عقد التّأمني اإللكرتوني بني اإلرادة واإلذعان يف التشريع اجلزائري
The electronic insurance contract between willingness and adhesion
in Algerian legislation
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ّ :ملخّص

ّ
ّ  وأصبح عقد،التطور التكنولوجي
ّ تأثرت الخدمة
ّ
التأمين يبرم في بيئة افتراضية
التأمينية بما أفرزه
ّ ّ
 إال أنه تجسيدا ملبدأ سلطان، ورغم عدم وجود نصوص قانونية منظمة ألحكامه،بوسائل إلكترونية
ّ اإل ادة قد يكون عقدا ضائيا
ّ بالنظر ملا
 عندما يبرم باستخدام برامج املحادثة،تتميز به العقود اإللكترونية
ر
ر
ّ
أو الوسائل السمعية املرئية التي تسمح لألطراف التفاوض حول شروط العقد إلى جانب العروض التي

ّ
فاملؤمن له وبعد ضغطه على عدد
 ومع ذلك قد يكون نموذجا لعقد اإلذعان،تتيحها شبكة االنترنت
ّ الخانات املقترحة يجد عقودا نموذجية معدة بشروط ال يملك أمامها سوى
ّ مما
ّ ،التوقيع
يؤدي إلى اإلخالل
ّ بالتوازن
ّ
ّ .التعاقدي
 عقد التأمين اإللكتروني؛ عقد الـتأمين التقليدي؛ العقد اإللكتروني؛ اإلرادة؛:الكلمات املفتاحية
ّ .اإلذعان
Abstract:
Technological development had a great impact on insurance services.
Nowadays, insurance contracts are concluded by electronic means in a virtual
electronic context. Despite the lack of legal texts regulating its provisions, the
insurance contract could be considered as a consensual contract, embodying the
principle of autonomy of will. This takes into account the characteristics of
electronic contracts concluded through chat programs or by audio-visual means
that allow all parties to negotiate the terms of the contract as well as the offers
proposed on the Internet. On the other hand, it could be a model of adhesion
contracts. In the latter, the insured person clicks on the multiple boxes offered only
to reach model contracts with pre-prepared conditions. In this case, his only
option is to sign, which leads to a breach of the contractual balance.
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ّ
مقدّمة:

يعتب ـر ّ
التــأمين مــن األنظمــة اليدي ــة نس ـ يا ،والــاي تعــود جــاوره إلــى القــدم ،ي ـ ال ّ
وأن اإلنســان
منــا وجــوده علــى عــاه املعمــورة وعــو يســلى إليجــاد يـ ّـل الوســائل ّالتــي يمكواــا أن ّ
تحقـ لــه األمــان وال ــمان،
ولتحقيـ ذلـك احتـ ّـك مـع ب ـي جنســه مـن أجــل ّ
التعـاون لـدري مــا يحـيط بــه مـن مخـاطر ،وذــالك يكـون شــعور
ّ
اإلنســان وحاجتــه إلــى اليمايــة البدايــة اليقيقيــة لفكــرة ّ
تجســدت باتــوي الفــرد إلــى ّ
والتــي ّ
مؤسســات
التــأمين،
التــأمين العتبــار العقــود أبــرز ّ
مؤعلــة قــاد ة علــى تغطيــة املخــاطر وذلــك بواســطة عقــود ّ
ّ
التصـ ّـرفات القانونيــة
ر
ّ
ّ
ّ
واملميــزة لســلوق اإلنســان قــديما وحــدي ا ،والتــي تــأثرت طــرا إبرامهــا بمــا أصــبح يعيشــه العــالم مــن
الشــا عة
حداث ــة ف ــي املع ــامالت وم ــن تط ـ ّـور تكنول ــوجي نج ــم عن ــه م ــيالد عق ــود جدي ــدة تب ــرم ف ــي ع ــالم افترا ـ ي نتيج ــة
وتطورع ــا ،م ــا اس ــتحدثت املع ــامالت اإللكترونيــة ف ــي مج ــال ّ
الســتخدام االنترن ــت ّ
الت ــأمين طر ق ــة حدي ــة ل ــم
التعاقدي من قبل ،وأصبح عقد ّ
تكن معروفة في مجال ّ
التأمين عقدا إلكترونيا.
ّ ّ
ّ
ّ
العامــة التــي تــتحكم فــي تكــو ن العقــد وقيامــه وتحديــد ثــاره يو اــا
وملــا يانــت اإلرادة بم ابــة القاعــدة
ّ
ّ
مظه ـرا مــن مظــاعر حرّ ــة األف ـراد ،فالمــخّ ال يلتــزم إال بمحــد إرادتــه وفــي اليــدود التــي ير ــدعا وذالكيفيــة
ّ
التــي يختا عــا ،فـ ّ
ـبن ت يلاــا لكـ ّـل متعاقــد يعـ ّـد مــن األمــور التوعرّ ــة فــي العقــد يونــه اتفــاا إرادتــين تخـ ّـول لكــل
ر
متعاقد املساعمة في تحديد بنوده سواي استعمل ذلك الي أو امتنع (فياللي.)2013 ،
ّ
تتجسـ ــد ف ــي عقـ ــد ّ
ّ
ّإن القواع ــد ّ
التـ ــأمين ال ــاي يعتبـ ــر مـ ــن العقـ ــود
العامـ ــة الـ ــواردة ف ــي نظر ـ ــة العقـ ــد
الرض ــائية ،يب ــرم بمج ـ ّـرد توافـ ـ إرادات أطراف ــه الت ــي تك ــون يافي ــة العتب ــاره قائم ــا ،ع ــادة م ــا يك ــون أطراف ــه
ّ
ؤمن واملـ ّ
شخصــين عمــا املـ ّ
ـؤمن لــه وعمــا الطرفــان األصــليان فــي عــاا العقــد وال ذ ي رتب ذذم لأصذذب وج ذ يص ذ ذ
التعاقديــة فــي عقــد ّ
ذمتيأصذذب حق قذذب والتمامذذب  ،غيــر ّأن موضــوعية اإل ادة ّ
التــأمين ال تقتصــر ضــرورة وجودعــا فــي
ر
إبرام العقد فقط ،بل ّ
تمتد إلى ما بعد االنعقاد وإلى انلااي العقد أين يظهر امل ّ
ـؤمن بمظهـر القـو ّي فـي العالقـة
ّ
التعاقدي ــة بع ــدما يك ــون ق ــد أع ـ ّـد عق ــدا نموذجي ــا يرضـ ـ امل ـ ّ
ـؤمن ل ــه لش ــروطه دون أن يك ــون ل ــه اليـ ـ ف ــي
خاصية اإلذعان تنطب على عقد ّ
ّ
التأمين.
مناقشلاا أو تعديلها ،ما يجعل
ّ
لقــد تـ ّـأثر عقــد ّ
التــأمين بمــا ّ
توصــلت إليــه التكنولوجيــا والتــي جعلــت العــالم قر ــة صــغيرة ،فعــن طر ـ
الت ــأمين تس ـ ّـوا خ ــدما اا ّ
مواق ــع ش ــبكة االنترن ــت أص ــبحت ش ــريات ّ
التأميني ــة الت ــي تق ـ ّـدمها ليام ــل الوثيق ــة
ّ
ّ
ّ
ّ
التأمينية وما تم له تلك الوثيقة مـن منفعـة متم لـة فـي اليمايـة واألمـان واالسـتقرار الـاي تمنحـه لياملهـا فـي
ّ
املتحقق ــة ع ــن وق ــو الخط ــر امل ـ ّ
ـؤمن ض ـ ّـده إلكتروني ــا(برغوتي ،)2014-2013 ،وتب ــرم
تعو ــه ع ــن الخس ــارة
ـؤمنين لهـم جعلـت خاص ّـية عاإلذعـانع تبـرز فـي عقـد ّ
عقودا إلكترونية مع امل ّ
التـأمين اإللكترونـي شـأنه فـي ذلـك
ّ
التـأمين ّ
شأن عقد ّ
التقليـدي غيـر ّأنـه ومـن خـالل ّ
تفحـّ القـانون الوضـلي التئائـري لـم يظهـر تـدخل املش ّـر
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ّ
ّ
لتنظيمـه لعقـد ّ
التـأمين اإللكترونـي ولـو ببشـارة ضـمنية لـه ،وعليـه التسـاطل الـاي يطـر ماا ياط يعي اة قااد
التأمين اإللكتروني؟ وهل تل ب اإلرادة دورا فط تكوينه أم تغلب ليه خاصية اإلذ ان؟
ّ
ّ
ستقس ـ ــم دراس ـ ــتنا إل ـ ــى مبح ـ ــين،
التحليل ـ ــي،
لإلجاب ـ ــة عل ـ ــى ع ـ ــاه اإلش ـ ــكالية وذاالعتم ـ ــاد عل ـ ــى امل ـ ــن
التعاق ــدي عل ــى عق ــد ّ
األول لد اس ــة مظ ــاعر اس ــتقرار املفهـ ــوم ّ
ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي بينمـ ــا
نخص ــّ املبح ــر ّ ر
ّ
نخصّ املبحر ال اني لتحليل طبيعة اإلذعان فيه.

املعحث األولّ ّ
مظاهر استقرار املفهوم الت اقدي لى قد التأمين اإللكتروني ّ

ّ
الطـرف ّالـاي ّ
وجـه إليـه إلجـراي
ينشأ العقد أصل عام ببيجاب يصدر من شخّ يطابقه قبوال من
عالق ــة تعاقدي ــة ق ــد تس ــبقها أحيان ــا مرحل ــة مفاوض ــات ين ــاقه فاا ــا املتعاق ــدان عروض ــهم م ــن خ ــالل إب ـداي
ّ
ّ
أحــدعم لرغبتــه فــي ّ
التعاقــد حــول موضــو معـ ّـين يــدعو فيــه الطــرف ال ــاني ملناقشــة يـ ّـل جئئيــة خاصــة اــاا
املوضو .
وملّــا ي ــان عق ــد ّ
ـؤمن م ــن جه ــة ثاني ــة ف ـ ّ
ـؤمن ل ــه م ــن جه ــة وإرادة امل ـ ّ
الت ــأمين ينعق ــد بتطــاب إرادة امل ـ ّ
ـبن
املعبــر عــن وجــود عــاه اإل ادة ومــع ذلــك نجــد ّأن العــرف ّ
الرضــا عــو ّ
التــأمي ي قــد أدرد تعــديالت جوعر ــة علــى
ر
ّ
الصــورة املعتــادة للترا ـ ي (عمــارة ،)2014 ،إذ جعلتــه يمـ ّـر بمراحــل عديــدة ،اســتبدلت بطــرا حدي ــة أفرز اــا
املعــامالت اإللكترونيــة ،أصــبح بموج اــا العقــد اإللكترونــي قوام ـا للمعــامالت ّ
التجار ــة اإللكترونيــة الحتوائــه
على ما يعيشه العالم من حداثة في املعامالت ومن ّ
تطور تكنولوجي (شلقامي.)2008 ،
ّ
لاا فالتساطل املطرو
إلى أي مدى يمكن األخذ بفا لية اإلرادة فط قود التأمين اإللكترونية؟ ّ
ّ
ّ
ـتم التطـ ّـرا ّ
سيقســم عــاا املبحــر إلــى مطلبــين مــن خاللهمــا يـ ّ
التســاطل
ملاعيــة عقــود
لإلجابــة عــن عــاا
ّ
التأمين اإللكترونية (مطلب ّأول)ّ ،
ثم ت يان أثر مبدأ ّ
الرضائية على إبرامها (مطلب ثان).
املطلب األ ّول :ماهية قد التأمين اإللكتروني ّ
ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي م ــن ّ
يعتب ــر عق ــد ّ
التص ـ ّـرفات القانوني ــة املس ــتحدثة الت ــي ب ــرزت م ــع ه ــور التط ـ ّـور
ّ
االتصــال اليدي ــةّ ،التــي يانــت نتيجــة اقت ـران نــوعين مــن ّ
ّ
التكنولوجيــة
التكنولــوجي نتيجــة اســتخدام وســائل
ّ
ّ
ّ
بتقني ــات املعلوم ــات ،ع ــاه األخي ــرة يان ــت نتيج ــة ابتك ــار الياس ــب ا ل ــي وال ــاي
وه ــي تكنولوجي ــة االتص ــاالت
عاملية للمعلومات ّ
صاحبه هور شبكة ّ
تسمى عاالنترنتع (حمودي.)2012 ،
ـيتم تخص ـ ــيّ ع ـ ــاا املطل ـ ــب لتعر ـ ـ عق ـ ــد ّ
ل ـ ــاا س ـ ـ ّ
الت ـ ــأمين اإللكترون ـ ــي (ف ـ ــر األول) ث ـ ـ ّـم التط ـ ـ ّـرا
لخصائصه (فر ال اني).
الفرع األول :الت ريف ب قد التأمين اإللكتروني ّ
ال يمك ــن التط ـ ّـرا ملفه ــوم عق ــد ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي دون تعر ـ العق ــد اإللكترون ــي باعتب ــاره ينتم ــي
لهاه الفئة من العقود.
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أوال :ت ريف ال قد اإللكتروني ّ
ّ
ّ
موحـ ــد لـ ــهّ ،
لـ ــم يح ـ ـظ العقـ ــد اإللكترونـ ــي بتعر ـ ـ
خاصـ ــة إذا مـ ــا أخـ ــانا بعـ ــين االعتبـ ــار التعـ ــار
ّ
ّ
ّ
أقر اــا املحاف ــل ّ
املختلفــة ّالت ــي ّ
الدوليــة والته ــات املتع ــددة مــن جه ــة ،ونتيجــة تط ـ ّـور وســائل االتص ــال وتع ــدد
الوسائل اإللكترونية من جهة أخرى (فرا .)2009 ،
ّ
الدوليـة ،نجــد املـ ّـادة ال انيــة مــن ّ
فمــن ّ
التعــا الــوا دة فــي املواثيـ ّ
التوجيــه األوروبــي رقــم 07 – 97
ر
ر
ّ
الصــادر فــي  20مــايو  1997عــن البرملــان األوروبــي واملتعل ـ بحمايــة املســلالك فــي العقــود املبرمــة عــن بعــدّ ،أن
ّ
املقصــود ّ
ـتم بــين مـ ّ
ّ
بالســلع والخــدمات يـ ّ
بالتعاقــد عــن بعــد ّ
ـورد ومســلالك مــن خــالل اإلطــار
عأي عقــد متعل ـ
ّ ّ
ّ
ّ
والتي ّ
يتم باسـتخدام واحـدة أو أ ـر
ال ّتنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها املورد
ّ
حتى إتمام ّ
االتصال اإللكترونيةّ ،
التعاقدع (أحمد.)2006-2005 ،
من وسائل
ّ ّ
ّأمــا عــن املشـ ّـر التئائــري لــم يتــو ّل تنظــيم عــاا ّ
النــو مــن العقــود ال بتســميلاا وال بتعر فهــا ،إال أنــه
ّ
ّ
ّ
املشر بتعر ـ العقـد اإللكترونـي فـي املـادة
بالتجارة اإللكترونية ،قام
وذصدور القانون رقم  05–18املتعل
ّ
والت ــي ّ
نص ــت عل ــى ّأن عالعق ــد اإللكترون ــي العق ــد بمفه ــوم الق ــانون رق ــم 02/04
السادس ــة ،الفق ــرة ال اني ــة
ّ
ّ
امل ـ ّ
ـؤر ف ــي  05جم ــادى األول ــى  1425املوافـ ـ ل ـ ـ  23يوني ــو س ــنة  2004ال ــاي يح ــدد القواع ــد ّ
املطبق ــة عل ــى
ّ
املما ســات ّ
التجار ــة ،و ـ ّ
ـتم إبرامــه عــن بعــد دون الي ــور الفعلــي واملتـزامن ألطرافــه بــالاتوي حصــرّ ا لتقنيــة
ر
ّ
االتصال اإللكترونيةع.
املشر التئائري قد حصر مفهوم العقد اإللكتروني في وسيلة إبرامه ّالتي ّ
ّ
تتم إلكترونيا،
يبدو ّأن
فبن عقد ّ
ّ
التأمين اإللكتروني عو ا خر ّ
يتم بوسيلة إلكترونية ،ونظرا ليداثته لم ّ
تتطرا
ومن عاا املنطل
ّ
ّ
ّ
له مؤلفات الفقه القانوني ،التي اقتصرت على تعر فه بصورته التقليدية.
ثانيا :ت ريف قد التأمين اإللكتروني ّ
ّ
ّ
ّ
ّإن حداثــة العقــد اإللكترونــي و ــاا الخ ـدمات الت ّ
(خاصــة فــي الــدول الناميــة) وانعــدام تنظــيم
أمينيــة
ّ
ّ
مؤلفات الفقه القانوني تخلو من تعر عقـد ّ
قانوني ّ
التـأمين اإللكترونـي ،الـاي
للتأمين اإللكتروني ،جعلت
ّ ّ
اقتصـر جانــب مـن الفقــه علـى تعر فــه بصـورته ّ
عاتفـاا بموجبــه ي ّ
ـتم ّ
التعهــد لطـرف ســواي
التقليديــة علـى أنــه
لـه شخصـ ّـيا أو للغيــر لقــاي قســط معـ ّـين ّأنــه سيحصــل علــى مبلــر مــن ّ
النقــود أو إيـراد أو ّ
أي أداي خــر فــي حالــة
ّ
تحق الخطر املنصوص عليه في العقدع (خ ير.)1974 ،
يبــدو ّأن تعر ـ الفقــه لعقــد ّ
التــأمين اإللكترونــي تــدفعنا إلثــارة عـ ّـدة تســاطالت لعـ ّـل ّ
أعمهــا عــو كيااف
يتم نقل املفاهيم التقليدية إلى بيئة إلكترونية؟
ّ
ّ
ّ
التسـ ــاطل يكـ ــون مـ ــن خـ ــالل عـ ــرض الخصـ ــائّ التـ ــي ّ
يتميـ ــز اـ ــا عقـ ــد التـ ــأمين
ّإن اإلجابـ ــة عـ ــن عـ ــاا
ّ
اإللكتروني والتي تعكس ذاتيتهّ .
الفرع الثاني :خصائص قد التأمين اإللكتروني ّ
ّ
ّ
ّ
يتمي ــز عق ــد ّ
العام ــة الت ــي ّ
ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي ب ــنفس الخص ــائّ ّ
يتمي ــز ا ــا عق ــد الت ــأمين التقلي ــدي،
فتحليـل العمليـة ّ
ّ
الت ّ
اإللكترونيـة عقــد تتطـاب فيـه إرادتــين إلحـدا أثــر قـانوني وفـ مــا ّ
عرفـه املشـ ّـر
أمينيــة
ّ
التئائري في ّ
وتتولـد عنـه التزامـات متقابلـة تجعلـه مـن العقـود ّ
الرضـائية
نّ املادة  619من القـانون املـدني،
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ّ
ـؤمن واملـ ّ
ـتم بمجـ ّـرد توافـ إرادتــي املـ ّ
ّالتــي تـ ّ
ـؤمن لــه والــاي ال يكفــي وجــود اإلرادة فحســب بــل يشــترط أن تكــون
سليمة خالية من العيوب طبقا للقواعد ّ
العامة الواردة في القانون املدني.
ما ّأنه يعتبر من العقود امللئمة لاتانبين يلئم يل من املتعاقدين على س يل ّ
التقابل بالتزامـات تع ّـد
ّ
إلكتروني ــا يلتــزم ب ــدفع األقس ــاط ّ
ّ
الطــرف ا خ ــر ،ف ـ ّ
املتف ـ علاا ــا وفــي املقاب ــل يلت ــزم
ـاملؤمن لــه
س ـ با اللتزامــات
املؤمن منه عند ّ
إلكترونيا بتغطية الخطر ّ
ّ
ّ
تحققه بوقو الكارثة (سليم.)2005 ،
املؤمن
املؤمن ّ
ّ
ضده ال يلتزم ّ
وإن حد وأن لم يقع الخطر ّ
للمؤمن له ومـع ذلـك يبقـ
املؤمن بدفع أي ش يي
ألن العبــرة فــي تقابــل االلتزامــات ّ
عقــد ّ
التــأمين اإللكترونــي يحــتفظ بميزتــه يونــه ملــئم لاتــانبين ّ
ّ
عاقديــة عــو
الت
ليظ ــة إب ـرام العق ــد ول ــيس ليظ ــة تنفي ــاه ،وف ــي ع ــاه اليال ــة ينص ــرف مع ــى ال ّ ــمان إل ــى م ــا ّ
قدم ــه امل ـ ّ
ـؤمن
للمؤمن له من أمان واطمئنان طيلة فترة العقد املبرم إلكت ّ
ّ
رونيا (عرابي.)2011 ،
مــا يعتبــر عقــد ّ
التــأمين اإللكترونــي ّأنــه مــن عقــود املعاوضــة علــى اعتبــار ّأن املـ ّ
ـؤمن لــه يحصــل علــى
مبلر ّ
التأمين مقابل ملـا دفعـه مـن أقسـاط ،وإن ش ّـك الـبعد فـي عـاه ّ
الصـفة واعتبـروه مـن عقـود التب ّـر مـا
التأمين لعدم ّ
مؤمن دون أن يحصل على مبلر ّ
املؤمن له األقساط لل ّ
في اليالة ّالتي يعطي فااا ّ
تحقـ الخطـر
ّ
ّ ّ
املؤمن منهّ ،
ّ
الشرط األساس ي في عقود ّ
التبرعات وعـو ّنيـة التب ّـر  ،إذ إ ّن
فبن عاا التشكيك يقابله عدم توفر
ّ
ّ
املؤمن له وذدفعه لتلك األقساط لم تكن له ّأية ّنية ّ
للتبر عند إقدامه على إبرام العقد ألنـه يـان علـى علـم
ّ
الت ــأمين إن ل ــم ّ
ّأن ــه ل ــن يحص ــل عل ــى مبل ــر ّ
يتحق ـ الخط ــر امل ـ ّ
ـؤمن ض ـ ّـده (املص ــاورة ،)2009 ،وع ــو م ــا يؤ ــد
ّ
خاصـ ّـية أخــرى لعقــد ّ
التــأمين اإللكترونــي ّأنــه مــن العقــود املحتملــة وذلــك بـ ّ
ـالنظر لاخطــر الــاي يعتبــر فــي مــادة
ّ
ّ
ّ
ّ
التأمينــات اليــد غيــر املؤ ــد املولــد للكارثــة يجعــل مــن أطرافــه غيــر مــدر ين حــين تبــادل املوافقــات أنــه قــد
ّ
ّ
ّ
يتحق ـ ـ بالفعـ ــل ) ،(L.LEVENEUR, 2005وأنـ ــه ال مجـ ــال لاخطـ ــر الظ ّ ـ ــي الـ ــاي يفتقـ ــر لألسـ ــا الـ ــواقلي
واليقيقــي باعتبــا ه قائمـا فــي ذعــن والتصـ ّـور طرفــي عقــد ّ
التــأمين أو أحــدعما ،ومــن ّ
الناحيــة الفعليــة خطــر قــد
ر
حــد قبــل إبـرام العقــد أو قــد ال اائيــا قبــل ّ
التعاقــد (اليلــيم )2002 ،النتفــاي فيــه صــفة االحتمــال ،فهاتــه
ز
الصــفة تبــرز فــي عقــد ّ
ّ
ـؤمن واملـ ّ
التــأمين اإللكترونــي باعتبــاره عالقــة عقديــة بــين املـ ّ
ـؤمن لــهّ ،أمــا إذا نظرنــا إلااــا
الفنيــة نجــد ّأن عنصــر االحتمــال يت ــايل وذلــك لقيامــه مــن عــاه ّ
مــن ّ
الناحيــة ّ
الناحيــة علـى أســس اإلحصــاي
وقانون الك رة وأساليب ّ
فنية أخرى تجعل االحتمال ضئيال وإن لم يكن منعدما (قاسم.)1999 ،
مــا يعتبــر عقــد ّ
ـتمرة فحتــى لــو دفــع املـ ّ
التــأمين اإللكترونــي مــن العقــود املسـ ّ
ـؤمن لــه األقســاط دفعــة
واحــدة بواســطة وســائل الــدفع اإللكترونــي ّالــاي يـ ّ
ـتم دون الي ــور املــادي لألط ـراف فــي مجلــس العقــد ،مــا
ّ
ّ
يجعلهــا ّ
تتكي ـ مــع عــاه الطبيعــة اإللكترونيــة فــالتر يز عنــا لــيس علــى النتيجــة (إتمــام الوفــاي للــدائن) وإنمــا
عل ــى الوس ــيلة (أداة الوف ــاي) الت ــي تكف ــل الوص ــول لتحقي ـ النتيج ــة (حوال ـ  ،)2017 ،وذالت ــالي يبق ـ عق ــدا
ّ ّ
ـأي عمــل مــن شــأنه أن يـ ّ
بالنســبة لــه ،طاملــا امتنــع خ ــالل يـ ّـل مـ ّـدة العقــد مــن القيــام ب ـ ّ
ـؤدي إلــى تف ــاقم
زمنيــا
ّ
الخطر ،إلى جانب مراعاته في تقدير األقساط على دفعة واحدة للئمن املتعاقد عليه (السعود.)2000 ،
ّ
يتمي ـ ــز ا ـ ــا أي ـ ــا عق ـ ــد ّ
الت ـ ــأمين ّ
العام ـ ــة لعق ـ ــد ّ
والت ـ ــي ّ
وإل ـ ــى جان ـ ــب الخص ـ ــائّ ّ
الت ـ ــأمين
التقلي ـ ــدي
ّ
ّ
والتــي تعكــس ّ
الخاصــة ّ
ّ
ّ
وتميــزه عــن غيــره
ذاتيتــه
الخاصــة بــه
اإللكترونــي ،فبنــه ي ّتفـ معــه حتــى فــي الخصــائّ
الني ــة عات ــه األخي ــرة تش ـ ّـكل قي ــدا عل ــى املس ــلالك وش ــريات ّ
م ــن العق ــود ،يون ــه م ــن عق ــود حس ــن ّ
الت ــأمين الت ــي
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تس ـ ّ
ـتمد أحكامه ــا م ــن مب ــدأي س ــلطان اإلرادة والعق ــد ش ــر عة املتعاق ــدين إذ تب ــرز في ــه ف ــي مرحل ــة االنعق ــاد
ّ
ومرحلــة ّ
والتــي سـ ّ
ـيتم التطـ ّـرا إلااــا فــي املبحــر ال ــاني
التنفيــا (الــدين أ ،)1991 ،.إلــى جانــب خاصـ ّـية اإلذعــان
من عاه ّ
الدراسة.
يتميــز اــا أي ــا عقــد ّ
التــأمين ّ
يتميــز اــا عقــد ّ
وذالتــالي ،فـ ّ
التقليــدي ّ
ـبن جميــع الخصــائّ التــي ّ
التــأمين
ّ
إال ّأن عــاا األخيــر ينفــرد بخصــائّ أخــرى راجعــة ّ
للس ـمة األساسـ ّـية لــهّ ،أنــه يـ ّ
ـتم بــين غــائبين ال
اإللكترونــي،
ّ
ّ
يجمعهما مجلس عقد حقيقي ،والتي تتم ل في
ّ
 ّأنه من العقـود ّالتـي تبـرم عـن بعـد إذ ي ّـتم اإليجـاب والقبـول فااـا باسـتخدام وسـائل االتصـال عـن
ّ
بعد يكون فيه ّ
واملؤمن له حاضر ن من حير الئمان ،غائبين من حير املكان فهو ينتمي لنـو جديـد
املؤمن
ّ
تسميلاا باملجالس االفتر ّ
ّ
اضية ).(Vicent, 1998
من مجالس العقد التي يمكن
ّ
ّ
اإللكترونيــة ،فعقــد ّ
ّ
التــأمين اإللكترونــي
 أنــه مــن العقــود التــي تبــرم عــن طر ـ اســتخدام الوســائطالتأمين ّ
ال يختل من حير املوضو أو األطراف عن عقد ّ
التقليـديّ ،
ولكنـه يختلـ فقـط فـي طر قـة إبرامـه
ّ ّ
إلكتروني ــة اختف ــت معه ــا الكتاب ــة ّ
ّ
ّ
ّالت ــي ت ـ ّ
الورقي ــة
قليدي ــة الت ــي تق ــوم عل ــى ال ـ ّـدعائم
الت
ـتم باس ــتخدام وس ــائط
ّ ّ
ّ
ّ
إلكترونية (التن يهي و التن يهي ،دون سنة).
اإللكترونية القائمة على دعائم
لتحل محلها الكتابة
املطلب الثاني :أثر معدأ الرضائية لى قد التأمين اإللكتروني ّ
ّ
يبــرم عقــد ّ
التــأمين اإللكترونــي فــي بيئــة ر ّ
فبنــه يحــتفظ بـ ّ
ـأعم ر ــن النعقــاده وعــو ر ــن
قميــة ومــع ذلــك
ّ
الرضــا تجســيدا ملــا نـ ّ
والتــي لــم يشــترط مــن خاللهــا علــى ّ
أي
ـّ عليــه املشـ ّـر فــي املــادة  59مــن القــانون املــدني
ّ
شـكل أو طر قـة ّ
للتعبيـر عــن اإلرادة ،يظهـر تجسـيد حرّ ـة األطـراف فـي االتفـاا حـول محـ ّـل وشـروط العقـد ومــا
ّ
املالية ّ
يتعل بااللتزامات ّ
الناجمة عنه.
للتعبي ــر ع ــن اإل ادة ف ــي عق ــد ّ
ـيتم التط ـ ّـرا ف ــي ع ــاا املطل ــب إل ــى الوس ــائل املس ــتخدمة ّ
ل ــاا س ـ ّ
الت ــأمين
ر
ّ
ّ
اإللكتروني (الفـر ّ
األول) ،ث ّـم التط ّـرا ملظـاعر حرّ ـة اتفاقـات األطـراف حـول محـل وشـروط العقـد ومـا يتعلـ
ّ
بالتزاماته ّ
املالية (الفر ال اني).
الفرع األول :الوسائل املستخدمة للت عير ن اإلرادة فط قد التأمين اإللكتروني ّ
التـأمين ّ
التأمين اإللكتروني عواـا فـي عقـد ّ
التعبير عن اإل ادة في عقد ّ
تختل طر قة ّ
التقليـدي العتبـار
ر
ّ
اإللكترونية ّالتي تعتمد أساسا على تكنولوجيا ّ
ّ
التبادل اإللكتروني للبيانـات بلغـة
بسيط وعو أنه من العقود
ّ ّ
الكمبيـ ــوتر ،فتبـ ــادل البيانـ ــات مـ ــا ّ
انيـ ــة أنـ ــه عنقـ ــل
عرفـ ــه قـ ــانون األونسـ ــيترال فـ ــي املـ ـ ّـادة ال انيـ ــة الفقـ ــرة ال
إلكترونيا من مبيـوتر إلـى مبيـوتر خـر باسـتخدام معيـار ّ
ّ
متفـ عليـه لتكـو ن املعلومـاتع ،فتبـادل
املعلومات
ّ
ّ
الخاص ــة بالعملي ــة ّ
ّ
الت ّ
أميني ــة والت ــي يان ــت تنق ــل بص ــورة تقليدي ــة عل ــى ال ــورا إل ــى
البيان ــات يح ـ ّـول املعلوم ــات
ّ
إلكترونية.
صيغة
التعبيــر عــن اإل ادة عبــر البريــد اإللكترونــي باعتبــا ه أعـ ّـم وســيلة ّ
مــا قــد يكــون ّ
للتعبيــر عواــا فــي عقــود
ر
ر
ّ
ـتم عمليــة إرســال رســائل عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى املـ ّ
ّ
اإللكترونيــة ،حيــر تـ ّ
ـؤمن عــن طر ـ الكتابــة
التجــارة
ّ
اإللكترونية.
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ّ
فبن ــه يتعـ ـ ّـين علاامـ ــا ّ
ـؤمن واملـ ـ ّ
وإذا ت ـ ّـم تبـ ــادل اإلرادة ب ــين يـ ـ ّـل مـ ــن امل ـ ّ
التوقي ــع علـ ــى رسـ ــائل
ـؤمن لـ ــه،
ّ
ّ
ّ
والت ـي تت ـ ّـمن إ ادتاام ــا ع ــن طر ـ ّ
التوقي ــع اإللكترون ــي ال ــاي يختل ـ ع ــن
البيان ــات الت ــي ت ـ ّـم تبادله ــا بيوام ــا
ر
التوقيع املألوف في العقود ّ
ّ
الت ّ
ّ
القانونية.
قليدية ،ولكن يتشابه معه من حير القيمة
فـ ّ
ّ
عرف ــه الفق ــه عع ــو ي ـ ّـل توقي ــع ي ـ ّ
ـالتوقيع اإللكترون ــي م ــا ّ
تقليدي ــة ،تس ــتخدم في ــه
ـتم بطر ق ــة غي ــر
يتم معالتلاـا مـن خـالل الياسـب ا لـي ،تنـتج شـكال ّ
معادالت خوارز ّ
مية متناسقةّ ،
معينـا ي ّ
ـدل علـى شخص ّـية
صاحب ّ
التوقيع.
ّ
مـا ّأنـه يشـترط فـي ّ
التوقيـع اإللكترونـي أن تكـون لـه عالمـة ّ
مميـزة للموقـع يعكـس رضـا املوقـع وإقـراره
ّ
ّ
ّ
وق ــع علي ــه ّأي ــا ي ــان ش ــكله ،م ــادام ّأن ــه م ــرتبط ارتباط ــا وثيق ــا بم ــمون ّ
الس ــند (جميل ــي،
بالتص ـ ّـرف ال ــاي
ّ ّ
االتصال بين ّ
التوقيع والسند يبـدو واعيـا وعرضـة إلمكانيـة إحـدا تعـديل وإدخـال بيانـات
 ،)2000فرغم أن
ّ
إال ّأن ا تباط ــه بم ــمون وثيق ــة ّ
الت ــأمين ال يمك ــن
أخ ــرى دون ت ــرق أي أث ــر م ــادي يمك ــن االس ــتدالل علي ــه،
ر
فصله عنه وذلك لكفاية ّ
التقنيات املستخدمة في تأمين م مون ّ
املحرر اإللكتروني.
الفرع الثاني :حرية اتفاقات األيراف حول محل وشروط ال قد وما يت لق بااللتزامات املالية
الناشئة نه ّ
ّ
ّ
وفقا لقاعدة ّ
الرضائية فـي العقـود ،فـبن اإلرادة وحـدعا يافيـة إلنشـاي عقـد التـامين اإللكترونـي ،ذلـك
ّ
الفرديــة ف ــي نطــاا العق ــد ،وهــي م ــا تكـ ّـر وج ــود إرادة
ّأن مبــدأ س ــلطان اإلرادة فل ـ مج ــاال معقــوال لايرّ ــة
قانوني ــة (الص ــده )1984 ،ع ــن طر ـ اختي ــا عم لألخط ــار ّالت ــي يرغب ــون ف ــي ّ
ّ
الت ــأمين
راغب ــة ف ــي االرتب ــاط بحال ــة
ر
ّ
ّ
والتــي تخــرد مــن دائــرة األخطــار الواجــب ّ
ّ
قانونيــة ومــن دائــرة األخطــار الت ـي ال
التــأمين علااــا بنصــوص
ضـ ّـدعا
ألن مص ــيرعا ال ــبطالن ،وم ــادام ّأن عق ــد ّ
يجــوز ّ
الت ــأمين علاا ــا املنص ــوص علاا ــا ف ــي ق ــانون التأمين ــاتّ ،
الت ــأمين
ّ
التأمين ّ
اإللكتروني تحكمه نفس األحكام ّالتي يخ ع لها عقد ّ
التقليدي يون ّأن الفـارا بيوامـا عـو أنـه فقـط
ّ
التقليــدي علــى عقــد ّ
التــأمين ّ
فبنــه يمكــن إســقاط املــواد ّالتــي تحكــم ّ
ّ
التــأمين اإللكترونــي مواــا
إلكترونيــا،
يبــرم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نّ املادة  09من قانون التأمينات التي ّ
ّ
تنّ على أنه عال يقع أي تعديل في عقـد التـأمين إال بمايـ يوقعـه
الطرفانع.
وم ــن ث ـ ّـم ،يمك ــن للمتعاق ــدين إع ــادة تنظ ــيم العالق ــة ّ
ّ
عاقدي ــة بيوام ــا ع ــن طر ـ ماي ـ إلكترون ــي
الت
ّ
إمكانيــة تحديــدعما ملـ ّـدة ّ
التــأمين وعــو مــا ّ
ّ
نصــت عليــه املــادة  10مــن نفــس
يوقعانــه ،مــا يبــرز دور اإلرادة فــي
ّ
ّ
ّ
الطرف ــان املتعاق ــدان م ـ ّـدة العق ــدع ،م ــا ّأن املش ـ ّـر ل ــم يمن ــع ّ
التعام ــل بالش ــرط
الق ــانون عل ــى أن ــه عيح ـ ّـدد
ّ
التجديــد ال ــم ي لعقــد ّ
املتم ّ ـل فــي ّ
التـأمين بعــد انلاائـه ،مــادام أنــه لـم يعـ ّـده ضــمن الشــروط الباطلــة (وار ،
.)2011
إمكانيــة ّ
وتبــرز أي ــا اإل ادة ف ــي إب ـرام عق ــد ّ
ّ
الت ــأمين ضـ ّـد خط ــر معـ ّـين عل ــى أن
التــأمين اإللكترون ــي فــي
ر
ّ
ّ
تنصــرف ثــار العقــد اإللكترونــي إلــى الغيــر ،وعــو مــا يعــرف ب ـ ـ عاالشــتراط ملصــاية الغيــرع ،الــاي يشــكل اســت ناي
ّ ّ
من مبدأ نس ّية ثار العقد ،ذلك ّأن إرادة املتعاقدين هي التي رت ت حقا مباشرا للمنتفع مـن عقـد االشـتراط
دون أن يكون طرفا فيه (العربي.)2015 ،
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ّ
بمــا ّأن عقــد ّ
ماليــة متبادلــة علــى عــات يــل مــن املـ ّ
يرتــب عــو ا خــر إلتزامــات ّ
ـؤمن
التــأمين اإللكترونــي
واملؤمن لهّ ،
ّ
فبن حرّ ة األطراف تبرز أي ا في طر قة ترتيـب عـاه اإللئامـات ،إذ يمكـن لألطـراف املتعاقـدة أن
ّتتف ـ ـ علـ ــى تحديـ ــد الفت ـ ـرات ّالتـ ــي يـ ــدفع فااـ ــا القسـ ــط أو االشـ ــتراق وعـ ــو مـ ــا ّ
تكرسـ ــه املـ ــادة  15مـ ــن قـ ــانون
ّ
التأمين ــات ع -2 ......ي ــدفع القس ــط أو االش ــتراق ف ــي الفت ـرات ّ
ّ
املتف ـ علاا ــاع ،أو االتف ــاا عل ــى أن تك ــون تأدي ــة
ّ
ـوز ّ
االتفــاا علــى ــادة قســط ّ
التــأمين أو خف ــه بـ ّ
ـالنظر لالعتبــارات التــي قــد
القســط دفعــة واحــدة ،مــا يجـ
ز
ّ
ّ
ّ
ّ
تط ـرأ علــى الخطــر املـ ّ
ـؤمن منــه ،مــا تتجلــى حرّ ــة األط ـراف فــي حرّ ــة مناقشــلام ملبلــر التــأمين الــاي يحددانــه
صراحة في العقد اإللكتروني ،فقد ّيتفقان على أن ّ
يتم دفعـه م ّـرة واحـدة أو فـي شـكل إيـرادات دور ّ ـة وعـو مـا
التأمين ــات عيــدفع ّ
ـنّ عليــه امل ـ ّـادة  13مــن قــانون ّ
التعــو د أو املبل ــر املحـ ّـدد فــي العق ــد ألجــل تـ ّ
تـ ّ
ـنّ علي ــه
العامة لعقد ّ
الشروط ّ
التأمين...ع.
ّ
باإلضافة إلى حرّ ة األطراف في االتفاا على بدي سر ان ثار ال مان ،وعو ما يسـتنبط مـن املـادة 17
ّ
مـن قــانون ّ
إال علــى ّ
التأمينـات ّ
السـاعة صــفر مــن
بنصــها عفــي العقـود ذات األجــل البـات ال تســري ثــار ال ـمان
ّ
ّ
اليوم املوالي لدفع القسط ،إال إذا يان عناق اتفاا مخال ع.
ّإن بروز حرّ ة األطراف في عقد ّ
التأمين اإللكتروني من خالل مـا سـب عرضـه جعـل جانبـا مـن الفقـه
التأمين اإللكتروني من العقود الرضائية ّالتي ّتتسم بطابع املسـاومة ّ
يرى ّأن عقد ّ
والتفـاوض ،بحيـر يسـاعم
طرفـا العقـد فــي وضـع شــروطه و سـاوم علااــا ّ
حتـى يحــد تطـاب لإلرادتــين حـول مــا ت ّـمنه العقــد وهـي ســمة
ّ
ّ ّ
ّ
اإللكترونية ،التي تمكن أي ا املسلالك من إيجاد العديد مـن العـروض األخـرى التـي تك ـر علـى شـبكة
العقود
وخاصــة إذا يــان املنتــود غيــر محتكــر مــن املنــتج ّ
ّ
األول (رمــيس-2006 ،
اإلنترنــت إذا لــم تــرا لــه شــروط العقــد
.)2007

املعحث الثاني ّ
مدى انطعاق خاصية اإلذ ان لى قد التأمين اإللكتروني ّ

يعتبـر عقـد اإلذعـان مـن العقـود ّالتـي نشـأت نتيجـة للتط ّـور االقتصـادي اليـدير ّ
املتجـه نحـو أسـلوب
ومؤسســات ّ
ّ
تتمتــع باحتكــار قــانوني أو فعلــي لســلعة
اإلنتــاد الكبيــر ومــا اســتتبع ذلــك مــن قيــام شــريات ضــخمة
ّ
األولية للمسـلالك ،بحيـر اسـتطاعت تلـك الوحـدات اإلنتاجيـة القو ّ ـة نتيجـة
أو خدمة تعتبر من ال رورّ ات
لسـلطلاا االحتكا ـة أن تملـي إ اد اـا وشـروطها املع ّـدة مســبقا علـى ال ّـراغبين فـي ّ
التعاقـد معهـا ،دون أن يملكــوا
ر
ر
ّ
ّ
مناقش ــة ع ــاه الش ــروط ،فل ــيس أم ــامهم س ــوى اإلذع ــان للط ــرف املحتك ــر ،واالستس ــالم لش ــروطه (حام ــد،
.)1990
ّ
ّ
وعقد التأمين اإللكتروني باعتباره مـن العقـود التـي فرضـها التط ّـور االقتصـادي ،إذ أصـبحت تشـهده
التــأمين ّ
الييــاة املعاصــرة بتعـ ّـدد الياجيــات ال ــرو ة ،فأصــبح شــأنه فــي ذلــك شــأن عقــد ّ
التقليــدي يت ـ ّـمن
ر
ـؤمن بوضــعها العتبــاره الطــرف القــو ّي اقتصـ ّ
شــروطا يحتكــر املـ ّ
ـاديا ،بــل وأصــبح مــن أبــرز صــور اإلذعــان نظ ـرا
ملر ئ املسلالك مقارنة مع مر ئ ّ
املؤمن.
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للتطرا ملاعية عقد اإلذعان (مطلـب ّ
ّ
ّ
األول) ،ث ّـم تحليـل طبيعـة اإلذعـان
سيخصّ عاا املبحر
لاا
في عقد ّ
التأمين اإللكتروني (املطلب ال اني).
املطلب األول :ماهية قد اإلذ ان ّ
ّ ّ
لــم ّيتف ـ فقهــاي القــانون علــى تعر ـ واحــد لعقــد اإلذعــان ،وحتــى التشــر عات لــم ت ــع لــه تعر ـ ،
ثم استخالص ما ّ
سيتم تعر فه وفقا ملا جاي به الفقه (فر ّ
األول)ّ ،
ّ
يتميز به من خصائّ (فر ال اني).
لاا
الفرع األول :ت ريف قد اإلذ ان ّ
تأرجيت تعار الفقهاي لعقد اإلذعان بين مفـاعيم تقليديـة ارتكـئت علـى اعتبـار عقـد اإلذعـان متـى
ّ
ّ
خاصية عاالحتكار للسلعة أو الخدمةع ،وذـين مفـاعيم حدي ـة ألغـت فكـرة االحتكـار واعتبر اـا فكـرة غيـر
توفرت
من ــبطة ال تصــا معي ــار للعالقــة بــين ط ــرف قــو ّي وطــرف ض ــعي  ،معتبــرين ّأن الخلــل ف ــي عقــد اإلذع ــان
ّ
ّ
والتقنية ونقّ مما سته ّ
ّ
راجع لعدم فاية املسلالك ّ
التعاقديـة التـي قـد ال تمكنـه مـن مناقشـة بنـود
الفنية
ر
ّ
العقد أو ال تسمح بتقدير ا ثار املترتبة عليه بصفة مسبقة.
ّ
وذين ّ
موسع وم ّي لدائرة عقد اإلذعان ،نجـد ّأن املش ّـر التئائـري شـأنه شـأن بـاّي التشـر عات لـم
ي ع تعر فا شامال لعقـد اإلذعـان بـل اقتصـر علـى وصـ القبـول فيـه ال أ ـر ،و كـون بـالك قـد صـام حكمـا
ّ
ّ
عامــا يســري علــى يــل عقــود اإلذعــان ،إذ ورد فــي املــادة  70مــن القــانون املــدني أنــه عيحصــل القبــول فــي عقــد
ّ ّ
التسليم لشروط ّ
مقررة ي عها املوجب وال يقبل املناقشة فاااع.
اإلذعان بمجرد
الفرع الثاني :خصائص قد اإلذ ان ّ
ّ
ّ
يتميــز عقــد اإلذعــان وف ـ املفهــوم ّ
ّ
التقليــدي واليــدير بجملــة الخصــائّ والتــي ناخصــها فيمــا يلــي
(بودالي)2007 ،
ّ
ّ
بالنسـبة إلـى املسـلالكين وأنّ
ّ
 -1يتعل عقد اإلذعان بسـلعة أو خدمـة أو مرافـ تعـد مـن ال ـرورّ ات
إبعادعا عوام تاي ام ّإما األذى أو ّ
املشقة،
قانونيـا أو ّ
ّ
فعليـا تحـول معهـا
 -2يكون املوجب في العقد محتكرا لسلعة أو ملرف أو لخـدمات احتكـارا
ّ
ّ
واالجتماعية بين املتعاقدين،
االقتصادية
تحقي املساواة
ّ
عموميـة اإليجـاب بحيــر يكـون ّ
موجهـا ألشــخاص غيـر معــدودين تتـوفر فـاام صــفات ّ
ّ
معينـة بشــكل
-3
ّ
ّ
ّ
وموحــد ،م ّم ـا جعــل الــبعد يعتبــر أن طــابع العمــوم فــي اإليجــاب عــو مظهــر لتطـ ّـور الفــن التعاقــدي أ ــر
دائــم
منه صفة قاصرة على عقود اإلذعان (الصده ،عقود اإلذعان في القانون املصري ،دون سنة)،
 -4صــدور اإليجــاب فــي قال ـب نمــوذجي يكـ ّـون عقــود دائمــة ( )durablesتوضــع بشــكل مسـ ّ
ـتمر عقــود
نموذجية و ّ
ّ
ملدة غير قصيرة (حامد،)1990 ،
ّ ّ
التسليم بشروط ّ
مقررة ي عها املوجب وال يقبل املناقشة فااا،
 -5يكون القبول فااا مجرد
ّ
 -6هي عقود ّ
تفسر تفسيرا ّ
ضيقا ،نظرا لشروطه التي هي نتاد محد إلرادة واحدة.
ّ
ّ
والتي ّ
يتميز اا عقـد اإلذعـان ،نسـتخلّ الطر قـة ّالتـي ي ّ
ـتم اـا
من مجمل الخصائّ التي عرضناعا
فقهيا حول طبيعة عاا العقـد ،جعـل الـرأي ّ
تواف أو تطاب اإلرادتين ،عاه األخيرة أثارت اختالفا ّ
األول يـرى
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ّ
(النظر ــة غيــر ّ
إنكــار الصــفة ّ
عاقديــة علــى عقــد اإلذعــان ّ
ّ
ّ
عاقديــة) ،فــي حــين ذعــب الـ ّـرأي ال ــاني إلــى اعتبــار
الت
الت
ّ
تصرفات اإلذعان عقدا باملفهوم القانوني له ،تخ ع ملا يخ ع له من أحكام.
املطلب الثاني :تحليل يعي ة اإلذ ان فط قد التأمين اإللكتروني ّ
من خالل ّ
التعر بعقد اإلذعـان ّالـاي ّ
تجسـد وفـ مفهـوم امل ّـادة  70مـن القـانون املـدني علـى عقـد
ّ
خاصية عاإلذعـانع علـى عقـد ّ
التأمين ّ
ّ
ّ
التـأمين اإللكترونـي والتـي تبـرز مـن خـالل
التقليدي ،يظهر مدى انطباا
ّ
التوازن ّ
األول) ،إلى جانب انعدام ّ
طبيعة اإليجاب والقبول فيه (الفر ّ
التعاقدي (الفر ال اني).
الفرع األول :يعي ة اإليجاب والقعو ّل ّ
ّ
مـن ّ
املتفـ عليــه ّأن العقــد ســواي التقليــدي أو اإللكترونـي ال ينعقــد إال بتطــاب القبــول مــع اإليجــاب،
ّ
ّ
مــن خــالل مجلــس العقــد اليقيقــي أو اليكــم الــاي يعـ ّـد بم ابــة البوتقــة التــي تنصــهر فااــا إرادة طرفــي العقــد
لكي يم ّ ل اإلطار املكاني ّ
والئم ي لاللتقاي وتطاب اإلرادتين (عمرو.)2011 ،
وف ــي عق ــد ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي تختل ـ طبيع ــة اإليج ــاب والقب ــول عوا ــا ف ــي عق ــود املس ــاومة ،وع ــو م ــا
ّ
النم ــوذد لعق ــد اإلذع ــان ،فاإليج ــاب ف ــي عق ــد ّ
جعل ــه ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي ع ــو الش ــروط الت ــي ت ــعها ش ــريات
ّ
الت ــأمين ف ــي ص ــورة قاطع ــة وتش ــمل ي ــل التوان ــب التوعرّ ــة ّ
ّ
والتفص ـ ّ
ـيلية للعق ــد والت ــي ال يك ــون املوج ــب عل ــى
استعداد للمناقشة فااا ،وذالك ال يحتاد لتمام العقد إلى أ ر من ّ
مجرد قبول.
يتميــز اإليجــاب فــي عقــد ّ
مــا ّ
بالعموميــة ،أي ّأنــه إيجــاب عــام ّ
ّ
يوجــه إلــى التمهــور
التــأمين اإللكترونــي
ّ
ّ
ّ
مفصــلة ،تنعــدم فيــه مرحلــة املفاوضــة م ّمـا يجعلــه إيجابــا باتــا
نموذجيــة تحتــوي علــى شــروط
يكـون فــي صــيغة
(حامد.)1990،
ّ
ّ
ّ
ّ
ـؤمن لــه للشـروط املقـ ّـررة التـي وضــعها املـ ّ
ّأمـا القبــول فهـو مجـ ّـرد تسـليم املـ ّ
ـؤمن وعـو مــا يؤ ـد أنــه أبــرز
نمــوذد لعقــد اإلذعــان ،بــدليل ّأن املشـ ّـر يــنّ فــي املــادة  70مــن القــانون املــدني عيحصــل القبــول فــي عقــد
ّ
ّ ّ
التســليم لشــروط مقـ ّـررة ي ــعها املوجــب وال يقبـل املناقشــة فااــاعّ ،
فبمــا أن يقبــل العقــد يلــه
اإلذعـان بمجــرد
أو يرف ه ّيله ،فبعد ضـغطه فـي عـدد مـن الخانـات املقترحـة أمامـه فـي املوقـع اإللكترونـي للم ّ
ـؤمن يجـد أمامـه
ّ
ّ
إال ّ
التوقي ــع ف ــي حال ــة القب ــول أو
ش ــروطا مع ـ ّـدة مس ــبقا ال يمكن ــه مناقش ــلاا وال االعت ـراض علاا ــا ألن ــه ال يمل ــك
عدم ّ
التوقيع في حالة ّ
الرفد (املوفى.)2002 ،
الفرع الثاني :ان دام التوازن الت اقدي فط قد التأمين اإللكتروني ّ
ّإن مرتك ـئات فك ــرة ت ــوازن العق ــد تظه ــر م ــن خ ــالل ـ ّـية ترا ـ ي طرفي ــه املن ـ ع ــن االختي ــار الي ــر
واإلرادة الس ــليمة الواعي ــة ّ
الفعال ــة باس ــتقالليلاا عل ــى تحقي ـ الفائ ــدة م ــن العق ــد بم ــا يتناس ــب م ــع التزاما ا ــا
العقديـة دون وصــاية مـن إرادة أخــرى ولـو يانــت إرادة القـانون ،أل ّ اــا أدرى مـن غيرعــا فـي تحديــد مرا ـئعم بمــا
يحفظ مصاليهم و رعاعا (حفيظ.)2012-2011 ،
ف ــبذا يـ ــان يـ ـ ّـل متعاق ــد ّ
يتمتـ ــع بسـ ــلطان اإلرادة يفرضـ ــه عل ــى رقعـ ــة صـ ــغيرة ه ــي العقـ ــد ،فـ ــال يمكـ ــن
ّ
لسلطانين حكـم عـاه ّ
الرقعـة إال بتنـازالت متبادلـة وح ّـرة ومتوازنـة وعادلـة ،فـال أعـدل مـن اإلنسـان مـع نفسـه
إن عدل (العوجي.)2004 ،
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ّ ّ
التس ــليم ب ــالوجود ال ــواقلي لتب ــاين مرا ــئ املتعاق ــدين ف ــي عق ــد ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي ال يع ــدم
م ــا أن
ّ
ّ
العدالــة ّ
ّ
ـؤمن لــه اليــرة ّ
ـؤمن واملـ ّ
عاقديــة ،فاتجــاه إرادة يــل مـن املـ ّ
الســليمة إلبـرام عقــد التــأمين اإللكترونــي
الت
ّ
ّالــاي عــو عقــد غــرر ،دليــل علــى أ ّ اــا رضــيت ضـ ّ
ـمنيا ّ
بتحمــل خطــر الخســارة التــي قــد تقــع مــن احتمــال الــرذح
املأمول تحقيقه من إبرامه تحت دوافع اإلغراي ).(HANIFA, 1992
عاقدي ـة فــي عقــد ّ
ـوعية اإل ادة ّ
ّ ّ
ّ
التــأمين اإللكترونــي ال تقتصــر ضــرورة وجودعــا فــي إب ـرام
الت
إال أن موضـ ّ ر
العقـ ــد فقـ ــط ،بـ ــل تمتـ ـ ّـد إل ـ ـى مـ ــا بعـ ــد االنعقـ ــاد وإلـ ــى إ اائـ ــه ،أيـ ــن يظهـ ــر املـ ـ ّ
ـؤمن بمظهـ ــر القـ ــو ّي فـ ــي العالقـ ــة
ّ
ّ
نموذجي ــا يرض ـ امل ـ ّ
ّ
ـؤمن ل ــه لش ــروطه دون أن يك ــون ل ــه الي ـ ف ــي
عاقدي ــة ،بع ــدما يك ــون ق ــد أع ـ ّـد عق ــدا
الت
ّ
ّ
املشر يتدخل لتنظيم عاه العالقة عن طر الق اي.
مناقشلاا أو تعديلها ،م ّما جعل
ّ
ـدخل القا ـ ي ف ــي تع ــديل العق ــد ع ــن طر ـ مجا ات ــه لك ـ ّـل ش ــرط ّ
تعس ــفي م ــن ش ــأنه إخ ــالل
فق ــد يت ـ
الت ــوازن الظ ــاعر بالعق ــدّ ،إم ــا ّ
ّ
ّ
التعس ــفية ض ــمن
بالتع ــديل أو اإللغ ــاي ،ف ــرغم ّأن املش ـ ّـر ل ــم يع ـ ّـرف الش ــروط
القواعد ا ّ
ـّ املـادة  110مـن ا.م ّالتـي ت ّ
لعامة إذ ا تف برذطها بعقد اإلذعان وعو مـا ّيتحـ مـن ن ّ
ـنّ عإذا
تم العقـد بطر قـة اإلذعـان ،ويـان قـد ت ّـمن شـروطا ّ
ّ
تعسـفية جـاز للقا ـ ي أن يع ّـدل عـاه الشـروط...ع ،غيـر
ّ
املطبقة على املما سـات ّ
ّ
ّ
املحدد للقواعد ّ
التعسـفي فـي
التجار ـة ع ّـرف الشـرط
أنه وذصدور القانون 02 – 04
ر
املادة  03الفقرة  05على ّأنه ّ
يل بند أو شرط بمفرده أو مشتريا مـع بنـد واحـد أو ع ّـدة بنـود أو شـروط أخـرى
من شأنه اإلخالل الظاعر ّ
بالتوازن بين حقوا وواجبات أطراف العقد.
ّ
ّ
فالقا ـ ي وإعم ــاال لس ــلطته ّ
التقدير ــة يمكن ــه بس ــط رقابت ــه عل ــى الش ــروط الت ــي ق ــد يت ـ ّـمواا عق ــد
التــأمين اإللكترونــيّ ،
ّ
حتــى ولــو يانــت واضــية طاملــا ّأنــه قـ ّـدرعا علــى أ ّ اــا شــروط ّ
تعســفية مــن شــأ اا اإلخــالل
ّ
الصــفة يانــت مراجعلاــا مــن قبيــل ّ
بـ ّ
ـالتوازن العقــديّ ،أمــا إذا انتفــت عواــا عــاه ّ
التحر ـ  ،فتدخلــه يكــون فــي
إطـار القواعــد ّ
العامــة ليمايــة املســلالك التـي اعتمــد فااــا املشــر علــى نظــام القائمــة أحــد أبــرز وأعــم ا ليــات
ّ
ّ
التعسـ ــفية فـ ــي عقـ ــود االسـ ــلاالق ،وعـ ــاا بمقتق ـ ـ ى القـ ــانون رقـ ــم  02 – 04املحـ ـ ّـدد
املتبعـ ــة ملحارذـ ــة البنـ ــود
ّ
التجا ــة و ــاا املرســوم ّ
املطبقــة علــى املما ســات ّ
للقواعــد ّ
التنفيــاي رقــم  306 – 06الــاي يحـ ّـدد العناصــر
ر
ر
األساسية للعقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين واملسلالكين والبنـود ّالتـي تعتبـر ّ
تعسـفية ،العتبـار ّأن عقـد
ّ
يقررع ــا للم ـ ّ
الت ــأمين اإللكترون ــي عق ــدا اس ــلاال ّيا ،م ــا يمك ــن أن تك ــون اليماي ــة ّالت ــي ّ
ـؤمن ل ــه إزاي تعديل ــه
ّ
ّ
ّ
الشر عة ّ
العامة.
التعسفية وف قواعد
للشروط
ّ
ّ
التعسفية ّالتي قد يت ّمواا عقـد ّ
ّ
التـأمين اإللكترونـي
ما قد يتدخل القا ي في مواجهته للشروط
ّ
عــن طر ـ إلغاىا ــا مت ــى ت ـ ّـمنت وثيقــة ّ
الش ــروط املنص ــوص علااــا ف ــي امل ــادة  622م ــن الق ــانون
الت ــأمين أح ــد
ّ
ّ
والتي ّ
قرر
املشر بطال اا ّإما بس ب موضوعها أو بس ب شكلها.
املدني
ّ
ّ
وقد يتدخل القا ي عند تفسـيره لعقـد ّ
التـأمين و كـون تدخلـه لصـال امل ّ
ـؤمن لـه متـى ت ّـمن العقـد
ّ
الط ــرف ال ــعي ف ــي عق ــد ّ
عب ــارات غام ــة يك ــون تفس ــير الش ـ ّـك فاا ــا ملص ــاية امل ـ ّ
الت ــأمين
ـؤمن ل ــه باعتب ــاره
اإللكتروني ،فقاعدة تفسير ّ
الشك ملصاية املاعن منصـوص علااـا بـنّ املـادة  112مـن القـانون املـدني أيـن
ّ
ّ
املشر وذموجب الفقرة ال انية مواا وضع اسـت ناي لقاعـدة تفسـير الش ّـك والتـي تكـون فـي األصـل ملصـاية
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ّ
ّ
ّ
املدين ،على اعتبار ّأن ّالاي يملي شروط العقد( شريات ّ
التأمين) عو الطرف القـو ّي والـاي مـن الطبيلـي أن
ّ
يكون مسئوال ّ
عما يكتن عاه الشروط من غموض أو إ اام.
الخاتمةّ :
ّ
علــى ضــوي مــا تقـ ّـدم عرضــه مــن خــالل عــاه ّ
الدراســة ،فبننــا نلـ ّـتل أعــم االســتنتاجات التــي نوجئعــا
فيما يلي
ّ ّ
ّ
 -1رغ ــم البيئ ــة الرقمي ــة الت ــي يب ــرم فاا ــا عق ــد الت ــأمين اإللكترون ــي ،يبقـ ـ ر ــن الرض ــا قائم ــا ،وذل ــك
ّ
ّ
ـالنظر للوســائل املســتخدمة فــي ّ
بـ ّ
التعبيــر عــن اإلرادة ّ
الراغبــة فــي التعاقــد والتــي تتــيح للمتعاقــدين االتفــاا علــى
ّ
محل وشروط العقد ويل ما يرتبه من االلتزامات املالية،
ّ ّ
يتميز عقد ّ
ّ -2
أعمهـا أنـه عقـد إلكترونـي ومـن أبـرز عقـود
التـأمين اإللكترونـي بجملـة مـن الخصـائّ،
اإلذعان،
التعاقدي في عقد ّ
التوازن ّ
 -3انعدام ّ
التأمين اإللكتروني ال يعدم اإلرادة في مرحلة انعقاده،
خاصــة بعقــد ّ
 -4غيــاب نصــوص قانونيــة ّ
التــأمين اإللكترونــي تجعــل تطبيـ القواعــد العامــة ليمايــة
التأمين ّ
املسلالك في عقد ّ
التقليدي من صور اإلذعان ضرو ة ّ
البد مواا.
ر
ومن خالل نتائج عاه ّ
الدراسة نوص ي بما يلي
ّ
 -1ضــرو ة تمــتيع شــريات التــأمين علــى ذــط الخدمــة ّ
الت ّ
أمينيــة بالتســو اإللكترونــي نظـرا للمئايــا
ر
ر
ّ
ّالتــي ّ
يحققهــا عــاا األخيــر أبرزعــا مــنح املـ ّ
ـؤمن لهــم فرصــة اليصــول علــى العديــد مــن العــروض ،واتجــاه إراد اــم
الختيار أحسواا،
ّ
ّ
 -2اليــرص علــى تعمــيم تكنولوجيــات اإلعــالم واالتصــال فــي شــريات التــأمين ،و ــاا املــواطن لتطبيـ
التعاقدية ّ
التقنية التديدة في العالقة ّ
ّ
الت ّ
أمينية،
 -3احتفـ ــاا عقـ ــد ّ
التـ ــأمين اإللكترونـ ــي بـ ــر ن ّ
الرضـ ــا فـ ــي انعقـ ــاده يـ ــدعو ل ـ ــرورة تطـ ــو ر األنظمـ ــة
اإللكترونية ،مع ضرو ة هتر الوسائل ّ
التقليدية،
ر
ّ
ّ
خاصــة بعقــد ّ
 -4ضــرورة تــدخل املشـ ّـر بوضــع أحكــام ّ
التــأمين اإللكترونــي ،لتغلــب خاصـ ّية اإلذعــان
للمؤمن له الطرف ال عي في العالقة ّ
ّ
التعاقدية،
فيه ،حماية
ّ
 -5ض ــرورة مراقب ــة املواق ــع اإللكتروني ــة الوعمي ــة الت ــي تجع ــل إرادة امل ـ ّ
ـؤمن ل ــه معيب ــة (إيقاع ــه ف ــي
تدليس).
ضرو ة تكو ن الق اة في التانب املعلوماتي ،يي يكونوا على علم ياف بعقد ّ
التأمين اإللكتروني،
ر
ّ
باعتباره من العقود التي تعتمد على االفتراضية وتطر العديد من اإلشكاالت م ل اإلثبات ،االختصاص
الق ا ي.
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