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 ملخص: 

الخُىع الخىىىلىجي والٗلمي الظي ٌكهضه ٖهغها الُىم، والظي أزغ ٖلى في ْل 

مسخلف مجاالث الحُاة؛ أنبدذ اإلافاوياث مغخلت أؾاؾُت ومهمت في مجاٌ ٖلىص 

 الخجاعة الضولُت لالىتروهُت، هما أنبدذ جّخم بُغق الىتروهُت.

 التزاماثّن الخفاوى بهفت ٖامت والخفاوى لالىترووي بهفت زانت له ٖضة إ

ت،  ًلىم ٖليها وااللتزام ببضء الخفاوى ولاؾخمغاع فُه، مبضأ خٓغ لالتزاماث اإلاىاٍػ

ام...هظا باإليافت إلى لالتزام بلالتزام باإلادافٓت ٖلى ألاؾغاع، لالتزام بالخٗاون و اإٖل

ى مبضأ هام ًدىم هظه اإلاغخلت، وهى أؾاس ي لحماًت الثلت اإلاكغوٖت في اإلاٗاماث، أال وه

ت، والظي يهضف إلى جأمحن ٖملُت الخفاوى وطلً بمى٘ الخضإ  ُّ مبضأ الخفاوى بدؿً ه

غاف. لىً في ْل البِئت لافترايُت هظه؛ هُف  والخٓلُل الظي كض ًلحم يغعا بأخض ألَا

ًمىً الىكف ٖىه، وهُف ًمىً الخأهض مً خؿً الّىىاًا، التي جياص جيىن قبه 

 ت الخللُضًت.  مؿخدُلت ختى في ْل البِئت الٗاصً

                                                             

 اإلاغؾل اإلاؤلف. 



  ػوڤاٙ هاصًت
 

    

 ؛ٖلىص الخجاعة لالىتروهُت ؛خؿً الىُت ؛: الخفاوى لالىتروويالكلمات اإلافحاحُة

ض لالىترووي. ؛الثىعة اإلاٗلىماجُت  البًر

ABSTRACT 

In light of the technological and scientific development observed 

today, which has affected various areas of life, negotiations have 

become an essential and important stage in the field of international 

electronic commerce contracts, as they are conducted electronically. 

That trading in general and electronic trading in particular 

contains several obligations on which it is based, such as the 

obligation to start and continue trading, the principle of prohibiting 

parallel obligations, the duty to keep secrets, duty to cooperate and 

duty media. This is in addition to an important principle which 

governs this stage, which is that of protecting legitimate expectations 

in transactions, and it is the principle of negotiation in good faith, 

which aims to secure the negotiation process, and this by preventing 

deception and concealment which can harm one of the parties. But in 

such a virtual environment, how can it be revealed, and how to ensure 

good intentions that are almost impossible even in the traditional 

normal environment. 

Keywords: Electronic trading; Goodwill; Electronic commerce 

contracts; Information revolution; E-mail. 

 ملدمة:

حٗخبر اإلافاوياث في ٖلىص الخجاعة الضولُت مغخلت مهمت وأؾاؾُت في إبغام مٗٓم هظه 

ت والىيىح؛ فئن ٖلىص الخجاعة الضولُت  الٗلىص، فئن واهذ الٗلىص الىاؾُىُت جدؿم بالبؿَا

ت  غافها ٚحر مدؿاٍو لت اإلاضة، َأ جخمحز بأنها ٖلىص مٗلضة، مغهبت، طاث َاب٘ فني وجلني، ٍَى

ت إبغام الٗلىص جىُىي ٖلى  َابلت... ول هظه الٗىامل حٗلذ مً ٖمُل اإلاغاهؼ، جدخاج إلى أمىاٌ 

غافها، ألامغ الظي أصي إلى يغوعة أن ٌؿبم إبغامها مغخلت هامت حؿمى  غ هبحرة باليؿبت أَل مسَا

اق.  اإلافاوياث، والتي أنبدذ حكيل أهم وأزُغ مغاخل الٗلض ٖلى ؤلَا

ت اإلافاوياث في ٖلىص الخجاعة الضولُت الٗضًض مً لالتزاماث ًترجب ٖلى إٖماٌ مغخل

ت  ُّ التي جل٘ ٖلى ٖاجم أَغاف الخفاوى، مً أهم هظه لالتزاماث؛ مبضأ الخفاوى بدؿً ه
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. (1)جاه اإلاخفاوى آلازغج  التزام إًجابي بالهضق وألاماهت  الظي ًفغى ٖلى ول مخفاوى

ا وأؾاؾُا، ومُلبا  هاما لىجاح اإلافاوياث الٗاصًت، وما باقي هظا لالتزام ٌٗض حىهٍغ

ت ٖىه   .(2)لالتزاماث ألازغي ؾىي التزاماث مخفٖغ

وما  ،(3)الخُىع الظي ٌكهضه الٗالم في مجاٌ اإلاٗلىماث والخىىىلىحُا هما أّن 

غ ٖلى مسخلف هىاحي الحُاة بما في طلً إبغام الٗلىص 
ّ
أهخجخه الثىعة اإلاٗلىماجُت أز

ىُت والضولُت فأنبدذ هظه الٗلىص جبرم ٖبر وؾابل لاجهاٌ الحضًثت، وباٖخباع ، الَى

الخفاوى مغخلت أؾاؾُت مً مغاخل إبغام الٗلىص؛ جأزغ هى آلازغ بهظه الىؾابل 

 ؤلالىتروهُت، فٓهغ مهُلح الخفاوى ؤلالىترووي.

الحفاوض هى ثبادل الاكتراحات، ":(4)بهفت ٖامت ٖلى أّههٌٗغف الخفاوى 

س والدزاطات الفىُة، بل والاطخشازات اللاهىهُة التي اإلاظاومات،  اإلاكاثبات، الحلاٍز

ىة. فهى من أفظل ألاشكال اللاهىهُة  ِّ ًخبادلها أػساف الحفاوض لُكىن كل منهم على ب

                                                             
مجلت اإلادلم ، ملاٌ ميكىع في التزامات ألاػساف اإلاحفاوطة في علىد الحجازة الدولُة( زُلغا مدمض خؿحن، 1)

 
ّ
 .285الؿاصؾت، م ، الٗضص الغاب٘، الؿىتي للٗلىم اللاهىهُت والؿُاؾُتالحل

ماٌ، 2) ( خمىصي هانغ، الخفاوى في الٗلىص لاكخهاصًت الضولُت، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في كاهىن ألٖا

 .186، م2002حامٗت جحزي وػو، 

حن مً 3) ( خُث أنبذ الٗهغ الظي وِٗكه ٌؿمى بٗهغ اإلاٗلىماجُت، هظه ألازحرة واهذ هخاج احخمإ بحن هٖى

خمىصي هانغ، الحماًت الجىابُت للخجاعة ؛ ىىلىحُا لاجهاالث بخلىُاث اإلاٗلىماثالخىىىلىحُا؛ هي جى

حكخمل  .2-1، م25/02/2015، 1ؤلالىتروهُت، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر، ولُت الحلىق، حامٗت الجؼابغ

ٗت أؾاؾُت ٖلى ألاكل:  ا الحىؾبت اللفؼة اإلاضهكت لخىىىلىحُ -(1الثىعة اإلاٗلىماجُت ٖلى أعبٗت حٛحراث ؾَغ

ىن، اإلادُاث  ومٗالجت اإلاٗلىماث واهضماحها م٘ الخلضم اإلاظهل لىؾابل لاجهاٌ )الهاجف، الخلفٍؼ

ؤلاهترهذ )الكبىت  -(3الخُىع ٚحر اإلاؿبىق في جغاهم اإلاٗغفت واهخلالها بؿهىلت أهبر وػمً أكل.  -(2الفًابُت...(.

والخأزحراث ألاهُضة واإلامىىت واإلادخملت التي ًترهها طلً  الٗىاكب -(4الضولُت للمٗلىماث( التي ججم٘ الٗالم وله. 

، ملاٌ ميكىع الثىزة اإلاعلىماثُة عىاكبها وآفاكهافي خُاة البكغ، اهٓغ في هظا اإلاٗنى: ؾمحر إبغاهُم خؿً، 

، 18، اإلاجلض بمجلت حامٗت صمكم  .   208، م2002، الٗضص ألاٌو

وهى  -هىان الٗضًض مً الخٍٗغفاث؛ ؾىاء جلً اإلاخٗللت بالخفاوى همهُلح، أو جلً اإلاخٗللت بالخفاوى ٖلى الٗلض( 4)

" حدوذ اثصال مباشس أو ػحر مباشس بحن شخصحن أو ، خُث ٖغفه الضهخىع عحب هٍغم ٖبض اللاه: -مىيٕى صعاؾدىا

واإلالترحات وبرل اإلاظاعي اإلاشتركة، بهدف الىصىل إلى أكثر، بملحض ى اثفاق بُنهم ًحم من خالله ثبادل العسوض 

، هلا ًٖ: خمىصي هانغ، الخفاوى في الٗلىص لاكخهاصًت اثفاق بشأن علد معحن ثمهُدا إلبسامه في اإلاظحلبل"

 .83غح٘ ؾابم، ممالضولُت، 
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التي ثحلم مصلحة ألاػساف، والحعسف على ما ٌظفس عىه الاثفاق من حلىق 

" العملُة التي ٖلى أّهه:؛ فلض ّٖغف الخفاوى ؤلالىتروويأّما  .(1)والتزامات لؼسفُه"

ثحظمن طلظلة من اإلاحادرات وثبادل وجهات الىظس وبرل العدًد من اإلاظائل بحن 

صل إلى اثفاق بشأن حلُلة معُىة. والجدًس بالركس أن اإلاحفاوطحن بهدف الحىّ 

حم من خالل زطائل البُاهات التي ًخبادلها ػسفا ًالحفاوض في العلىد الالكتروهُة 

" عملُة ثجسي بحن ػسفحن محعاكدًن أو  ٖغف أًًا:هّما .(2)"اإلافاوطات عبر ؤلاهترهد

أكثر ألجل الظعي إلبسام علدهما الدولي ؤلالكترووي عبر الىطائؽ ؤلالكتروهُة التي 

 .(3)أفسشتها ؤلاهترهد"

ًخم ًٖ بٗض  زانت وأّههٍخمّحز الخفاوى لالىترووي بالٗضًض مً ؤلاًجابُاث؛ هظا و 

ىفغ لاهخلاٌ والؿفغ، مّما ًجىب مكلاث  ...إال أّن له الخيالُفالجهض و ٍللل الىكذ، و  ٍو

ؾلبُاث ٖضًضة جخمثل أؾاؾا في إقيالُت الخٗغف ٖلى الُغف آلازغ، مّما ٌٗضم الثلت 

غاف اإلاخفاويت إلىتروهُا، هما أن وؾابل لاجهاٌ الحضًثت ػاصث مً حٗلُض  بحن ألَا

ت، ُّ لُه مفهىم خؿً الى ت في الخفاوى ٖو ُّ ؛ هُف ًمىً الىكف ًٖ خؿً الى

 لالىترووي في مجاٌ ٖلىص الخجاعة الضولُت لالىتروهُت؟

لإلحابت ٖلى هظه ؤلاقيالُت كؿمىا البدث إلى مدىعًٍ أؾاؾُحن؛ هدىاٌو في ألاٌو 

(، لىخُغق بٗضها إلى  مبضأ خؿً الىُت في الخفاوى لالىتروويمفهىم  )اإلابدث ألاٌو

خماص ٖلى اإلاىهج الخدلُلي  بهظا لالتزامٌ حؼاء ؤلازا )اإلابدث الثاوي(. وطلً بااٖل

الؾخسام الحلٌى مً اللىاٖض الٗامت في هظا اإلاجاٌ، وجدلُلها ومداولت جُبُلها ٖلى 

ٗاث  ٖلىص الخجاعة الضولُت لالىتروهُت، م٘ بُان مىكف اإلاكٕغ الجؼابغي وبٌٗ الدكَغ

 لافترايُت. اإلالاعهت الؿباكت في مجاٌ البِئت 

                                                             
، جسهو كاهىن بللاؾم خامضي، إبغام الٗلض لالىترووي، أَغوخت ملضمت لىُل صعحت صهخىعاه في الٗلىم (1)

ماٌ، حامٗت الحاج لخًغ باجىت،  ، هلا ًٖ: خؿام الضًً وامل ألاهىاوي، مغح٘ ؾابم، 48، م2014/2015ألٖا

لُت   . 364، م1966الٗضص الثاوي، حٍى

ت الٗامت للٗلض، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن، حامٗت 2) مت، أزغ اإلاٗلىماجُت ٖلى الىٍٓغ ( عخمي هٍغ

غة،   .13هضي ػهحر الفُل، إبغام الٗلض ؤلالىترووي....، مغح٘ ؾابم، مهلا ًٖ: ، 61، م2017-2016البٍى

خمىصي مدمض هانغ، الٗلض الضولي ؤلالىترووي اإلابرم ٖبر ؤلاهترهذ م٘ الترهحز ٖلى ٖلض البُ٘ الضولي للبًاة٘، (3)

 .147م، 2012 الُبٗت ألاولى، صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،
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 مبدأ حظن الىُة في الحفاوض ؤلالكتروويمفهىم : ول ألا  بحثاإلا

حٗخبر اإلاغخلت الؿابلت ٖلى الخٗاكض قأنها قأن مغخلت إبغام الٗلض، جغجب ٖلى ٖاجم 

ت في (1)الُغفحن اإلاخفاويحن ٖضة التزاماث ُّ ، هظه ألازحرة مبيُت ولها ٖلى مبضأ خؿً الى

٘ ؤلازفاق في إبغام الٗلضالخفاوى، والظي ًغي حاهب مً   . (2)الفله أّهه ًدىاؾب ٖىؿُا م

لُه فئّهه ٌٗخبر مبض ت(3)أؾاؾُا وحىهغٍا˝ ءٖو ض ٌٗ، هّما (4)، وجخفٕغ ٖىه ٖضة التزاماث زاهٍى

مبضأ خؿً الىُت في الخفاوى ؤلالىترووي مبضأ ٖاما ًجب لالتزام به في وافت ٖلىص 

مباصا جىخُض كىاٖض الخجاعة  مً 1/7ههذ اإلااصة خُث  الخجاعة الضولُت اإلابرمت إلىتروهُا.

ة في الحجازة الدولُة": "(5)الضولُت ُّ وهظه  ًلتزم ألاػساف باحترام ملحظُات حظن الى

، مّما ًؤهض إمياهُت اللجىء إلى الخفاوى ؤلالىترووي Unidroitكاٖضة ٖامت أكغتها مباصا 

 الظي ٌٗض مغخلت جمهُضًت لٗلىص الخجاعة الضولُت.

غق إلىتروهُتإوخُث   ،ّن الخفاوى الظي هدً بهضص صعاؾخه، ًخم ٖبر وؾابل َو

ض أهمُخه، هٓغا للٛمىى الظي ًثحره الخٗاكض ؤلالىترووي، وهٓغا للبِئت  فئن هظا اإلابضأ جٍؼ

الاماصًت ولافترايُت التي ًخم زالها الخٗاكض، ومً زم الخفاوى ؤلالىترووي، لظلً 

ت في الخفاوى ؤلالىترووي )الفٕغ ؾىداٌو في هظا اإلاُلب الخ ُّ ُغق إلى حٍٗغف خؿً الى

                                                             
( خُث أحم٘ الفله واللًاء ٖلى أّن ٖملُت الخفاوى هي ٖباعة ًٖ جهغف كاهىوي، ًغجب التزاماث كاهىهُت، 1)

اهٓغ في هظا اإلاٗنى: خمىصي هانغ، الخفاوى في الٗلىص لاكخهاصًت الضولُت، مغح٘  ولِـ مجغص ٖمل ماصي.

 .179ؾابم، م

ىاؽ ميي ٖبض ههاع،  (2) ة اإلاعاصسةالحفاوض ؤلالكترووي دزاطة ملًإ ، ملاٌ ازهة في ظل بعع الخشَسعات العسُب

ٗلىم ؤلاوؿاهُتميكىع في  ، هلا ًٖ: ٖبض اإلاىٗم مىس ى إبغاهُم، 952م، 2013، الٗضص الثالث، مجلت حامٗت بابل لل

ً الحلىكُت، با ؾىت َب٘، م-صعاؾت ملاعهت-خؿً الىُت في الٗلىص  . 76ميكىعاث ٍػ

 .181، مهفؿه( خمىصي هانغ، الخفاوى في الٗلىص لاكخهاصًت الضولُت، مغح٘ 3)

ت، 4) ام، لالتزام بالخٗاون، لالتزام باالؾخمغاع في اإلافاوياث، لالتزام بالؿٍغ ( مً هظه لالتزاماث: لالتزام باإٖل

غي حاهب مً الفله أّن ول لالتزاماث اإلاترجبت  ٖلى ٖاجم الُغفحن في مغخلت لالتزام بالىصح وؤلاعقاص... ٍو

ت بضوعها ًٖ كاٖضة ٖخُلت عوماهُت ألانل؛ جخمثل  الخفاوى ججض أؾاؾها في كاٖضة "خؿً الىُت"، وهي مخفٖغ

، م هفؿهفي: "الٛل ًبُل ول ش يء" اهٓغ: خمىصي هانغ، الخفاوى في الٗلىص لاكخهاصًت الضولُت، مغح٘ 

 .218-191م

هظا باإليافت إلى اجفاكُت ألامم (، و Unidroit) 1994لهاصعة بغوما ؾىت مباصا كىاٖض الخجاعة الضولُت، ا(5)

 (.1980اإلاخدضة بكأن البُ٘ الضولي للبًاة٘ )اجفاكُت فُِىا 
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ت في هظه اإلاغخلت )الفٕغ الثاوي(. ُّ (، زم جلضًغ خؿً الى  ألاٌو

ة في الحفاوض ؤلالكترووي: ألاول  ؼل اإلا ُّ ف حظن الى  جعٍس

ت في الٗلىص بهفت ٖامت، ًىُىي ٖلى نٗىباث هبحرة؛  ُّ إّن مبضأ الخفاوى بدؿً ه

ُّ ألن مهُلح  ضم الىيىح، وجؼصاص نٗىبت  تخؿً الى ًىخىفه الٗضًض مً الٛمىى ٖو

جدضًض هظا اإلافهىم في الخفاوى ؤلالىترووي؛ بالىٓغ إلى ازخاف ألاهٓمت اللاهىهُت 

غاف اإلاخفاويت  .(1)الحاهمت لأَل

ت مً زاٌ مُٗاٍعً؛ مُٗاع شخص ي ومُٗاع  ُّ ًغي الفله أّهه ًمىً حٍٗغف خؿً الى

ت طاث الصخو اإلاغاص الحىم ٖلى جهغفاجه، وهي  .مىيىعي ُّ أّما ألاٌو فُلهض بدؿً الى

ت فُىدس ي َابٗا أزاكُا،  .بظلً خالت هفؿُت وطهىُت ُّ أما اإلاُٗاع اإلاىيىعي لفىغة خؿً الى

ضم الٛل في  ًفغى ٖلى الصخو أن ًغاعي في جهغفاجه الجزاهت وألاماهت ولاؾخلامت، ٖو

لُه فالصخو ا ت، أما اإلاٗاماث، ٖو ُّ ا في جهغفاجه ًيىن خؿً الى لظي ٌؿلً مؿليا ؾٍى

تالصخو الظي ٌؿلً مؿلً ٚحر ؾىي في مٗاماجه م٘ الٛحر؛ وان س يّ  ُّ  . (2)ء الى

لٗب مبضأ خؿً الىُت  صوعا  "-Robert Summer"خؿب الفلُه عوبغث ؾامغ –هظا ٍو

ني مً مغاكبت مً زاٌ ، ويمان جدلُم الٗضالت الخٗاكضًت أؾاؾُا في جمىحن اللاض ي الَى

فدؿً الىُت  .(3)افتراى الجزاهت، ويمان اخترام ول مخٗاكض إلاهالح وخلىق الُغف آلازغ

ا ًىحب ٖلى الُغفحن الجزاهت ولاؾخلامت والجضًت، هّم  ؾلىن إجبإًفغى ٖلى اإلاخفاويحن 

 .(4)فكلها  مخابٗت اإلافاوياث وجفاصي ول ما مً قأهه أن ًؤصي إلى

                                                             
ت، إهما هى 1) ُّ ت في اإلاجخمٗاث اللضًمت، خُث زلو إلى أن لالتزام بدؿً ه ُّ ( وان أٌو ْهىع إلافهىم خؿً الى

غاف الخدلي بمىاكب الخحر والخسلي ًٖ الكغ.أمغ مخهل باللاهىن الُبُعي الظي   ًفغى ٖلى ألَا

اع اللاهىوي لٗلض الخفاوى في مفاوياث ٖلىص الخجاعة الضولُت، أَغوخت لىُل قهاصة 2) بالت مٗمغ، ؤلَا ( بَى

 .77-76، م م2016/2017الضهخىعاه في الٗلىم، جسهو كاهىن ٖام، حامٗت مىخىعي كؿىُُىت، 

ة في مسحلة الحفاوض على العلدمدي التز مدمىص فُاى،  (3) ُّ ، ام ألاهظمة اللاهىهُة اإلالازهة بمبدأ حظن الى

ٗت واللاهىن بدث ميكىع في  ل 54، ولُت الحلىق، حامٗت ؤلاماعاث اإلاخدضة، ٕ مجلت الكَغ  .232، م2013، أفٍغ

 لاهىن الخام،( بً أخمض نلُدت، اإلاؿؤولُت في خالت كُ٘ اإلافاوياث، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في ال4)

 .34، م2007/2008حامٗت وعكلت،  ولُت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت،
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ت ٖلى أهه ُّ غف خؿً الى الحعامل بصدق واطحلامة مع الؼسف آلاخس بصىزة " : (1)ٖو

ثبلى ممازطة الحم طمن الؼاًة اإلافُدة التي ثم من أجلها الحفاوض والتزام بها كل ػسف 

من أػساف الحفاوض، بحُث ال ًؤدي إلى إطساز الؼسف آلاخس دون مظىغ كاهىوي بل 

الىطُلة  ": وهىان مً ٌٗغف خؿً الىُت ٖلى أنها .(2)بأماهة"ًحىصل كل الؼسفحن إلى حله 

التي ٌظحؼُع من خاللها اللاض ي الحدخل لظمان ثىاشن العالكة العلدًة بحن ألاػساف 

بالشكل  أماهةو  صدقاإلاحعاكدة وثىكع على الؼسف اإلاحعاكد معاملة الؼسف اإلالابل له ب

هما ٖغف لالتزام بدؿً الىُت ٖلى  .(3)الري ًسػ  هرا ألاخحر من الؼحر الحعامل معه به"

" أن ثخظم عملُة الحفاوض بالجزاهة وألاماهة والثلة مع الامحىاع عن كل ما من شأهه أهه: 

لُه ًمىً حٍٗغفه ٖلى   (4)"إعاكة اإلافاوطة أو محاولة الحظلُل لإلطساز بالؼسف آلاخس ٖو

أؾاؽ الهضق، وألاماهت فاوى والتزامه بالخٗامل م٘ الُغف ألازغ ٖلى خكُام اإلاه أهّ 

 ت باليؿبت له.وألازاق الحمُضة، مما ًجٗله مىك٘ زل

ت؛ فىجض أّن مٗٓم  ُّ ٗاث الىيُٗت مً مؿألت خؿً الى أما باليؿبت إلاىكف الدكَغ

ت جىفُظ  ٗاث الٗغبُت، ههذ ٖلى مبضأ خؿً الىُت، لىً خهغجه في ػاٍو الدكَغ

ًٖ خؿً الىُت في الخفاوى  ىوً كاهىوي وال ًىحض أي هو، (5)فلِ لالتزاماث الٗلضًت

ت، فهىان مً (6))ؾىاء الخفاوى الخللُضي أو الخفاوى ؤلالىترووي( ٗاث الٛغُب . أما الدكَغ

ُالي، اللاهىن اإلاضوي ألاإلااوي، اللاهىن اإلاضوي الُاباوي، في  ٌٗترف بهظا اإلابضأ واللاهىن اإلاضوي ؤلاً

                                                             
ت، وهي اإلاٗاوي التي جدىم جهغفاث بني البكغ؛ فمً 1) ( بما أن خؿً الىُت مبني ٖلى مٗاوي فلؿفُت ومٗىٍى

فه بهفت صكُلت، اهٓغ: خمىصي هانغ،  الُبُعي أن ًيىن مبضأ ٖاما وواؾٗا، ًهٗب ؤلاحمإ ٖلى حٍٗغ

 .188الخفاوى في الٗلىص لاكخهاصًت الضولُت، مغح٘ ؾابم، م

حىن إلخ، مغقض ألاطهُاء اليامل، هُف ججغي مفاوياث هاجحت، جغحمت زالض الٗامغي، صاع الفاعوق لليكغ  (2)

 .18، م2000والخىػَ٘، مهغ، 

 .   مدمىص فُاى، مغح٘ ؾابم، م( 3)

 .315، م2010مدمض ٖبُض الىٗبي، الحماًت الجىابُت للخجاعة لالىتروهُت، صاع النهًت الٗغبُت، مهغ،  (4)

( هىان حاهب مً الفله، ًغي أهه التزام يهُمً ٖلى حمُ٘ مغاخل الٗلض) اوٗلاص، جىفُظ، جفؿحر(، عاح٘ في 5)

 .190، مهفؿهطلً: خمىصي هانغ، الخفاوى في الٗلىص لاكخهاصًت الضولُت، مغح٘ 

ت في  107( وهى ماهو ٖلُه اإلاكٕغ الجؼابغي في اإلااصة 6) ُّ مً اللاهىن اإلاضوي، التي ههذ ٖلى مبضأ خؿً الى

ة: "107/01مغخلت جىفُظ الٗلض، اإلااصة  ُّ  ما أزظ به"، وهى ًج  ثىفُر العلد ػبلا إلاا اشحمل علُه وبحظن ه

 .كبل اإلاكٕغ الجؼابغي  اإلاكٕغ اإلاهغي واإلاكٕغ الفغوس ي
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خؿً الىُت في مغخلت الخفاوى بهفت خحن هىان بٌٗ الدكَغٗاث عفًذ جُبُم مبضأ 

 .(1)نٍغدت

ماٌ مبضأ خؿً الىُت زاٌ مغخلت  وهٓغا لازخاف بحن ألاهٓمت اللاهىهُت إٖل

الخفاوى، خاولذ الضٌو جىخُض اللىاٖض اللاهىهُت التي جدىم مغاخل الٗلض في مجاٌ 

ت في  ُّ ٖلىص الخجاعة الضولُت،ولٗل أهم الىهىم التي ههذ ٖلى مبضأ خؿً الى

. خُث ههذ غؾالفت الظه ، هجض مباصا جىخُض كىاٖض الخجاعة الضولُتالخفاوى

ة الحفاوض وال ٌعحبر مظؤوال عن عدم الحىصل " منها: 2/5اإلااصة ًحمحع كل ػسف بحٍس

إّن الؼسف الري ًلىم بالحفاوض أو ًلىم بلؼع مفاوطاثه بظىء هُة،  إلى اثفاق.

 .                                                                              الثاوي ًكىن مظؤوال عن الخظائس التي ًحكبدها الؼسف

إّن الدخىل في مفاوطات أو الاطحمساز فيها من كبل الؼسف الري ال ًىىي الحىصل إلى 

 . "ملسوها بظىء هُةاثفاق مع الؼسف آلاخس ٌعحبر ثصسفا 

لُه؛ فئّن  لىترووي أو لالتزام بالخفاوى بدؿً هُت  مبضأ خؿً الىُت في الخفاوى لاٖو

ت في مغخت اإلافاوياث لالىتروهُت والتي كض جؤصي إلى إبغام الٗلض  مً لالتزاماث الجىهٍغ

لالىترووي، فُجب أن ًخهف هظا الخفاوى بالهضق، الجزاهت، ألاماهت والثلت... وهى التزام 

 .(2)لُم هدُجت ولِـ التزام ببظٌ ٖىاًتبخد

ة في الحفاوض ؤلالكتروويمبدأ ثلدًس  :الثاوي ؼل اإلا ُّ  حظن الى

ت في  ُّ بٗض الخُغق في اإلاُلب ألاٌو مً هظا اإلابدث إلى مفهىم مبضأ خؿً الى

ت مً اإلاُلب الخُغق إلى جلضًغها. خُث إالخفاوى؛ ؾىداٌو في هظا  ُّ ن جلضًغ خؿً الى

ت وكض ًيىن ؾيئ ُّ ت( هظا في  ٖضمه هى أمغ هفس ي )أي شخو كض ًيىن خؿً الى ُّ الى

ؤلالىترووي، الظي ًيىن ًٖ  فىُف ًيىن الحاٌ في الخفاوى .الخفاوى بهفت ٖامت
                                                             

ٓام ألاهجلىؾاهؿىوي؛ فهى ال ًأزظ بكيل ٖام ( 1) لىص، خُث ومً طلً هجض الى ن هظا الفىغ إبمبضأ خؿً الىُت في اٗل

اكض وأن واحب Individualismeًأزظ بالفلؿفت الفغصًت ) بُم هظا اإلابضأ ٍػاصة ولفت الٗخ (، خُث كُل أن مً قأن ُج

لض، اهٓغ:  اصة جيلفت اٗل لضالخفاوى بدؿً هُت ًؤصي إلى ٍػ ـ ههحر، مغخلت ما كبل إبغام اٗل صعاؾت ملاعهت،  -ًٍؼض أِه

ذ، ولُت الضعاؾاث الفلهُت واللاهىه ت، حامٗت آٌ الِب ُّ أقاع ، 6، م23/11/200ُت، الجؼء الثاوي، ٖلض الخفاوى بدؿً ه

 .S.Colombo. « Good Faith. The Law et Morality » Denning LJ.23 (1993) at25: له

بمجلت مٗالم للضعاؾاث ، ملاٌ ميكىع ؤلاػاز اللاهىوي للحفاوض في العلد الالكتروويأعحُلىؽ عخاب،  (2)

 .61،  م2018، ماعؽ 03، اإلاغهؼ الجامعي جىضوف، الٗضص اللاهىهُت والؿُاؾُت
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غاف اإلاخفاويت، فىُف ًمىً مٗغفت هظه الىىاًا في هظا  بٗض، صون خًىع ماصي لأَل

 الٗالم لافتراض ي؟

ت بكلها الؿلبي  ُّ ًغي حاهب مً الفله، أهه في اللحٓت التي جىٗىـ فيها هظه الى

غي حاهب آزغ أن (1)لخهغفاث الخاعحُت للفغص، فُخضزل اللاهىن في هظا ألامغٖلى ا . ٍو

مُٗاع خؿً الىُت هى ألاؾلىب الؿلُم ليل َغف لخدلُم ٚاًخه مً الٗلض، وهظا ًمىً 

كُاؾه مً زاٌ ملاعهخه باإلاُٗاع الٗام الؿابض في مجخم٘ ما بسهىم مفهىم الجزاهت 

ًمىً كُاؾه بمضي الىخابج التي جترجب ٖلى جهغف ما . وهىان مً ًغي أهه (2)والٗضالت

 وما ًيخج ٖنها مً أيغاع للمىفٗت اإلالهىصة مً الٗلض.

ت في الخفاوى ؤلالىترووي، له أهمُت هبحرة في مجاٌ  ُّ لُه، فئن جدضًض خؿً الى ٖو

غاف اؾخُٕا الؿىق، التروٍج  ٖلىص الخجاعة ؤلالىتروهُت، ألهه كض ًيىن هضف أخض ألَا

ه، الحهىٌ ٖلى مٗلىماث مُٗىت، أو مجغص جفىٍذ الفغنت ٖلى الخٗاكض للُغف إلاىخجاج

وهىا جٓهغ جدضًاث الخفاوى لالىترووي في مجاٌ ٖلىص الخجاعة الضولُت  .(3)آلازغ

لالىتروهُت، زهىنا أنها جهىف يمً الٗلىص التي جخم بحن ٚاببحن ) حٗاكض ًٖ 

مجغص مىك٘ وهمي،  -ُت الخفاويُتكض ًيىن هىان َغف ٚحر حاص في الٗمل بٗض(.خُث

، (4)، لظلً جم اؾخدضار حهاث الخهضًم ؤلالىترووي-الهضف مىه الىهب ولاخخُاٌ

 والتي جخمثل مهامهما في: 

ت اإلاىك٘ ؤلالىترووي. -  الىكف ًٖ هٍى

ً وإزباث اإلاٗاملت ؤلالىتروهُت. -  حسجُل وجسٍؼ

 جلضًم قهاصاث إلىتروهُت وقهاصاث زضماث. -

                                                             
ض أهِـ ههحر، مغح٘ ؾابم، م1)  .6( ًٍؼ

 ( وحٗخبر هظه اإلافاهُم ٚحر زابخت؛ مخٛحرة خؿب اإلاجخمٗاث وخؿب الٓغوف.2)

بالت مٗمغ، مغح٘ ؾابم، م3)  .3( بَى

(4 ، ت وخىغ ٖلى الضٌو ( وهي حهاث حٗمل ٖلى يمان الضزٌى اللاهىوي إلاىٓىمت الدكفحر باٖخباعها مىٓىمت ؾٍغ

ت اإلاٗلىماث، ومً مهامها: جىزُم الخىكُٗاث لالىتروهُت وإنضاع الكهاصاث بسهىنها وطلً ألحل  جأمحن ؾٍغ

ت  ُاث الضولت، وجؼوٍض اإلاخٗاكضًً باإلافاجُذ التي جًمً ؾٍغ ماتهم جدذ عكابت ؾل ُنهم وحكفحر ٗح ٗاث فُما ب جباصٌ الخىكُ

غ: خمىصي  ٗلىماث خٌى مفهىم الخهضًم لالىترووي، آه ٖبر ؤلاهترهذ  مدمضإلاٍؼض مً ال لض الضولي ؤلالىترووي اإلابرم  هانغ، اٗل

٘ ؾابم، م م ، مغح ًا٘ة ٘ الضولي للب ٖلى ٖلض البُ ٘ الترهحز   .364-346م



  ػوڤاٙ هاصًت
 

    

 هكف وحٗلب اإلاىك٘ لالىترووي.الخىفل بٗملُت  -

ً في مُابلت اإلاٗلىماث لحلُلت خاملها هبُاهاث: مهضاكُت اإلاىك٘،  - ّٗ الخم

 (1).الصخو اإلاىك٘..

إّن وؾابل لاجهاٌ الحضًثت، التي أؾفغث ٖنها الثىعة اإلاٗلىماجُت، هجضها جدُل إلى 

مً الدكفحر)الترمحز( لالىترووي،الخىكُ٘ ؤلالىترووي، ؾلُت الخهضًم، إيافت إلى ٖملُت 

ت الصخو اإلاخٗاكض أو اإلاخفاوى، م٘ إزُاع اإلاخٗاملحن في خالت ما إطا  أحل جدضًض هٍى

ض الصخو اإلاغؾل للخفاوى ًجدضوان اإلاىك٘ ٚحر آمً وجدظًغه،فمً زاٌ طلً ًمىً 

والضٖىة إلى الخفاوى، زُىاث الخفاوى، جؤهض ٖلى الصخو اإلاخللي له، وألاهثر مً 

غاف اإلاخفاويت، ألنها حُٗي يماهاث ط لً فهي جلُم الضلُل في خالت وكىب هؼإ بحن ألَا

 .(2)أوؾ٘، زهىنا في وؿبت اإلادغع ؤلالىترووي لهاخبه

 مبدأ حظن الىُة في الحفاوض ؤلالكتروويجصاء ؤلاخالل ب: لثاويا بحثاإلا

م مً أن اللاهىن ال ًغجب أزغا كاهىهُا ٖلى اإلافاوياث  لابخضابُت ؾىاًء واهذ بالٚغ

في كُ٘ هظه اإلاغخلت متى قاء، وصون كُام أي  خغ هاؾُىُت أو إلىتروهُت، فيل مخفاوى

ٌ إلؼامه بمؿؤولُت أو  غ أؾباب وصواف٘ هظا الٗضو إطا ما  ؛إال أهه في بٌٗ ألاخُان. خبًر

، الُغف الظي ٖضٌ، جُبم كىاٖض اإلاؿؤولُت اإلاضهُت مً اكترن هظا الٗضٌو بسُأ نضع 

 .(3)اإلاخمثلت في كُام مؿؤولُت مً اعجىب زُأ وؾبب يغعا للٛحر

أهه وختى ًيىن اإلاخفاوى خؿً الىُت بالفٗل في جفاويه ًجب  ؛وهما كلىا ؾابلا

ٕؼ زلت الُغف آلازغ في حضًت هظه  أن ًمخى٘ ًٖ إجُان أي ؾلىن مً قأهه أن ًٖؼ

 .(4)خٗاكضهُت خلُلُت لل ىصاإلافاوياث ؤلالىتروهُت، أو ًىحى هظا الؿلىن إلى ٖضم وح

ومثاٌ طلً كُام اإلاخفاوى ؤلالىترووي بالضزىٌ إلى مىك٘ إلىترووي إلاجغص الدؿلُت أو خب 

                                                             
ٖلى: الِٗص ي ٖبض الغخمان، مغح٘ ؾابم، م م( 1)  ٘ َل ً اإلاٗلىماث، ا  .103-93إلاٍؼض م

 .251( بللاؾم خامضي، مغح٘ ؾابم، م2)

، الجامٗت بمجلت مضاص آلاصاب، ملاٌ ميكىع الحفاوض الالكتروويمها ههُف حاؾم، عقا ٖامغ ناصق، ( 3)

 .578، م 15الٗغاكُت، الٗضص

، بمجلت أهل البِذ، ملاٌ ميكىع ؤلاػاز اللاهىوي لعلد الحفاوض الالكتروويٖلُل فايل خمض الضهان، ( 4)

 .66حامٗت البهغة، الٗضص الثامً، م
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ئطا حؿبب طلً بًغع ن له هُت خلُلُت في إبغام الٗلض النهاةي، فى جيصون أن لاؾخُٕا 

 للُغف اإلاخفاوى آلازغ جُبم أخيام اإلاؿؤولُت اإلاضهُت.

 الحفاوض ؤلالكترووي اللاهىهُة للمظؤولُة في الؼبُعة: ول ألا  ؼل اإلا

م مً وحىص اجفاق فلهي خىٌ كُام اإلاؿؤولُت اإلاضهُت للُغف الظي أزل  بالٚغ

إال أن  ؛بمبضأ خؿً الىُت في الخفاوى ؤلالىترووي، وؾبب طلً يغعا للُغف آلازغ

هم هىان ازخاف خٌى َبُٗت هظه اإلاؿؤولُت، فمنهم مً ٌٗخبرها مؿؤولُت ٖلضًت، ومن

اث فلهُتٌمً  هغث بظلً ٖضة هٍٓغ ت ْو  هىحؼها فُما ًلي: ٗخبرها مؿؤولُت جلهحًر

ة إًس  -(1 ة الخؼأ في ثكىٍن العلد(هج )هظٍس ول شخو ًلضم ٖلى مفاصها أّن : (1)هظٍس

يىن هى الؿبب في بُاهه. بدُث  الخٗاكض )ؾىاء واهذ ٖلىص هاؾُىُت أو إلىتروهُت( ٍو

ىسضٕ به، ًلؼم بخٗىٌٍ الًغع الىاجج ًٖ ًلضم مٓهغا واطبا لُُمئن  الُغف آلازغ ٍو

 .(2) هظا الٗلض الباَل بىاًء ٖلى كُام مؿؤولُت ٖلضًت) بملخط ى هظا الٗلض الباَل(

ت لىلض قضًض مً َغف الفلهاء، خُث اٖخبروها زُاٌ مدٌ  حٗغيذ هظه الىٍٓغ

م ما ٌؿمى باالجفاق الًمني  .(3))زُاٌ كاهىوي( وطلً ًٖ ٍَغ

ة ثحمل الحبعُة -(2 ت الفلُه ألاإلااوي (: Risque Contractuel)  هظٍس وي٘ هظه الىٍٓغ

WINSHEID ، باجساط ػمام  ول شخو ًلضم ٖلى الخٗاكض أّن  فيأما مًمىنها فُخلخو

اإلاباصعة ًخدمل جبٗت وكاَه الخٗاكضي، فُيىن مؿؤوال ًٖ ألايغاع الىاحمت ٖىه، والتي 

 كُام الٗلض أو بُاهه.هدُجت ٖضم جلحم بالُغف آلازغ 

ت أًًا للىلض، فهي لم جدضص َبُٗت اإلاؿؤولُت ما كبل  وكض حٗغيذ هظه الىٍٓغ

                                                             
 .41ُدت، مغح٘ ؾابم، مبً أخمض نل( 1)

ت بٌٗ اللىاهحن الحضًثت واللاهىن ألاإلااوي الظي أزظ بها في خاالث زانت واإلااصة ( 2)  122وكض جأزغ بهظه الىٍٓغ

مً اللاهىن اإلاضوي ألاإلااوي التي جىو ًٖ خالت بُان الٗلض لٗضم حضًت إٖان ؤلاعاصة وخالت الٛلِ في هلل 

 A.BETTAIB, La sanction de la faute précontractuelle, Mémoire إٖان ؤلاعاصة؛

DEA en droit des affaires, Tunis, 1997, p9.   
)3( J.GESTIN, Traite de droit civil, La formation du contrat, 3

ème
éd, L.G.D.J, Paris, 

1993, p250.   

 .48بً أخمض نلُدت، مغح٘ هفؿه، م :طهغه
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ت أم ٖلضًت؟  .(1)الٗلضًت هل هي جلهحًر

ة الىكال -(3  MORMMSEN, SCHEWL  ألاإلااهُحن نحللفليهوهي   :Le Mandat))ة هظٍس

تهظه مًمىن و  الضٖىة إلى الخفاوى جخًمً إلاً جىحه إلُه جىهُا  أّن ًخمثل في  الىٍٓغ

ماٌ الاػمت للىنىٌ إلى إبغام الٗلض، فئطا فكلذ اإلافىياث ولم  يمىُا باجساط ول ألٖا

ي ًبرم الٗلض، فئن اإلاىول ًلتزم وفلا لللىاٖض الٗامت بأن ًغص للىهُل ول  اإلاهغوفاث الت

ؿؤولُت في هظه اإلاغخلت مؿؤولُت هي بظلً ججٗل اإلا. فأهفلها في ؾبُل جىفُظ الىوالت

ت ٖلضًت ٖلى أؾاؽ ٖلض الىوالت الًمني. فلم  ؛مً الىلض أًًا لم حؿلم هظه الىٍٓغ

 . (2)ًخلبل الفله فىغة الىوالت هأؾاؽ في مغخلت اإلافاوياث

اثهظا باإليافت  إلى  ت فاحُا أزغي للفله الخللُضي هٍٓغ ت الفًالت، هٍٓغ ، هىٍٓغ

حن في مغخلت ما باليؿبت للفله اإلاٗانغ فىجضه ًفغق بحن خالخأ في الفله ؤلاًُالي...

 ظهففي ه ،اإلاصحىبت باجفاق الخفاوىاإلافاوياث ٚحر خالت هما  ؛الخفاوى بهفت ٖامت

الحالت هجض اللاهىن ألاإلااوي ًدمل الُغف الظي ال ًلتزم  بدؿً الىُت اإلاؿؤولُت 

بمغخلت الخفاوى  هخمىابفغوؿا فلم ي (19 الخاؾ٘ ٖكغ ) الٗلضًت، أما فلهاء اللغن 

 .   (3)واٖخبروها ٖضًمت الفابضة مً الىاخُت اللاهىهُت

ٖلض الخفاوى ، أو هّما ًُلم ٖلُه حب الخفاوى ؤلالىترووي باجفاقأما إط ص  

فئن ؤلازاٌ بالتزام الخفاوى بدؿً الىُت ًترجب ٖلُه كُام اإلاؿؤولُت  ؛ؤلالىترووي

غاف  اإلاخفاويت الىتروهُا. الٗلضًت ٖلى أؾاؽ ٖلض الخفاوى ؤلالىترووي اإلابرم بحن ألَا

ومىكف  الحفاوض ؤلالكترووي شسوغ اإلاظؤولُة في: ثاويال ؼل اإلا

 اإلاشسع الجصائسي 

في يغوعة جىفغ ول مً قٍغ الخُأ،  هلاٖضة ٖامت جخمثل قغوٍ اإلاؿؤولُت

اكت الؿببُت بحن الخُأ والًغع الىاجج ٖىه، وجُبم الكغوٍ هفؿها في خاٌ  الًغع ٖو

                                                             
م ٖبض الاه، الخفاوى ٖلى الٗلض ( 1) صعاؾت جأنُلُت جدلُلُت ملاعهت، صاع النهًت الٗغبُت، مهغ،  –عحب هٍغ

 .233، م2000

م ٖبض الاه، مغح٘ ؾابم، م( 2)  .237عحب هٍغ

 .65بً أخمض نلُدت، مغح٘ ؾابم، م( 3)
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ؾىداٌو لظلً كُام اإلاؿؤولُت ًٖ ؤلازاٌ بمبضأ خؿً الىُت في الخفاوى ؤلالىترووي، 

ً مضي الخُغق لهظه الكغوٍ في هظا اإلاُلب أوال، زم الخُغق إلاىكف اإلاكٕغ الجؼابغي م

ت في الخفاوى لالىترووي؟ ُّ  كُام مؿؤولُت مً أزل بمبضأ خؿً الى

: جخمثل شسوغ كُام مظؤولُة ؤلاخالل بمبدأ حظن الىُة في الحفاوض الالكترووي -(1

هظه الكغوٍ في الخُأ )نىع ؤلازاٌ بمبضأ خؿً الىُت في الخفاوى لالىترووي(، 

اكت الؿببُت  الًغع ٖو

أو  ًخمثل ؤلازاٌ بمبضأ خؿً الىُت في الخفاوى ؤلالىترووي في ٖضة نىع  الخؼأ: -1-1

ت الؿِئت للمخٗاكض وصزىله مٓاهغ حٗىـ إما ؤلازاٌ بهظا اإلابضأ أو الىكف ًٖ الىُ

  ؛ جخمثل مٗٓمها في:(1)للمفاوياث ألؾباب ٚحر مكغوٖت

 عفٌ الضزىٌ في اإلافاوياث إلىتروهُا. -

ذ فغنت الخٗاكض للُغف آلازغ(.الخفاوى الىتروهُا بيُت ٖضم  -  الخٗاكض )لخفٍى

ت ) للخٗاكض م٘ َغف واخض(. - ُّ  الخفاوى الىتروهُا م٘ ٖضة أَغاف بؿىء ه

 الخٗؿف في كُ٘ اإلافاوياث )كُ٘ اإلافاوياث بضون ؾبب حضي(. -

 .(2)اعإفكاء ألاؾغ  -

ٌٗض الًغع الغهً الثاوي للمؿؤولُت اإلاضهُت بٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗتها، : الظسز  -1-2

ت، فالًغع هىٖ "ألاذي الري ًصِ  الشخص في حم من حلىكه أو في لضًت أو جلهحًر

 .(3)مصلحة مشسوعة شىاء كان ذلك الحم أو ثلك اإلاصلحة ذا كُمة مالُة أو لم ًكن"

هظا وفي ُٚاب هو زام ًىٓم اإلاؿؤولُت اإلاضهُت في مغخلت الخفاوى ؤلالىترووي، 

هظا اإلاجاٌ، فالًغع الظي ًلحم اإلاخفاوى فئهه ًمىً الغحٕى إلى اللىاٖض الٗامت في 

                                                             
ة في مسحلة الحفاوض وفلا ألحكام ألامس مدمض خمُضاوي، ( 1) ُّ اإلاعدل لللاهىن اإلادوي  131-2016مبدأ حظن الى

 .308، م2019، حىان 26،  الٗضصبمجلت خىلُاث حامٗت كاإلات للٗلىم لاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت، ملاٌ ميكىع الفسوس ي

بمجلت الضعاؾاث ، ملاٌ ميكىع آلاراز اللاهىهُة للحفاوض الالكتروويمدمض بىهماف، هماٌ جيىاقذ، ( 2)

ىاٍ، اإلاجلض، حامٗت ٖماع اللاهىهُت والؿُاؾُت  .177، م2018، حاهفي01، الٗضص04زلُجي ألٚا

اث الجامُٗت، الجؼابغ، ( 3) ، صًىان اإلاُبٖى ت الٗامت لالتزاماث، الجؼء ألاٌو ، 2008الٗغبي بلحاج، الىٍٓغ

 .284م
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ؤلالىترووي ؾىاًء في خم مً خلىكه أو مهلحت مً مهالحه وؾىاًء وان هظا الًغع 

ا هدُجت زُأ اعجىبه اإلاخفاوى ؤلالىترووي آلازغ فئن طلً ًلؼمه  ،(1)ماصًا أو مٗىٍى

 بالخٗىٌٍ.

ي اإلاخفاوى ؤلالىترووًلهض بها أن ًيىن الًغع الظي لحم  :عالكة الظببُة -1-3

وطلً بٗضم ، أخضزه اإلاخفاوى ؤلالىترووي آلازغلخُأ الظي لاإلاخًغع هدُجت َبُُٗت 

والتي مً أهمها لالتزام بالخفاوى بدؿً هُت. وما ًمىً ماخٓخه هىا  ،هجاالىفاء بالتزام

أن جدضًض الٗاكت الؿببُت في الخفاوى ؤلالىترووي ًيىن أهثر نٗىبت مً الخفاوى 

خُث كض ًيىن ؾبب  .لخىىىلىحُت وؤلالىتروهُت الحضًثتصي، وطلً لخٗلض الىؾابل االٗا

ضة في الخفاوى الًغع عاح٘ إلى ٖىامل مغصها هظه الىؾابل ؤلالىتروهُت اإلاٗخّم 

 .(2)ؤلالىترووي، مما ًخٗظع مٗه جدضًض الٗامل الفٗاٌ في وكٕى الًغع 

ب جضزل اإلاكٕغ الجؼابغي لحؿم هظه اإلاؿألت، والىو نغاخت ٖلى كُام لظلً وّح 

ت بااللتزاماث اإلاغجبُت  غاف هظه الٗمُل ٌ َأ ٌ إزا ت في مغخلت الخفاوى ؤلالىترووي في خا اإلاؿؤوُل

غاف الخفاوى ؤلالىترووي.      ت وأزاعها باليؿبت أَل ُان أعوان هظه اإلاؿؤوُل  بالخفاوى، م٘ ب

ة في  ؤلاخاللجصائسي من كُام مظؤولُة مىكف اإلاشسع ال -(2 ُّ بمبدأ حظن الى

مً اللاهىن  107للض هو اإلاكٕغ الجؼابغي في هو اإلااصة  الحفاوض الالكترووي:

، فاإلااخٔ أن اإلاكٕغ "ًج  ثىفُر العلد ػبلا إلاا اشحمل علُه بحظن هُة": (3)اإلاضوي

جُبُله خؿب الىو الجؼابغي هو نغاخت ٖلى مبضأ خؿً الىُت في الخٗاكض، إال أن 

هفؿه ًلخهغ ٖلى مغخلت جىفُظ الٗلض. لىً ًغي حاهب مً الفله أهه ًمىً جُبُم هظا 

 .(4)الىو ٖلى حمُ٘ مغاخل الٗملُت الخٗاكضًت، بما في طلً مغخلت الخفاوى ؤلالىترووي

                                                             
ع عن الظسز اإلاعىىي كل مظاض مىغع مً اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي: " 182جىو اإلااصة ( 1) ٌشمل الحعٍى

ة أ  .و الشسف أو الظمعة"بالحٍس

 .180مدمض بىهماف، هماٌ جيىاقذ، مغح٘ ؾابم، م( 2)

، 1975ؾبخمبر 30ناصع في  78ٖضص ج ع خًمً اللاهىن اإلاضوي، م، 1975ؾبخمبر  26ؤعر في م 58-75أمغ عكم  (3)

 خمم.  ممٗضٌ و 

اع اللاهىوي للمغخلت الؿابلت ٖلى إبغام الٗلض في يىء اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي، صاع وابل  (4) الٗغبي بلحاج، ؤلَا

التزامات ألاػساف في اإلاسحلة ؛ طهغه: ٖبض اإلاجُض كاصعي، مغاص ٖمغاوي، 144، م2010لليكغ، الجؼابغ، 

، حامٗت اإلاؿُلت، لاهىهُت والؿُاؾُتبمجلت ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث ال، ملاٌ ميكىع الظابلة للحعاكد
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وهظا ٖىـ اإلاكٕغ الفغوس ي، الظي خؿم ألامغ بالىو نغاخت ٖلى مبضأ خؿً 

كض وهى ما ًىُبم ٖلى مغخلت الخفاوى ؤلالىترووي، بمىحب الىُت كبل مغخلت الخٗا

 مىه، التي جىو: " 1104لللاهىن اإلاضوي الفغوس ي مً زاٌ هو اإلااصة  2016حٗضًل 

« Les Contras doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.  

Cette disposition est d’ordre public »
 (1) .  

، أهه ًمىً أًًا اللجىء إلى جُبُم هو اإلااصة بىاءا ٖلى ما   124ؾبم ًمىً اللٌى

ذ ، في (2)مً اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي  جُبُم مبضأ خؿً الىُت  ًىوْل ُٚاب هو نٍغ

كاهىن مضوي حؼابغي( هو ٖام  124) في الخفاوى ؤلالىترووي. طلً أن الىو الؿابم

ت. خُث ول شخو ًخٗلم باإلاؿؤولُت ا ًه. ؾبّ لخلهحًر ب بسُئه يغعا للٛحر ًلؼم بخٍٗى

فئطا أزل أخض أَغاف الخفاوى ؤلالىترووي بالتزام خؿً الىُت وؾبب يغعا للٛحر ًلؼم 

ًه َبلا لىو اإلااصة   مً كاهىن اإلاضوي الجؼابغي.    124بخٍٗى

 :الخاثمة

مً زاٌ هظه الضعاؾت اجضح لىا أن مبضأ خؿً الىُت له أهمُت هبحرة في مجاٌ 

م مً كضم هظا اإلابضأ الخٗاكض به فت ٖامت والخٗاكض لالىترووي بهفت زانت، وأهه بالٚغ

الظي ْهغ م٘ وكأة اللاهىن الغوماوي، إال أن جُبُله ًلخهغ ٖلى مغخلت جىفُظ الٗلض 

٘ الجؼابغي ال  ٗاث الىيُٗت ٖلى ٚغاع الدكَغ الٗاصي أو ؤلالىترووي، فىجض مٗٓم الدكَغ

 في مغخلت الخفاو 
ً
 ى بهفت ٖامت.جىو ٖلُه نغاخت

لُه  هىع اإلاٗاماث و ٖو  لاؾخٗماٌ الهابل للىؾابل الخىىىلىحُت الحضًثت، ْو
ً
هٓغا

ؤلالىتروهُت والخٗاكض ًٖ بٗض، أنبدذ مغخلت ما كبل الخٗاكض هي ألازغي ججغي ًٖ 

ض مً أهمُت هظا اإلابضأ زاٌ هظه اإلاغخلت، ٖلى هدى ًًمً جدلُم الخىاػن  بٗض، مما ًٍؼ

مّما ًىحب جضزل اإلاكٕغ لىي٘ خضوص ويىابِ  ؤلالىترووي بحن الُغفحن.الخٗاكضي 

=                                                             

 .790، م2019، 02، الٗضص04اإلاجلض

 .791ٖبض اإلاجُض كاصعي، مغاص ٖمغاوي، مغح٘ ؾابم، م (1)

ظب  طسزا مً اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي:  124جىو اإلااصة  (2) "كل فعل أًا كان ًسثكبه الشخص بخؼئه، َو

ع"  .للؼحر ًلصم من كان طببا في حدوره بالحعٍى
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جُبُم مبضأ خؿً الىُت زاٌ مغخلت الخفاوى ؤلالىترووي، وجدضًض قغوٍ كُام 

 اإلاؿؤولُت في خالت ؤلازاٌ بهظا اإلابضأ والجؼاء اإلاترجب ًٖ طلً.

 :أّما أهم الىخابج اإلاخىنل إليها مً زاٌ هظه الىعكت البدثُت؛ فهي

 مغخلت في الجىهغي  لالتزام هى الىُت بدؿً لالىترووي بالخفاوى لالتزامإّن  -

 ًخهف أن ًجب خُثلالىترووي.  الٗلض إبغام حؿبم كض التي لالىتروهُت اإلافاوياث

 أَغاف ٖاجم ٖلى ًل٘ لجاهبحن ملؼم التزامفهى  والثلت، ألاماهت ،الجزاهت بالهضق، الخفاوى

خفٕغ  .فلِ ٖىاًت بظٌ ولِـ هدُجت بخدلُم التزام أّهه هما ،لالىترووي الخفاوى  ًٖ ٍو

 بالحفاّ ماز تااللف ألاؾغاع، ٖلى اإلادافٓت بهفت ٖامت اإلافاوياث في الىُت بدؿً لالتزام

ت ٖلى الىتروهُا، ٌٗض واحبا أزاكُا  اإلافاوى الُغف ٖليها ًدهل التي اإلاٗلىماث ؾٍغ

 ً لت لالىتروهُت التي حؿمذ بخسٍؼ كبل أن ًيىن واحبا كاهىهُا، زانت في ْل هظه الٍُغ

ٗت وإلاضة ٚحر مدضوصة لت ؾَغ ت مٗلىماث ٖلى الخٗضي أؾاؽ ٖلى ،اإلاٗلىماث بٍُغ  ؾٍغ

 .ض لالىتروويالٗل بمدل جخٗلم

 107 اإلااصة في ٖلُه واإلاىهىم الٗلض، جىفُظ ٖىض مغاٖاجه الىاحب الىُت خؿً مبضأ إن -

 اُيمى لِكمل كاهىها ًدؿ٘ أههوالظي ًغي مٗٓم الفله  مً اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي 

مً  124 اإلااصة أن اهّم  ،بهفت ٖامت والٗلض لالىترووي زانت الٗلض مفاوياث مغخلت

 أًًا ؿً٘دهى ف الًاع، الفٗل ًٖ باإلاؿؤولُت ًخٗلم ومُلم ٖام هو حٗض اللاهىن هفؿه

إال أهه مً الًغوعي  ،لالىتروهُت فاوياثاإلا مغخلت زاٌ اإلاغجىب الخُأ لِؿخىٖب

جضزل اإلاكٕغ للىو نغاخت ٖلى هظا اإلابضأ الهام وألاؾاس ي في مغخلت اإلافاوياث 

  لالىتروهُت.
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