،فاف القوانيف
المدنيػػة تكػػاد تجمػػع عم ػ عػػدـ التمرقػػة بينهمػػا فػػي نطػػاؽ المس ػػؤولية المدنيػػة ب ػػاف ياػػمؿ التعػػويض
الض ػػرر المباا ػػر المتوق ػػع وغي ػػر المتوق ػػع .كم ػػا أف أ خطػ ػأ ص ػػادر م ػػف اػػػركات اله ػػاتؼ النقػػػاؿ
باعتباراا مهني متخصػص يعتبػر خطئػا جسػيما حمايػة لمطػرؼ الضػعيؼ فػي العبلقػة التعاقديػة واػو

مستخدـ خدمات الهاتؼ النقاؿ (المستهمؾ).

املطلب الثالث :األجهزة املختصة حبناية املستهلك.

لقد نصت قوانيف حماية المستهمؾ عم بعض األجه ة التي تتػول حمايػة المسػتهمؾ سػواء

كانت جهات إدارية مستقمة كمجم

حماية المستهمؾ أو جمعيات استهبلكية.

الفرا ال  :مدلس حماية المستهلد.
مجم

نصػ ػت الم ػػادة الرابع ػػة م ػػف ق ػػانوف حماي ػػة المس ػػتهمؾ الع ارق ػػي عمػ ػ م ػػا يم ػػي :أ ال :يا ػػكؿ

( )councilيسم (مجم

واإلدار ي ػرتبط بمجم ػ

حماية المستهمؾ) يتمتػع بالاخصػية المعنويػة واالسػتقبلؿ المػالي

الػػو راء .ونص ػت مادتهػػا الخامسػػة عم ػ مػػا يمػػي :يتػػول المجم ػ

المهػػاـ

ا تية:
أ ال :وضع السياسات وبرام العمؿ الكميمة بحماية المستهمؾ وحقوقه وتنظيمها.

ثانيا :رفع مستو الوعي االستهبلكي.

ثالثا :تمقي الاكاو والتحقيؽ فيها واتخا الق اررات والتوصيات المناسبة في اأنها.

رابعثثا :توجيػػه اإلن ػ ار إل ػ المخػػالؼ بوجػػوب إ الػػة المخالمػػة خػػبلؿ سػػبعة أيػػاـ مػػف تػػاريذ التبميػػغ أو
المخالمػػة .ويسػػتند المجمػ
تحريػؾ الػػدعو بانتهائهػػا واسػتمرار ُ
التمتيش.

جمك لجليااع للعرلقي  /ع()1/33
322
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خامسثثثثا :د ارس ػػة ما ػػروعات القػ ػوانيف المتعمق ػػة باالس ػػتهبلؾ وتق ػػديـ المبلحظ ػػات ف ػػي ا ػػأنها والقي ػػاـ
بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعمومات المتعمقة بحماية المستهمؾ.

سادسا :التعريؼ بمهاـ واختصاصات وأاداؼ جمعيات حماية المستهمؾ واالستعانة بها في عمميات
التوعية بحقوؽ المستهمؾ.

سابعا :لممجمػ

االسػتعانة بػ و الخبػرة والكمػاءة مػف مػوظمي الدولػة أو بغيػراـ سػواء كػانوا طبيعيػيف

أو معنوييف مقابؿ أجور أو مكافآت ُيحدداا المجم .
ثامنثثا :لممجم ػ تاػػكيؿ لجػػاف تمتػػيش تابعػػة لػػه مقراػػا فػػي بغػػداد ولهػػا فػػروع فػػي محافظػػات الع ػراؽ.
وتتألؼ المجاف مف أعضاء حسب االختصاصات ات العبلقة باؤوف حماية المستهمؾ.

تاسعا :تخصص مي انية خاصة بالمجم

مف الموا نة العامة لمدولة.

ا – تت لى لداا التفتيش المهام اآلتية:

 .1االط ػػبلع عمػ ػ مواص ػػمات الس ػػمع ومراقب ػػة م ػػد تواف ػػؽ الا ػػروط الخ ني ػػة ف ػػي المخ ػػا ف وأم ػػاكف
العرض ،أثناء الدواـ الرسمي أو بعدا وعم المجه والمعمف إبداء التعاوف التاـ في ا ا الاأف.

 .0تبميػػغ الجهػػات المختصػػة عػػف السػػمع التالمػػة وغيػػر المسػػتوفية لاػػروط السػػبلمة الصػػحية ومتابعػػة
إجراءاتها بالتنسيؽ مع الو ارات المختصة.
 .3تقديـ التقارير بالمخالمات إل المجم .

وفػػؽ المػػادة الثانيػػة عاػػر مػػف قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ المصػػر يناػػا لتطبيػػؽ أحكػػاـ ا ػ ا

القانوف جها يسم جها حماية المستهمؾ وصوف مصػالحه تكػوف لػه اخصػيته االعتباريػة العامػة
ويتبع الو ير المختص ويكوف مرك ا الرئيسي مدينة القاارة وله فروع ومكاتب في المحتمظات.
ولمجه ػػا القي ػػاـ بم ػػا يمػ ػ ـ لتحقي ػػؽ أاداف ػػه وض ػػع الخط ػػط وبػ ػرام العم ػػؿ لحماي ػػة حق ػػوؽ
المستهمؾ وتع ي اا وتنميتها ،وسائؿ تحقيػؽ لػؾ تمقػي اػكاو مػف المسػتهمكيف والجمعيػات والتحقيػؽ

فيهػػا والتنسػػيؽ مػػع أجه ػ ة الدولػػة المختممػػة والتوصػػيات التػػي ت ػػرد إل ػ الجهػػا فيمػػا يتصػػؿ بحقػػوؽ
المستهمؾ(.)89

ووفؽ المادة السابعة عار مف قانوف حماية المستهمؾ المصر تاكؿ بقرار مف مجمػ
إدارة الجهػػا لجػػاف تتػػول المصػػؿ فػػي المنا عػػات الناتجػػة عػػف تطبيػػؽ أحكػػاـ اػ ا القػػانوف والتػػي تقػػع

بػػيف المس ػتهمكيف والمػػورديف أو المعمنػػيف بعػػد دعػػوتهـ لمحضػػور إلبػػداء دفػػاعهـ ،وتتكػػوف المجنػػة مػػف
رئػػي

محكمػػة ابتدائيػػة وعضػػوية قاضػػي يػػتـ اختيػػارا طبقػػا لقػػانوف السػػمطة القضػػائية وواحػػد مػػف و
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الخبػ ػرة يخت ػػارا ال ػػو ير المخ ػػتص بتطبي ػػؽ أحك ػػاـ اػ ػ ا الق ػػانوف بن ػػاء عمػ ػ ترا ػػيح م ػػف مجمػ ػ

الجها .)85(

إدارة

قضت المادة التاسعة عار مف قانوف حماية المستهمؾ المصر عم الجها عند ثبػوت
المخالمػة مػف أحكػاـ اػ ا القػانوف إلػ اـ المخػػالؼ بتعػديؿ أوضػاعه وا الػة المخالمػػة فػو ار أو خػبلؿ فتػرة
منية يحدداا المجم

إدارته دوف اإلخبلؿ بأحكاـ المسؤولية الناائة عف ا ا المخالمػة أو كػاف مػف

اػػانها وق ػػوع أ ض ػػرر بص ػػحة أو سػػبلمة المس ػػتهمؾ وبحس ػػب األحػ ػواؿ إص ػػدار قػ ػرار بوق ػػؼ تق ػػديـ

الخدمة لحيف انتهاء التحقيقات واصدار حكـ في اانها.)86(

قػػد تػػدخؿ الدولػػة لحمايػػة المسػػتهمؾ بو اراتهػػا المختممػػة .ومػػف تطبيقػػات لػػؾ أعمنػػت و ارة
العدؿ األمريكية رفضها لصمقة استحوا اركة االتصاالت األمريكيػة (أيػه .تػي أنػد تػي) عمػ اػركة
اله ػػاتؼ المحم ػػوؿ (ت ػػي موباي ػػؿ) ،الت ػػي تمث ػػؿ الم ػػرع األمريك ػػي لا ػػركة (دويتا ػػه تيميك ػػوـ) األلماني ػػة

لبلتصاالت.

وقالػػت الػػو ارة إنهػػا أقامػػت دعػػو قضػػائية لوقػػؼ الصػػمقة عمػ أسػػا
المنافسة في السوؽ .وقاؿ جيم

أنهػػا ستضػػر بحريػػة

كوؿ نائػب و يػر العػدؿ األمريكػي إف دمػ (أيػه .تػي أنػد تػي) مػع

(تي موبايػؿ) مػف اػأنه أف يػؤد إلػ

يػادة أسػعار خػدمات الهػاتؼ المحمػوؿ لعاػرات المبليػيف مػف

المستخدميف في أنحاء الواليات المتحػدة مػع ت ارجػع االختيػارات المتاحػة أمػاـ المسػتخدميف وانخمػاض

ج ػػودة الخدم ػػة .وعرض ػػت (أي ػػه .ت ػػي أن ػػد ت ػػي)  39ممي ػػار دوالر لاػ ػراء (ت ػػي موباي ػػؿ) م ػػف (دويتا ػػه
تيميكوـ) التي تريد بيع فرعها في الواليات المتحدة.
ي كر أف (أيػه .تػي أنػد تػي) اػي ثػاني أكبػر اػركة لمهػاتؼ المحمػوؿ فػي الواليػات المتحػدة
بعد (فير وف) حيث تخدـ حوالي مئة مميوف ماترؾ وتحقؽ عائدات سنوية تصؿ إل ( )109مميار
دوالر .فػػي الوقػػت نمسػػه ،فػػإف (تػػي موبايػػؿ) تحتػػؿ المرك ػ ال اربػػع فػػي السػػوؽ بعػػد (سػػبرنت) وتقػػدـ

خدمات لحوالي ( )36مميوف ماترؾ وتحقؽ عائدات سنوية قدراا ( )19مميار دوالر(.)87
الفرا الثاني :دمعيات ( )conventionsحماية المستهلد.

نػػص قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ الع ارقػػي عػػؿ جمعيػػات ) )conventionsحمايػػة المسػػتهمؾ
()88

فػػي المقػرة السادسػػة مػػف المػػادة الرابعػػة أنمػػة الػ كر

دوف تحديػػد اختصاصػػها .ونػػص عمػ تاػػكيؿ

الجمعيات في القانوف المدني .كما تتول ايئات المجتمع المػدني فػي العػراؽ مهػاـ حمايػة المسػتهمؾ
في نطاؽ السمع والخدمات.
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المػػادة الثالثػػة والعاػػروف مػػف قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ المصػػر يكػػوف اختصػػاص جمعيػػات

حماية المستهمؾ حؽ مباارة الدعاو التي تتعمؽ بحماية مصالح المستهمكيف أو التدخؿ فيها .عمؿ
مسح ومقارنة ألسعار وجودة المنتجات والتأكد مف صػحة البيانػات الخاصػة بهػا التػي تحػدد محتوااػا
وابػػبلغ األجه ػ ة المعنيػػة بمػػا يقػػع مػػف مخالمػػات فػػي ا ػ ا الاػػأف تقػػديـ المعمومػػات لمجهػػات الحكوميػػة
المختصػػة عػػف الماػػاكؿ المتعمقػػة بحقػػوؽ ومصػػالح المسػػتهمكيف وتقػػديـ مقترحػػات عبلجهػػا ،وتمقػػي
اػػكاو المسػػتهمكيف والتحقيػػؽ منهػػا والعمػػؿ عم ػ إ الػػة أسػػبابها .معاون ػة المسػػتهمؾ ال ػ

وقػػع عميػػه

ضػػرر مػػف ج ػراء اسػػتخداـ أو ا ػراء السػػمعة أو تمقػػي الخدمػػة فػػي تقػػديـ الاػػكاو لمجهػػات المختصػػة
ومنه ػػا جه ػػا حماي ػػة المس ػػتهمؾ واتخ ػػا اإلجػ ػراءات القانوني ػػة البل م ػػة لحماي ػػة حق ػػوقهـ ومص ػػالحهـ.

المساامة في نار ثقافة حقوؽ المستهمؾ وتوعية المواطنيف بحقوقهـ واناػاء قواعػد البيانػات البل مػة
ألداء اختصاصاتها.

وتقػرر المػػادة العااػرة مػف قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ المصػر بػػأف يقػػع بػاطبل كػػؿ اػػرط يػػرد

فػػي عقػػد أو وثيقػػة أو سػػتند أو غيػػر لػػؾ ممػػا يتعمػػؽ بالتعاقػػد مػػع مسػػتهمؾ إ ا كػػاف مػػف اػػانه ا ػ ا
الارط إعماء مورد السمعة أو مقدـ الخدمة مف أ الت اماته الواردة به ا القانوف(.)89

ودعت جمعية حماية المستهمؾ العراقيػة إلػ تمعيػؿ قػانوف حمايػة المسػتهمؾ وتػوفير حمايػة

اكبر لهو يادة الوعي اإلعبلمي لممستهمؾ واعتبرت قانوف حماية المسػتهمؾ معطػؿ ولػـ يطبػؽ عمػ
ارض الواقع(.)92

اخلامتة
أ ال  -نتائج البحث:

 .1أف عقػػود خػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ اػػي توريػػد خػػدمات وتعتبػػر مػػف األعمػػاؿ التجاريػػة ولػػـ يعطػػي
قػػانوف التجػػارة الع ارقػػي متسػػع لعقػػد التوريػػد عم ػ نحػػو ن ػراا فػػي قػػانوف التجػػارة المصػػر  ،واػ ػ ا
يقتضي بياف ا ا العقد مف حيث اػروطه وأحكامػه ألاميتػه فػي عقػود كثيػرة منهػا عقػود خػدمات
الهاتؼ النقاؿ.

 .0يعتبػػر عقػػد خػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ م ػف عقػػود اإل عػػاف ويخضػػع لمحمايػػة القانونيػػة فػػي القػػانوف
المدني لمطرؼ الم عف مف الاروط التعسمية.
 .3نػػص قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ الع ارقػػي عم ػ االلت ػ اـ بػػاإلعبلـ ولػػـ يػػنص عم ػ الج ػ اء المػػدني
لئلخبلؿ به ا االلت اـ مما يقتضي تطبيؽ القواعد العامة.
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 .9نػػص قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ الع ارقػػي والمرنسػػي عم ػ حػػؽ المسػػتهمؾ فػػي العػػدوؿ عػػف العقػػد،
واقتصر المارع العراقي ا ا الحؽ عم السمع دوف الخدمات ،بينما الماػرع المرنسػي والمصػر

يا ػػمؿ الس ػػمع والخ ػػدمات .ح ػػؽ الع ػػدوؿ يختم ػػؼ ع ػػف المس ػػذ القض ػػائي فػ ػاألخير يتطم ػػب إخ ػػبلؿ
بااللت اـ وأع ار المػديف وصػدور حكػـ قضػائي بالمسػذ واػ ا مػا ال يتطمبػه حػؽ العػدوؿ المتوقػؼ
عم اإلرادة المنمردة لممستهمؾ.
 .5نطػاؽ قػانوف حمايػة المسػتهمؾ مػف حيػث الموضػوع ياػمؿ السػمع والخػدمات فػي القػانوف الع ارقػػي
والمرنسػػي والمصػػر  .لػ ا يجػػو لمسػػتخدـ خػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ االسػػتمادة مػػف الحمايػػة المقػػررة
في ا ا القانوف.
 .6اخ المارع العراقي بالممهوـ الواسػع لممسػتهمؾ حيػث ياػمؿ المهنػي إلغػراض اسػتهبلكية ولػي
مهنيػػة خبلفػػا لقػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ المرنسػػي والتوجيػػه األوربػػي الم ػ اف أخ ػ ا بػػالممهوـ الضػػيؽ
باقتص ػػارا عمػ ػ المس ػػتهمؾ دوف المهن ػػي مهم ػػا ك ػػاف الغ ػػرض م ػػف تعاق ػػد المهن ػػي لحص ػػوؿ عمػ ػ

خدمات إلغراض مهنية أو استهبلكية.
 .7نػػص قػػانوف حمايػػة المسػػتهمؾ عم ػ عػػدة مصػػطمحات التضػػميؿ والغػػش والتػػدلي
المقصود مف التضميؿ كما انه استعمؿ التدلي

التي تعتبر التدلي

دوف أف يبػػيف

واو به ا جار الدوؿ المتأثرة بالقانوف المرنسي

عيب مف عيوب اإلرادة بينما في القانوف المدني استعمؿ مصطمح التغريػر.

واكتمػ بػػالنص عمػ الجػ اء الجنػػائي ولػػـ يػػنص عمػ الجػ اء المػػدني ،ممػػا يقتضػػي الرجػػوع إلػ
القواعد العامة في القانوف المدني في فسذ العقد و المطالبة بالتعويض عما لحؽ المستهمؾ مف
ضرر بسب التضميؿ أو الغش أو التدلي .
 .8نص قانوف االستهبلؾ المرنسي عمػ اعتبػار األحكػاـ الخاصػة بالمسػتهمؾ مػف النظػاـ العػاـ كػؿ
اتماؽ عم خبلفها يعتبر باطبل ،وا ا لـ ينص عميه قانوف حماية المستهمؾ الع ارقػي ،ونػر فػي
نطػػاؽ عقػػود خػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ ال حاجػػة لمػػنص عمػ

لػػؾ ،ألف القواعػػد العامػػة تقػػرر لػػؾ

باعتبار ا ا العقد مف عقود اإل عاف.
 .9تم ػػار ايئ ػػة اإلع ػػبلـ واالتص ػػاؿ الع ارق ػػي الرقاب ػػة عمػ ػ ا ػػركات اله ػػاتؼ النق ػػاؿ وا ػػي الجه ػػة
المختصة في منح التراخيص فمها دور اإلاراؼ وحسف تنمي ا ا الخدمات وبالتػالي تعتبػر احػد

األجه ة التي تتول حماية المستهمؾ في نطاؽ خدمات االتصاالت.
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 .12سوء خدمات الهاتؼ النقاؿ والتضميؿ المستمر مف قبؿ اركات الهاتؼ النقاؿ لممستهمؾ برسائؿ
دعائية تضميمية لخداع المستهمؾ وضياع رصيدا بدوف خدمة مقابمة مما يضطر المستهمؾ إلػ

إتبلؼ الخط واراء آخر بدال عنه متحمبل األضرار.
 .11البػد مػػف اػػركات حكوميػػة تقػدـ خػػدمات لمهػػاتؼ النقػاؿ لػدعـ أسػػعار االتصػػاؿ عممػػا أف خػػدمات
الهواتػػؼ األرضػػية معطمػػة ممػػا يضػػطر المػواطف إلػ تحمػػؿ مصػػاريؼ إضػػافية كػػاف ال يتحممهػا
في خطوط الهواتؼ األرضية.
ثانيا  -المقترحات:

 .1اػػموؿ حػػؽ العػػدوؿ لمخػػدمات كمػػا فػػي السػػمع كمػػا يقػػرر لػػؾ القػػانوف المصػػر والمرنسػػي الف
بقػػاء األمػػر كمػػا تقضػػي بػػه القواعػػد العامػػة ال يػػوفر الحمايػػة الكافيػػة لممسػػتهمؾ .وتطػػوير ا ػ ا
الحؽ في القانوف الع ارقػي مػف حيػث تحديػد مدتػه حتػ ال يكػوف المػورد تحػت رحمػة المسػتهمؾ
والستقرار المعامبلت.

 .0النص عم جمعيات حماية المستهمؾ كما نص عم

لؾ القػانوف المصػر فػي قػانوف حمايػة

المستهمؾ ببياف اختصاصها.
 .3النص في قانوف حماية المستهمؾ عم أف الت اـ المهنػي اتجػاا المسػتهمؾ اػو التػ اـ بنتيجػة ال
يكمؼ المستهمؾ إثبات صدور خطا منه بؿ المهني يثبت عدـ صدور الخطأ.

 .9أف النطػػاؽ الػػدولي لخػػدمات الهػػاتؼ النقػػاؿ يقتضػػي إقامػػة االتماقػػات الدوليػػة والمعااػػدات بػػيف
الع ػراؽ والػػدوؿ األخػػر وخاصػػة الػػدوؿ المتقدمػػة فػػي ا ػ ا المجػػاؿ كالواليػػات المتحػػدة وفرنسػػا
لتطوير ا ا القطاع الحيو وتقديـ أفضؿ الخدمات لممستهمؾ.
 .5إقامػػة الد ارسػػات والبحػػوث حػػوؿ اػ ا المواضػػيع ودعمهػػا ماديػػا ومعنويػػا لبلسػػتمادة مػػف تجػػارب
الدولة األخر والقضاء عم السمبيات.

اهلوامش

 .1د .قػ ػػدر عبػ ػػد المتػ ػػاح الاػ ػػهاو  ،قػ ػػانوف حمايػ ػػة المسػ ػػتهمؾ رقػ ػػـ  67لسػ ػػنة  0226وم كرتػ ػػه
اإليضاحية ،الطبعة األول  ،دار األيماف لمطباعة ،القاارة ،0226 ،ص.081

 .0ينظر :الماد ة الثانية مف ا ا القانوف.

 .3راجع :مقالة كتبها ،faisal bazaraتأريذ الهواتؼ النقالة ،المتاح عم العنواف اإللكتروني:
http://tech.msn.com/products/slideshow.aspx?cp-documentid=4864891
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 .9ينظػػر :د.محمػػد حسػػيف منصػػور ،المسػػؤولية االلكترونيػػة ،دار الجامعػػة الجديػػدة ،اإلسػػكندرية
 ،0223ص.90

 .5ارجػػع به ػ ا الخصػػوص :د .محمػػود السػػيد عبػػد المعطػػي خيػػاؿ ،األنترنيػػت وبعػػض الجوانػػب
القانونية ،القاارة ،دار النهضة العربية ،1998 ،ص .128

 .6باار طػبلؿ مػومني ،ماػكبلت التعاقػد عبػر االنترنيػت (د ارسػة مقارنػة) ،عػالـ الكتػب الحديثػة،

األردف ،0229 ،ص 39ومػ ػػا بعػ ػػداا .د .طػ ػػوني مياػ ػػاؿ عيس ػ ػ  ،التنظػ ػػيـ القػ ػػانوني لاػ ػػبكة

االنترنيت ،دار صادر ،بيروت ،0221 ،ص 981ومابعداا.

 .7نػػداء كػػاظـ محمػػد المػػول  ،ا ثػػار القانونيػػة لعقػػود نقػػؿ التكنولوجيػػا ،دار وائػػؿ لمناػػر والتو يػػع،
عماف ،0223 ،ص.05

 .8لمم يد أنظر :د .حسػف عمػي الػ نوف ،دور المػدة فػي العقػود المسػتمرة ،مطبعػة جامعػة بغػداد،
 ،1988ص 198وما بعداا.

. .9باار طبلؿ مومني ،ماكبلت التعاقد عبػر االنترنيػت (د ارسػة مقارنػة) ،عػالـ الكتػب الحديثػة،

األردف ،0229 ،ص 39و م ػػا بع ػػداا .د .طػػػوني مياػ ػػاؿ عيس ػ ػ  ،التنظ ػػيـ القػػػانوني لاػ ػػبكة

االنترنيت ،دار صادر ،بيروت ،0221 ،ص 981وما بعداا.

 .12د .محمد حسيف منصور ،مصدر سابؽ ،ص 36و .79

 .11د .ص ػػبلح ال ػػديف جم ػػاؿ ال ػػديف ،عق ػػود نق ػػؿ التكنولوجي ػػا – د ارس ػػة ف ػػي أط ػػار الق ػػانوف ال ػػدولي
الخاص والقانوف التجار الدولي ،دار المكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص .067

 .10د .أحمػػد اػػوقي محمػػد عبػػد الػػرحمف ،الد ارسػػات البحثيػػة فػػي نظريػػة العقػػد ،مناػػأة المعػػارؼ،
اإلسكندرية ،0226 ،ص.692

 .13د عب ػػد ال ػػر اؽ احم ػػد الس ػػنهور  ،الوس ػػيط ف ػػي ا ػػرح الق ػػانوف الم ػػدني ،الجػ ػ ء األوؿ مص ػػادر
االلت ػ ػ اـ ،مطبعػ ػػة الحمبػ ػػي بيػ ػػروت ،0222،فق ػ ػرة  ،116ص 099و .095د.أنػ ػػور سػ ػػمطاف،

مصدر سابؽ ،ص 51المستاار إبراايـ سيد احمػد ،عقػود اإل عػاف فقهػا وقضػاء ،دار الكتػب
القانونية ،مصر ،0212،ص 2752

 .19د.عبػػد المجيػػد الحكػػيـ واألسػػتا عبػػد البػػاقي البكػػر واألسػػتا محم ػد طػػه الباػػير ،الػػوجي فػػي
نظرية االلت اـ ،الج ء األوؿ مصادر االلت اـ ،بغداد ،1982،ص.95

 .15د .محمد حسيف منصور ،مصدر سابؽ ،ص .36

 .16د .باسػػـ محمػػد صػػالح ،القػػانوف التجػػار النظريػػة العامػػة لمتػػاجر والعقػػود التجاريػػة و العمميػػات
المصرفية ،بغداد 1987 ،ص.69
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 .17د .مصػػطم كمػػاؿ طػػه العقػػود التجاريػػة ،دار المكػػر الجػػامعي ،اإلسػػكندرية ،0228 ،ص93
د .اػػاني محمػػد دويػػدار ،مبػػاد ء القػػانوف التجػػار المؤسسػػة الجامعيػػة بيػػروت لبنػػاف،1997،

ص.59

 .18د .باسـ محمد صالح ،مصدر سابؽ ،ص.63
 .19المصدر نمسه،ص.69

 .02د .مصطم كماؿ ،مصدر سابؽ،ص.99

 .01ينظر :مجمة تواصؿ ،مجمة تصدر عف ايئة اإلعبلـ واالتصاالت ،مصدر سابؽ ،ص.83
 .00د .قدر عبد المتاح ،مصدر سابؽ ،ص 307و.308

 .03د .سػػامح عبػػد الواحػػد التهػػامي ،التعاقػػد عبػػر االنترنػػت ،دار الكتػػب القانونيػػة،القاارة،0228،
ص -070ص.079

 .09المصدر نمسه ،ص 089و.092

 .05د .ن يػػه محمػػد الصػػادؽ المهػػد  ،االلتػ اـ قبػػؿ التعاقػػد بػػاإلدالء بالبيانػػات المتعمقػػة بالعقػػد ،دار
النهض ػػة العربي ػػة ،1980،ص057د.احم ػػد محم ػػد الرق ػػاعي ،الحماي ػػة المدني ػػة لممس ػػتهمؾ إ اء
المضموف العقد  ،دار النهضة العربيػة ،القػاارة ،1999،ص  .117سػهير منتصػر ،االلتػ اـ

بالتبصير ،دار النهضة العربية ،القاارة ،992،ص .117

 .06د .سامح ،مصدر سابؽ ،ص 098و.099
 .07المصدر نمسه ،ص  325و 312و.311
 .08المصدر نمسه ،ص 319و.316

 .09د.عبد المجيد الحكيـ ،مصدر سابؽ ،ص.85
 .32المصدر نمسه ،ص.86

 .31د .أنور سمطاف ،مصدر سابؽ.78 ،

 .30د.عبد المجيد الحكيـ ،مصدر سابؽ ،ص.88

 .33د.السنهور  ،مصدر سابؽ ،بند  ،181ص 095و.097
 .39د.عبد المجيد الحكيـ ،مصدر سابؽ ،ص.88

 .35ينظػػر :النصػػب عبػػر الهػػاتؼ المحمػػوؿ ،صػػحيمة االقتصػػادية االلكترونيػػة ،المصػػدر السػػابؽ
وينظػر عبػدا الجػراد  ،نصػب واحتيػاؿ عبػر أثيػر الهػاتؼ النقػاؿ ،،عمػ موقػع األاػالي نػت
http: //www.alahale.net
 .36ينظ ػػر :م ػػا ف الياس ػػر  ،الحري ػػات والحق ػػوؽ والخصوص ػػية ف ػػي ض ػػوء ظ ػػاارة رس ػػائؿ اله ػػاتؼ
الجواؿ ،عم موقع ابكة اإلعبلـ العراقي.http: //www.imn.iq
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 .37ينظ ػػر :د .ص ػػالح عب ػػد ال ػػرحمف الم ػػانع ،الخصوص ػػية المردي ػػة وغػ ػ و رس ػػائؿ الجػ ػواؿ ،جري ػػدة
االتحاد ،في /09مايو.http://www.alittihad.ae 0212/

 .38ينظػػر :حالػػة قطػػاع االتصػػاالت فػػي العػراؽ لعػػاـ ،0226ايئػػة اإلعػػبلـ واالتصػػاالت ،بغػػداد –
العراؽ 31،كانوف األوؿ -ديسمبر ،0226ص.17

 .39ا ػػركات(الموبايؿ) ف ػػي العػ ػراؽ ا ػػؿ ت ػػؤد كام ػػؿ خ ػػدماتها ،منت ػػديات ك ػػؿ العػ ػراقييف ،الموق ػػع
االلكتروني. http://all Iraqis.bbgraf.com:

 .92ينظر :مجمة تواصؿ ،مصدر سابؽ ،ص.89

 .91ينظر :التجس  ،التصنت ،انتهاؾ الخصوصػية ،الببلغػات الكا بػة ،المكالمػات الكيديػة (-)0
الماػروع والممنػػوع فػي االتصػػاالت ،جريػدة القػػب

الكويتيػة ،الثبلثػػاء /16مػػار /32-0212/

ربيع األوؿ ،1931/العددhttp://www.algabas.com 13016

 .90المصدر نمسه.

 .93تـ الحصوؿ عم ا ا المسودة عم الموقع االلكتروني:
htt;//www. niqash.org/content
 .99ينظر :قانوف االتصاؿ المصر لسنة 0223عم المواقع االلكترونية:
www.aawsat.com/details.asp ? section = 48issueno =8768.
hmedmrch.maktoobblog.com/538424
www.aproarab.org/Down/Egypt/73.doc
hmedelgamel.maktoobblog.com.
 .95د .حمػ ػػد ام محمػ ػػد حمػ ػػد ام ،حمايػ ػػة المسػ ػػتهمؾ فػ ػػي مواجهػ ػػة الاػ ػػروط التعسػ ػػمية فػ ػػي عقػ ػػد
االس ػػتهبلؾ ،دار المك ػػر العرب ػػي ،الق ػػاارة ،1997،ص 19د .احم ػػد محم ػػد الرف ػػاعي ،مص ػػدر

سابؽ ،ص.01

 .96نداء كاظـ محمد المول  ،مصدر سابؽ ،ص .52

 .97د.حسف عبد الباسط جميعي ،حماية المستهمؾ الحماية الخاصػة لرضػاء المسػتهمؾ فػي عقػود
االستهبلؾ ،مرك الدراسات القانونية كمية الحقوؽ جامعة القاارة ،1996،ص12و.11

 .98د.حمد ام محمد حمد ام ،مصدر سابؽ ،بند  ،12ص.11
 .99د .سامح ،مصدر سابؽ ،ص.099

 .52د .احمد محمد الرفاعي ،مصدر سابؽ ،ص.01
 .51د .حسف عبد الباسط ،مصدر سابؽ ،ص.13

 .50د.سامح عبد الواحد ،مصدر سابؽ ،ص.050

 .53قضاء محكمة النقض المرنسية:
24 janvier 1995 www. Legifrance. gouv. fr. Bull.1n54p.38
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3 janvier 1996 www. Legifrance. gouv. fr. Bull.1n.94p.6
قضاء محكمة النقض المرنسية  17juiller1996الموقع االلكتروني:
www. Legit France. gouv. fr.Bull.1n.331p.231
cars 2002 www. Legit France. gouv. Fr. Bull.1n.78p.60 .
J.p.pizziol introductionde la nationde consommateur EN DROIT
FRANCAIS D.S. 1982 N109
 .59د.قدر عبد المتاح ،مصدر سابؽ ،ص.319
 .55المصدر نمسه.N.109 ،

 .56د .سامح ،مصدر سابؽ ،ص.058

 .57قضاء محكمة النقض المرنسية  25 may 1992الموقع االلكتروني:
www. Legit France. gouv. fr. Bull.1n162p.111.
6 juiller 1993www. Legifrance. gouv. fr. Bull.1n.4p.3
 .58د .سامح ،مصدر سابؽ ص 063و.069
 .59المصدر نمسه ،ص.065

 .62د .محمػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػػعيد راػ ػ ػ ػػد  ،التعاقػ ػ ػ ػػد بوسػ ػ ػ ػػائؿ االتصػ ػ ػ ػػاؿ الحديثػ ػ ػ ػػة ،مطبوعػ ػ ػ ػػات جامعػ ػ ػ ػػة
الكويت ،1998،ص 80د .أحمد الرفاعي ،مصدر سابؽ ،ص  80و.83

 .61د .عػػدناف إب ػراايـ السػػرحاف ود .نػػور حمػػد خػػاطر ،ا ػػرح القػػانوف الم ػػدني مصػػادر الحقػػوؽ
الاخصية االلت امات ،دار الثقافة ،عماف -األردف ،0228 ،ص 090إل نهاية ص 097د.

أنػػور س ػػمطاف ،مصػػادر االلتػ ػ اـ فػػي الق ػػانوف الم ػػدني ،دار الثقاف ػػة ،عم ػػاف -األردف،0212 ،

ص 056و.057

 .60د.محمػػد السػػعيد راػػد  ،مصػػدر سػػابؽ ،ص ،80د .احمػػد الرفػػاعي ،مصػػدر سػػابؽ ،ص80
و.83

 .63د .قدر عبد المتاح ،مصدر سابؽ ،ص.337

 .69د .سامح عبد الواحد ،مصدر سابؽ ،ص 303و.309
 .65المصدر نمسه ،ص 339و 333و.335
 .66المصدر نمسه ،ص 337و .338
 .67المصدر نمسه ،ص.392

 .68د .السػػنهور  ،مصػػدر سػػابؽ :ص 052د.أنػػور سػػمطاف ،مصػػدر سػػابؽ ،ص ،50المستاػػار
إبراايـ سيد احمد ،مصدر سابؽ :ص ،79د.عبد المجيد لحكيـ ،مصدر سابؽ :ص.96

 .69ينظر :المادة ( )103مدني عراقي.

 .72ينظر :المادة ( )1/101مدني عراقي.
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 .71ينظر :المادة ( )103مدني عراقي.

 .70د عبد المجيد الحكيـ ،مصدر سابؽ ،ص.91

 .73ينظر :المقرة األول والثانية والثالثة مف المادة ( )136مدني عراقي.

 .79د .حسف عمي ال نوف ،المبسوط في ارح القانوف المدني الضرر ،الطبعة األول  ،مطبعة دار
وائؿ ،عماف -األردف ،0226 ،بند ،900ص.381

 .75المصدر نمسه ،ص.380

 .76األس ػ ػػتا ف ػ ػػار حام ػ ػػد عب ػ ػػد الكػ ػ ػريـ ،المعي ػ ػػار الق ػ ػػانوني ،الطبع ػ ػػة األولػ ػ ػ  ،بغ ػ ػػداد،0229 ،
ص119و115و.116

 .77ينظر :األستا ااكر ناصػر حيػدر ،واجػب التقميػؿ مػف الضػرر فػي القػانوف االنكميػ  ،مجمػة
القانوف المقارف ،بغداد ،العدد ( )13السنة التاسعة ،ص 5وص.11

 .78د .عدناف ود .نور حمد خاطر ،مصدر سابؽ ،ص.301
 .79د .قدر  ،مصدر سابؽ ،ص.390
 .82المصدر نمسه ،ص.359
 .81المصدر نمسه ،ص.356

 .80ا ا الخبر عم الموقع االلكتروني:

:http://www.alriyadh.com/net/article/663565

 .83انظر :قانوف حماية المستهمؾ العراقي عم المواقع االلكترونية:

 www.iraq-lg-law.org/en/node/452www.wna-news.com/inanews/news.php?item.24060.4
 .89د .قدر عبد المتاح مصدر سابؽ ص 366و.367
 .85مقاؿ في جريدة المواطف العراقية في  09كانوف الثاني  0210عم الموقع االلكتروني:

www.Sotal iraqi.com/business.Php?id=5209
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