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العدول عن العقد حق من الحقوق التي تقررت للمستهلك في العديد من التشريعات 
ستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد وخاص بعقود إالقانونية لتحقيق مصالحه، وهو 

ن المستهلك هو أستهالك دون غيرها، ويرجع السبب في تقرير هذا الحق إلى اإل
ي يفتقر للخبرة والمعرفة مقارنة بخبرة الطرف اآلخر الطرف الضعيف في العقد الذ

في العقد، إضافة إلى عدم وجود ما يحمي مصالح المستهلك في النظرية العامة 
 للعقد، لذا لجأت القوانين إلى حماية المستهلك بتقرير هذا الحق.

ويجد حق العدول مجاله في المرحلة التي تلي إبرام العقد، وعند قيام المستهلك  
ستعمال حقه في العدول عن العقد ال يلتزم بدفع أية نفقات ما عدا ما يتصل بنفقات إب

ستلمها بها إإرجاع البضائع عند إعادتها إلى البائع على أن تكون في حالتها التي 
وقت التعاقد وبنفس الكمية، ويسأل عن تلفها أو هالكها هالكًا كليًا أو جزئيًا، كما 

 .ثمن إلى المستهلك خالل مدة زمنية معينةيلتزم البائع أيضًا برد ال
 العقد. عن العدول في قتصادي، الحق: المستهلك، العون اإلالكلمات المفتاحية

 
 

mailto:naciraghezali@yahoo.fr
mailto:naciraghezali@yahoo.fr
mailto:rezgallahlarbidrt@gmail.com
mailto:rezgallahlarbidrt@gmail.com


ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20عدد:ال 11مجلد:ال 

 

297 

 

Abstract: 

The abandoning the contract is one of the rights that have been 

determined for the consumer in many legal legislations to 

achieve his interests. This is an exception to the principle of 

binding force of contract and consumer contracts alone. The 

reason for this report is that the consumer is the weak party in 

the contract. The other party in the contract, in addition to the  

lack of  what  protects the interests of the consumer in the 

general theory of the contract, so the laws resorted to consumer 

protection Laws to determine this right. The domain of  the right 

to cancel is  in the period following the conclusion of the 

contract, and when the consumer abandons, the contract does 

not commit to pay any expenses except for the expenses of 

return of  goods when returned  to the seller to be in the case 

received at the time of the contract and the same quantity, The 

seller shall also pay the price to the consumer within a certain 

period of time. 

Keywords: Consumer, economic aid, the right to opt out of the 

contract. 

 
 : مقدمة 

 أجل من األساسية الضمانات من العقد تكوين مرحلة في المستهلك حقوق  تعتبر
 للمستهلك تقليدية حقوق  فهناك التعاقد، محل الخدمة أو بالمنتج المستهلك نتفاعإ

 حماية إضافة إلى توجهت الحديثة التشريعات أن إال ،العامة القواعد عليها نصت
د، التعاق عن العدول في حقه طريق عن لمستهلكا حماية في تتمثل للمستهلك جديدة

ها التشريعات الحديثة لحماية رضا هم الضمانات القانونية التي كرستالذي يعتبر من أ 
 بالصفة يتسم حق فهو والتفكير، للتروي  فرصة ئهإعطا تضمنالمستهلك، الذي ي

لكترونية و الوسائل اإلأسلع والخدمات عبر شبكات اإلنترنت ن عرض ال، ألاالختيارية
رادة واعية إبإصدار قراره بناء على طي للمستهلك تصورا كافيا يسمح له قد ال يع

في غالب األحيان  العرض والصورة التي قد تكون ن الفكرة المستقاة من ومستنيرة، أل
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غ فيه مما يؤدي إلى ندم شهار المغري المبالوسائل الدعاية واإلمحاطة بكثير من 
 .الرغبة في العدولعلى التعاقد و المستهلك 

وينجذب  الذي قد يتسرع للمستهلكمنحها التشريع  ن الحق في العدول وسيلة حمائيةإ 
العدول  الحق في، و لتزاماته وموضوعها  إلبرام عقد ال يكون قد فكر مليًا في ماهيته و 

تفاقيته مع إ ن ينقضأأو رخصة الرجوع عن العقد هو حق يستطيع المشتري خالله 
مهلة ب، والتي تسمى لة معينة بعد إبرام العقد لكن قبل البدء بتنفيذهالبائع في مه

كيفية و  مبرراته وخصائصهلذا ال بد من تعريف هذا الحق ومعرفة  ،التروي أو التفكير
المستهلك في النظام القانوني لحق ماهو من خالل طرح االشكالية التالية: ممارسته 

 ؟ستهالكيفي العقد اإل العدول
 العدولهوم حق المستهلك في مف وال:أ

لكتروني دائما بالحصول على منتوج أو خدمة اإل االستهالك التقليدي اويرتبط عقد 
ستهالك هو المنتجات ن محل عقد اإلإالتي يلتزم المهني بأدائها للمستهلك، ومن ثم ف

رجاع ت جل التشريعات قر أوقد  ،والخدمات بحق المستهلك في العدول عن العقد وا 
أو رفض الخدمة بدون أي أسباب طالما كان ذلك خالل الفترة المحددة قانونا، المنتج 

ن البائع ملتزم بضمان أهي في حقيقتها تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني من و 
 .العيوب الخفية

 بأن للمستهلك المشرع يسمح بمقتضاها وسيلة العقد عن بالعدول الحقو   
 بحيث ،امسبق به إرتبط الذي اإللتزام في واحد، نبجا ومن جديد، من النظر يعيد

 نا  و  سبق الذي لتزامهإ عن الرجوع بوسعه سيكون  خاللها في للتفكير ةلمه من يستفيد
 .به إرتبط

 العدول في الحق تعريف .0
خاصة  المستهلك لدى الكافية الخبرة توافر عدم نأ علىفقهاء القانون تفقا معظم إ

 بخصائص والمعرفة الكلية المنتوج معاينة مكانيته منإ وعدم اإللكتروني، المستهلك
عن العقد  العدول في المستهلك حق لتقرير كافية  أسباب، العقد إبرام قبل الخدمة
 العدول في المستهلك بأحقية يقر الذي األوروبي التوجيه خذ بهأوهو ما  برمه،أالذي 
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 دفعت التي والمبررات باألسبا إبداء  ضرورة دون  قبلها التي أو الخدمة عن السلعة
 .1جزاء ألي يتعرض أن ودون  ذلك، إلى به
التفكير، حق ن يطلق عليه بــ)حق الخيار، مهلة للعدول عدة مصطلحات فهناك مو 

تمكين نها تدل على معنى واحد وهو أال إع(، الرجو  خيارالندم، اعادة النظر، 
 تباينتوابط قانونية، وقد رادته وفقا لضالمستهلك من التحلل من العقد بتقدير كامل إل

ادة النظر في العقود للداللة على خيار عإ و أ العدول حق حول الفقه عند التعريفات
ستبدال السلعة إلى جانب حق المستهلك بإالمستهلك بالرجوع في العقد، كونه يشمل 

 الحق هذا ألن آثاره، على األقل على تفقواإ ولكنهم، 2ن يرجع عن العقد المبرمأدون 
 الرجوع أو إتمامه بين ختيارأو اإل المفاضلة على العقد إبرام بعد المتعاقد قدرة نيبي
 دون  منه، والتحلل العقد بنقض المتعاقدين أحد سلطة بأنه" :البعض فيعرفه ه،في

 .3"راآلخ الطرف إرادة على ذلك توقف
راد نفباإل المتعاقدين حدأ منها:" سلطة العدول في للحق فقهية تعاريف وهناك عدة

ما يالحظ على و األخر"،  الطرف إرادة على التوقف دون  منه والتحلل العقد بنقض
 .4القانونية ومدته العدول في الحق صاحب يحدد نه لمأهذا التعريف 

ن لم أك رادة المعبر عنها من قبل وسحبها" الرجوع عن اإل: بأنه الفرنسي الفقه ويعرفه
 عن اإلعالن رادة عكسية"، وهو بمثابةإ ثارها، فهو تعبير عنآتكن، مع منع ترتيب 

 كأنها عتبارهاا  و  وسحبها، إرادته عن الرجوع المتعاقد خاللها من ، ويلتزم5مضادة إرادة
 في لها سيكون  أو الماضي في لها كان أثر أي من تجريدها بهدف وذلك تكن، لم

 .6المستقبل
 خالل الخدمة رفض وأ السلعة إرجاع في الحق المستهلك منحه:" بأن أيضا وعرف
، مبررا يأ إبداء دون  للخدمة بالنسبة العقد برامإ وأ السلعة ستالمإ من معينة مهلة

 برمهأ الذي العقد في النظر بإعادة المستهلك حق"ه: نأ بالقول الفقه بعض ويذهب
 7."العقد محل ختالفإب تختلف محددة مدة خالل عنه والعدول
التعاقد،  قبل عليها كان التي الحالة على نالمتعاقدي إعادة العدول في بالحق ويقصد

 دونما معقول مبرر ثمة نهأ مادام إليه تسليمه تم الذي المنتوج المستهلك يرد نأب
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 المتعاقدين أحد رغبة بأنه "البعض: يعرفه ، كما8للمستهلك الشخصي الهوى  طر ش
 .9األخر" الطرف إرادة على ذلك توقف دون  منه، والتحلل العقد بنقض

اعتبر العدول حق من حقوق المستهلك الذي يحق له العدول مشرع الجزائري ما الأ
قد ضافية، و إحترام شروط التعاقد ودون دفع مصاريف إعن اقتناء منتوج ما ضمن 

في  81/9010خير لقانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم عرفه بموجب التعديل األ
قتناء منتوج إستهلك في التراجع عن نه:"...حق المأب منه الفقرة الثانية 80نص المادة 

الفقرة  80المشرع الجزائري بموجب نص المادة  حالأوقد ، ما دون وجه سبب..."
جاله وقائمة المنتوجات آو  شروط وكيفيات ممارسة حق العدولالقانون  نفس من 90

 لى التنظيم. إالمعنية 
 دول بل نص على حقلم يعرف الحق في الع الجزائري  لكترونيةما قانون التجارة اإلأ

في  صليوفي غالفه األ رسال المنتوج على حالتهإعادة إ تروني من كلالمستهلك اإل
( أيام عمل 90في أجل أربعة) لكتروني آلجال التسليمحترام المورد اإلإحالة عدم 

إبتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع ذكر سبب الرفض ودون المساس بحقه 
يض عن الضرر، وعلى المورد اإللكتروني أن يرجع إلى المستهلك في المطالبة بالتعو 

اإللكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خالل مدة خمسة 
  11(يوما إبتداء من تاريخ إستالمه المنتوج المعيب.81عشر)

لة التي ومضمون حق المستهلك في العدول عن العقد هو إعادة المتعاقدين إلى الحا
كانوا عليها قبل التعاقد، ويعود سبب عدول المستهلك لعدم مطابقة المنتوج، أو بسبب 
التفاوت بين الصور التي بثها المزود عبر شاشة اإلنترنت وحقيقتها في الواقع وحتى 

 لمجرد هوى المستهلك. 
 طبيعة الحق في العدول .9

لمصالحه، تحقيقا  لتقدير المستهلك ويمارسه الحق في العدول حق شخصي يخضع
، 12مسؤوليتهب عليه سباب معينة لهذا العدول والذي ال يرتأوهو غير ملزم بإبداء 

 القانونية، للضوابط وفقا المستهلك، إرادة لكامل تقديره يترك محض إرادي حق وهو
 العقد العام المتمثل في مبدأال عن اجخرو  ويشكل للعقد، الملزمة بالقوة يمس حق وهو
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 صحيحا عقدا القانون  شراح بعض عتبرهإ  حيث ،للعقد الملزمة والقوة قدينالمتعا شريعة
 حق هو العدول فحق للمزود، الزم صحيحا وعقدا للمستهلك، بالنسبة الزم غير

 ليس فهو لمصالحه، محقا يراه لما قاوف ويمارسه المستهلك، لتقدير يخضع شخصي
 ال الحق لهذا المستهلك عمالستإ أن بمعنى العدول، لهذا معينة أسباب بإبداء ملزما
 .13مسؤوليته قيام إلى يؤدي

 العدول في الحق رراتمب .3
 وأ قانوني نص يتم بموجب عن العقد الرجوع وأ العدول في المستهلك حق نأل

 الملزمة والقوة المتعاقدين شريعة العقد مبدأ على ستثناءإالعقد، ك طرافأ تفاقإ بموجب
 أجل من لمستهلكية للكتروناإل والمعامالت مستهلكال حماية قوانين منحتهوالذي  للعقد
 عدولالحق  تقرير من ن الهدف الرئيسيإف عنها، المعلن السلعة في لديه الثقة بث
 واعية رادةإ وضمان الحقيقي المستهلك رضا حماية في يتمثل العقود بعض عن

 في والتأمل للتروي  كافية فرصة المستهلك إعطاء بواسطة ذلك ويتحقق ومستنيرة،
 في الحقو  ،المبيع عن وكافية واعية فكرة بدون  متسرعا برامهإ على يقدم الذي العقد

 تشريع بكل وجوده مرتبط بل اإللكتروني فقط، المستهلك بحماية ال يرتبط فقط العدول
 في الحق تجعل لكترونيالعقد اإل طبيعة ختالفإ لكن المستهلك، حماية إلى يهدف
 في فهو الطرف الضعيف اإللكتروني للمستهلك بةبالنس ضرورة من أكثر العدول
 إلى أصلية بصفة يهدف العدول في فالحق، 14المحترف الطرف مواجهة في العقد
 والتدبر للتروي  إضافية مهلة إعطائه خالل من ذلك ويكون  المستهلك، رضا حماية
 اإلخالل حقيقة من التحقق على الحق هذا يساعد كما، 15 هأبرم الذي العقد أمر في
 في سيلجأ فإنه مكتمل، غير رضاؤه بأن المستهلك  أحس إذا التعاقدية، لتزاماتباإل

 16.التزاماته تنفيذ في المماطلة
لى ضرورة التدخل لحماية المستهلك، تتمثل في إسباب دعت أن هناك عدة أكما 
لكتروني، الذي يستعمل كل الطرق و المزود اإلأحترافية التي يتمتع بها التاجر اإل
قناع المستهلك للتعاقد معه الذي يفتقد للخبرة وضعفه إجل أشهارية من سائل اإلوالو 

لى ذلك الضغوطات إو الخدمة المعروضة للبيع، ضف أالمعرفي حول السلعة 
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قدامه على شراء سلعة خارج إغراءات التي يقوم بها التاجر على المستهلك لدرجة واإل
  17رادته ورضاه.إنطاق 

  لعدول عن العقدا في صور الحقو  خصائص .0
 أهمها: الخصائص من بجملة العدول في الحق يتميز
 إرادة على استعماله يعلق ومجاني ومؤقت تقديري  حق العدول في الحق يعد 

 .رضائه حماية بغرض المستهلك
 ودون  للمستهلك، باإلرادة المنفردة ويتقرر تفاق،واإل بالقانون  محددة مصادره 

 الحاجة ودون  بل اآلخر، الطرف موافقة اشتراط ودون  القضاء، إلى للجوء الحاجة
 18.أو الخداع التأثير وسائل من وسيلة أي إلى إلثبات التعرض

 األطراف ستقرار مراكزإ على حفاظا (المدة محدد )المؤقتة الحقوق  من هو 
 الحق هذا نأ كما له، المحدد المدة و بفواتأ ستعمالهإب ماإ وينقضي العقد، في

 .النص في صراحة المشرع قرهأ ذإ العام بالنظام متعلق
  نما في مجال ا  هو حق ال يقتصر فقط في مجال السلع والمنتجات عن بعد و

 19 الخدمات كذلك.
 المتعلقة المستهلك حماية قواعدب ألنه منظم آمرة قواعد تحكمه العدول حق 

 20.عنه التنازل يجوز وال قتصادياإل العام بالنظام
 بحيث ال تختلف  اعد قانونية متماثلة،يخضع لقو  حق المستهلك في العدول

فيما بينها إال فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يحق للمستهلك خاللها أن يقرر العدول 
( أيام 90عن العقد، وهي تتراوح في غالبية التشريعات، تبعا لألحوال بين سبعة )

 .( يوم39وثالثين )
 :21قيمكن التمييز بين صورتين لهذا الحف أما صور العدول

 نسحاب خالل مهلة التفكير السابقة على التعاقد : حق اإلالصورة األولى
نعقاده في خالل مدة معينة إوفي هذه الصورة يكون العدول عن العقد سابقا على 

 تعرف بمدة التفكير السابقة على التعاقد.
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 حق النقض خالل مهلة التفكير الالحقة على التعاقد، وفي الصورة الثانية :
رة يحق للمستهلك خالل مدة معينة يحددها القانون تعرف بمهلة التفكير هذه الصو 

يعني حق  الالحقة على التعاقد أن يقرر العدول عن العقد بعد إبرامه وهو ما
 برمه، أي فسخ العقد بإرادته المنفردة.أالمستهلك في نقض العقد الذي 

 ثار المتربة عنهواآل العدول في الحق تطبيق مجال ثانيا:
 العدول في الحق تطبيق لمجا .0

لعقد  بالنسبة وكذلك عالعديد من العقود كعقد البي في العدول في الحق تطبيق يمتد
 في الفرنسي المشرع لكن ،جل توفير حماية خاصة للمستهلكأمن  لخدماتاو  إليجارا

وروبي الخاص األستهالك الفرنسي، والتوجيه اإل من قانون  828/29/2 المادة نص
 ستبعدإ 6/3في نص المادة  8000ماي  29لك الصادر بتاريخ بحماية المسته

  :وهي 22التطبيق من العقود بعض
 المدة إنتهاء قبل المستهلك مع تفاقباإل تنفيذها يبدأ التي الخدمات عقود 

 .العدول في الحق المقررة لممارسة
 متقلبة السوق  ظروف وفق أثمانها تتحدد التي والخدمات السلع توريد عقود(
 .ر(سعااأل
 السلع التي قام لمستهلك،ا لطلب وفقا تصنيعها يتم التي السلع توريد عقود(

 ، (لشخصه بتصنيعها المطالبةالمستهلك ب
 الهالك أو سريعة للبائع، طبيعتها بحسبعادتها إ ال يمكن  السلعة التي 

 .والتلف
 والمجالت والدوريات الصحف توريد عقود. 
 23.بها مصرحال اليانصيب وأوراق الرهان خدمات عقود 

ممكن،  غير فيها الرجوع خيار تجعل بخصائص تتسم أنها العقود هذه على والغالب
 التصنيع يتم العقود بعض نأ ثم ف،التل السريعة السلع بعض بطبيعة تعلق ما خاصة
غير  فمن المنتوج، في المميزات بعض يشترط الذي المستهلك رغبة بناء على فيها

 بناء معين منتوج بهام يتميز التي الخصوصية ألن وعالرج من خيار المعقول تمكينه
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 نأ بالضرورة ليس آخر، ثم مستهلك رغبة مع ال تتوافق قد المستهلك رغبة على
 تم ما ذاإ المواصفات نفس في يرغب مستهلك آخر إيجاد حرج في البائع يوضع
 .العدول حق من المستهلك تمكين

وأوراق  الرهان خدمات وكذا والمجالت والدوريات الصحف توريد بعقد تعلق مافي ماأ
 المستهلك تمكين وبالتالي مؤقتة، طبيعة ذات البضاعة من النوع فهذا اليانصيب،

 فالمجلة بعد، فيما صالحة غير البضاعة من النوع هذا يجعل حق العدول من فيها
ن أما حينها، في بمعلوماتها المستهلك ينتفع  قيمتها فقدت قد تكون  زمانها خرج وا 

 .ماديةال
شتراط عقود العقارات الشكلية في وحق العدول يشمل عقود المنقوالت دون العقارات إل

 .24العقود والتي تمنح للمشتري فرصة كافية للتفكير والتدبر في عقد البيع
من القانون  90الفقرة  80وكما ذكرنا سابقا فإن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  90/93قانون رقم المعدل والمتمم لل 81/90رقم 
الغش السالف الذكر فانه لم يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وآجاله وقائمة 

 المنتوجات المعنية إلى التنظيم. 
 العدول في الحق ممارسة آثار .9

 الحال بإعادة ويلتزم األطراف وانقضاؤه، العقد زوال التعاقد عن حق المستهلك يترتب
 التي إلى الحالة بإعادته لتزمإ المبيع الشيء تسلم فإن التعاقد، قبل عليه كانت ما إلى

 فإنه ينطبق العامة، ستهالكيةاإل العقود على ينطبق مثلما الحال وهذا عليها، تسلمها
 .اإللكترونية العقود على كذلك

مدة خالل ال العدول في لحقه المستهلك ممارسة حالة في ملزم المتدخل كون يو 
 المدة خالل إضافية نفقات يأ بتسديد ملزما يكون  نأ دون  المنتوج ثمن برد القانونية
 عالنإ  تلقيه فيه يوضح لكترونيإ بريد المتدخل يرسل نأب وذلك ،قانونا المحددة
  .عتباراإل في ووضعه العدول

ذاو   في حقه ستعمالهإل لكترونياإل للمستهلك المشرع حددها التي المدة انقضت ا 
 ستعملإ إذا لكن التنفيذ، واجبو  باتا ويصير للطرفين، الزما العقد عدول يصبحال
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 وذلك الثمن، برد التاجر لتزامإ ذلك على فيترتب المدة خالل هذه حقه المستهلك
 من القانون  828/29/8لنص المادة  طبقا يوما، (39ثالثون) أقصاها مدة خالل

 الثمن، بإرجاع البائع يقم ولم المدة ههذ نقضتإ إذا ما حالة وفي المستهلك الفرنسي،
 25.تأخير يصاحبه يوم كل عن المستهلك لصالح وائديلزم التاجر بدفع فف

 عدم فعل تجريم درجة إلى المستهلك لصالح التاجر مع الفرنسي المشرع ولقد تشدد
لتزاماته إب الوفاء عدم في رغبة أو أي لتماطل، مجال أي يمنع حتى الثمن، إرجاع
 .ةالتعاقدي

عنه الذي عدل  للعقد تمويال المبرم القرض عقد على العدول بآثار تعلق ذاإ أما
 الوفاء كان إذا أنه على تنص األوروبي من التوجيه 0/ 6 المادة فإن ،المستهلك

 أومن المورد قبل من ئتمانإب آليا أو جزئيا تمويله تم قد أو الخدمة المنتج بثمن
 المستهلك ممارسة فإن األخير والمورد، بين ممبر  تفاقإ أساس على الغير من شخص
 أو تعويض دون  ،26القانون  بقوة ئتماناإل عقد فسخ إلى يؤدي العدول لحق

 27.ئتماناإل ملف لفتح المحتملة المصروفات ستثناءإب مصروفات
 بدون  المنتوج بإرجاع ملزم يكون  نهإف العدول، في حقه المستهلك يمارس عندماف

 ذاإ إال السلعة، ستالمإ هليةأ  المهني عطاهأ  الذي الشخص لىإ أو المتدخل إلى تأخير
 عدوله بعد المستهلك يتحملها التي المالية النفقات ماأ، بنفسه يسترجعها نأ هو طلب
ال يلتزم بدفع أية نفقات ما عدا ما يتصل بنفقات و  ،28السلعة إرجاع بمصاريف فتتعلق

ستلمها بها إ تكون في حالتها التي بائع على أنعند إعادتها إلى ال29إرجاع البضائع 
جزئيًا، ضمانًا  تلفها أو هالكها هالكًا كليًا أووقت التعاقد وبنفس الكمية، ويسأل عن 

الغرض من تقرير  في اإلضرار بالبائع أو في تجاوز ستعمال الحقإلعدم تعسفه في 
ضًا برد البائع أي الغير من اإلضرار بها، كما يلتزمهذا الحق، وحفاظًا على حقوق 

 .الثمن إلى المستهلك خالل مدة زمنية معينة
من قانون التجارة  92الفقرة  22والمشرع الجزائري كما ذكرناه سابقا بموجب المادة 

اإللكترونية السالف الذكر المورد اإللكتروني ملزم بإعادة المبلغ المدفوع والنفقات 
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اء من تاريخ إستالمه ( يوما إبتد81المتعلقة بإرسال المنتوج خالل خمسة عشر)
 المنتوج.
 الخاتمة:
 حق أنه حيث التقديرية، بالصفة يتسم لالعدو  في المستهلك حق نأ سبق مما يستنتج
 وبالتالي القانونية، للضوابط اقوف المستهلك، إرادة لكامل تقديره يترك محض إرادي
 الملزمة لقوةا مبدأ على خروجا هعتبار إ ويمكن  اإللكتروني، للعقد الملزمة بالقوة يمس
 ألي يجوز وال وقانوني، خلقي لتزام كمبدأباإل الوفاء ضرورةب يقتضي الذي للعقد
 تفاقاإل به يسمح ما حدود في إال أحكامه و تعديلأ العقد هذا بنقض يستقل نأ طرف

 زمنية فترة خالل المستهلك قبل من به اإللتزام يشترط ال ، وهوالقانوني النص أو
 أي للمستهلك، بالنسبة معينة زمنية مدة خالل الزم غير اصحيح عقدا هوو  محددة
 .زماومل صحيحا عقدا المعينة المدة نتهاءإ بعد يصبح

أساسية لضمان  آلية قانونيةن حق العدول عن العقد هو رخصة و أكما يمكن القول ب
يجد  الذيخروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد، و حماية فعالة للمستهلك المتعاقد 

عتباره الطرف الضعيف في مواجهة المهني أو إفي ضرورة حماية المستهلك ب مبرره
ن ينقض العقد أالمستهلك يستطيع قتصادية، حيث الذي يتمتع بالقوة اإل المحترف

ن تكون ضرورة أو أن يقدم تبريرا لذلك أو أخر، لى تدخل الطرف اآلإدون الحاجة 
ممارسة هذا الحق  ى، ويترتب علو الخدمةأثبات وجود عيبا وخلل في السلعة إلى إ
 الة التي كان عليها قبل التعاقد.لى الحإثر رجعي حيث يرجع طرفي العقد أ

 الهوامش:

                                                           

القانون الجزائري)دراسة  حماية المستهلك االلكتروني فيعبد الرحمان خلفي:  1
(، 8)20ية(، المجلدنسانمجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اال ،مقارنة(
 .83، ص 2983
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، مذكرة لنيل نترنتالحماية القانونية للمستهلك عبر اإل نصيرة خلوي )عنان(:  2
المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم  شهادة الماجستير في القانون، فرع

 . 08، ص 2983، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السياسية
 .83عبد الرحمان خلفي: مرجع سابق، ص  3
، الطبعة الثانية، دار منشأة الحماية العقدية للمستهلك:محمد الباقي عمر عبد 4

حق سيا يلس: آ، وانظر ايضا 061، ص2991المعارف باإلسكندرية، مصر، 
، وغموض النص" بين الحاجة في العدول عن العقد" لكترونيالمستهلك اإل 

جتهاد القضائي على حركة التشريع، ثر اإلأجتهاد القضائي، مخبر مجلة اإل
 .180، ص 2980جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الرابع عشر، افريل 

، مجلة لكترونيحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد اإل دليلة معزوز:  5
، 22البويرة، السنة الثانية عشر، العدد  معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة

 .90، ص2980جوان 
 .80عبد الرحمان خلفي: مرجع سابق، ص  6
 .181اسيا يلس: مرجع سابق، ص  7
 الجامعي، الفكر دار ،مقارنة دراسة لكتروني،اإل  العقد إبرام إبراهيم: ممدوح خالد 8

 .328 ص ،2991اإلسكندرية، 
الطبعة  مقارنة، دراسة ،لكترونياإل  التعاقد في لكالمسته حماية بدر: أحمد اسامة 9

 .289 ، ص2991 اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،ولىاأل
يونيو سنة  89الموافق  8030رمضان عام  21مؤرخ في 81/90 قانون رقم 10

، 31الجريدة الرسمية العدد  ،يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،2981
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 .2990مارس سنة  91الصادرة بتاريخ 
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