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(1) Vivant(M.) commerce électronique : un premier contrat-type, cahiers du lamy droit 

de l'informatique, aut-septembre 1998, p.196. 
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  المطلب األول
  قد االنتفاعالتعریف بع













 

                                                        
 ، علــي بــن ٢٤٩ ، ص١٩٦٧دار العلــم للمالیــین ، بیــروت ، . ٢ جبــران مــسعود ، الرائــد ، ط)١(

 ، الـشركة ٢دیة وبلحسن البلیش ، الجیالني بن الحاج یحیى ، القاموس الجدیـد للطـالب ، طها
 .١٠٨ ، ص١٩٨٠التونسیة للتوزیع ، تونس ، 

 وموجبـــات ١٩٤٩ لـــسنة ٨٤ وســـوري رقـــم ١٩٤٨ لـــسنة ١٣١ القـــانون المـــدني المـــصري رقـــم )٢(
 .١٩٦٩ لسنة ٨٤وعقود لبناني رقم 

 االنترنیت والقانون الدولي الخاص فراق ام تالق بحـث مقـدم الـى احمد عبد الكریم سالمة ،.  د)٣(
ــــة المتحــــدة ،   ، ٢٠٠٠مــــؤتمر القــــانون والكومبیــــوتر واالنترنیــــت المنعقــــد فــــي االمــــارات العربی

ً ، تجــدر االشــارة الــى اننــا لــم نجــد تعریفــا لعقــد االنتفــاع فــي أي مــصدر اعتمــدنا علیــه ٥٦ص
الن هـــذا الموضـــوع حـــدیث وغیـــر مـــنظم وفـــي اكثـــر باســـتثناء تعریـــف الـــدكتور احمـــد ســـالمة 

االحیان رجعت الى القواعد العامة والمـصادر التـي تطرقـت الـى هـذا العقـد اختلفـت فـي تـسمیته 
بــین عقــد اســتخدام الــشبكة او عقــد االشــتراك باالنترنیــت او عقــد الــدخول الــى شــبكة االنترنیــت 

قـد هـي عقـد االنتفـاع بالـشبكة النـه دون ان تذكر التعریـف ، ووجـدت أن انـسب تـسمیة لهـذا الع
بموجب هذا العقد یوفر المنتفع منه للمنتفع خـدمات كثیـرة فـال یقتـصر علـى مجـرد الـدخول الـى 

 .االنترنیت واستخدامه او حتى االشتراك
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(Hot Line)

 

 





(Disquette)









 

                                                        
 .٩٠، ص٢٠٠١طوني میشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة االنترنت، دار صادر لبنان .د )١(
مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر االنترنت، بحث مقدم الـى مـؤتمر القـانون اسامة ابو الحسن .د )٢(

 .٥٧، ص٢٠٠٠والكومبیوتر واالنترنت، المنعقد في االمارات العربیة المتحدة، عام 
 .٩١طوني میشال عیسى، مصدر سابق، ص.د )١(
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Manuels 



 

"hot line"  

 













 

 




                                                        

 .انظر نموذج اتفاقیة زرقاء نت )٢(
  .net.uruklink.wwwوموقعه على الشبكة العالمیة للمعلومات هو  )١(
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Warkaa Net 

 



 

 

                                                        
ـــدر البیــــان التاسیــــسي لهــــذه الــــشركة فــــي جریــــدة الوقــــائع العراقیــــة العــــدد )٢(  فــــي ٣٨١٢وقــــد صـ

 وجـــاء فـــي هـــذا البیـــان ان اهـــداف الـــشركة هـــي تقـــدیم خـــدمات الـــشبكة الدولیـــة ٢٧/٢/٢٠٠٠
ــــة والمــــشاركة فــــ ي تــــصمیم وتنفیــــذ شــــبكات الحاســــبات للمعلومــــات وخــــدمات الــــشبكات الوطنی

 . والمعلوماتیة وتقدیم االستشارات
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  الفرع األول
  خصائص عقد االنتفاع

 





 

 



 

 







                                                        
عبـد .عبـد المجیـد الحكـیم، و د.بشان العقد الملزم لجانب واحـد وملـزم للجـانبین راجـع كـل مـن د )١(

محمــد طـه البــشیر، الـوجیز فــي نظریـة االلتــزام فـي القــانون المـدني العراقــي، .البـاقي البكـري و د
ـــــشر بجامعـــــة الموصـــــل، الجـــــزء االول، مـــــصادر  ـــــب للطباعـــــة والن ـــــزام، دار الكت ، ١٩٨٠االلت

 .٢٥، ص١٩٧٠حسن علي الذنون، اصول االلتزام، مطبعة المعارف بغداد، .؛ د. ٢٤ص
: كــذلك . ٧٦حــسن علــي الــذنون، مــصدر ســابق ، ص.بــشان معنــى عقــود المعاوضــة راجــع د )٢(

 .٢٦عبد المجید الحكیم، وآخرون، المصدر السابق، ص.د
عبــد المجیــد الحكــیم وآخــرون، مــصدر .بــشان العقــد فــوري التنفیــذ والعقــد مــستمر التنفیــذ راجــع د )٣(

منذر الفضل، النظریة العامة لاللتزامات في القـانون المـدني، دراسـة مقارنـة، .؛ د٢٤سابق، ص
 .٧١و٧٠، ص١٩٩١الجزء االول، مصادر االلتزام، الطبعة االولى، 
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  الفرع الثاني
                                                        

 .٤٩منذر الفضل، مصدر سابق، ص. ؛ د٢٤، صحسن علي الذنون، مصدر سابق. د)١(
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  شروط عقد االنتفاع
 



 

"Micro Computer" 

 

"Modem" 



"Digital" 



 

ISP







                                                        
فـــدور المـــودم كـــدور . المــودم وهـــو جـــزء حیـــوي فـــي االتـــصاالت عـــن طریـــق شـــبكة االنترنـــت  )١(

 مــن كلمتـــین (modem)وقــد جــاءت تــسمیة المــودم . المتــرجم بــین المتحــدثین بلغتــین مختلفتــین
(modulator / Demodlator)نف حـسب سـرعتها فـي  وتجدر االشـارة الـى ان اجهـزة المـودم تـص

فبزیــادة هـذه الــسرعة تـزداد قــدرة المـودم علــى ) ثـا/بــت(نقـل البیانـات وهــذه الـسرعة تقــاس بوحـدة 
. ثـا/ بت٢٨٨٠٠نقل البیانات ارساال واستقباال واالجهزة المفضلة التي یكون سرعة المودم فیها 

ور فــي كتـاب نــدوة هــالل البیـاتي، اســتخدام الحاسـبات الفنیــة وحمایتهـا، بحــث منـش.اشـار الیـه د
 .٢٨، ص١٩٩٩القانون والحاسوب، من اصدارات بیت الحكمة، 
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"Password" 



 



 

 

  المطلب الثاني
  الطبیعة القانونیة لعقد االنتفاع











                                                        
 .٢٧، ص١٩٩٦، بیروت، ١كرستیان كروملیش، الف باء االنترنت، الدار العربیة للعلوم، ط )١(
منظمات الهاكر وتجمعاتهم، مقال منشور في مجلة انترنت العالم العربي، السنة الثالثـة، العـدد  )٢(

 .٣٠، ص١٩٩٩، ، كانون االول٣
جــورج بونــد، الراحــة ولكــن بــاي ثمــن، مقــال متــرجم ومنــشور فــي مجلــة بایــت الــشرق االوســط  )٣(

 .٧٢، ص١٩٩٥االردنیة، تشرین الثاني، 
 .٦٠اسامة ابو الحسن مجاهد، مصدر سابق، ص.د )٤(
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 .من اتفاقیة زرقاء نت المرفقة في نهایة البحث) ٥(انظر الفقرة  )١(
المهنــدس فــاروق حــسین، مــصدر . ٦٣و٦٢سن مجاهــد، مــصدر ســابق، صاســامة ابــو الحــ.د )٢(

 .٩٩سابق، ص
جعفـــر الفـــضلي، الـــوجیز فـــي العقـــود المدنیـــة، البیـــع، االیجـــار، المقاولـــة، مكتبـــة دار الثقافـــة .د )٣(

 .٣٩٦ و٣٩٥، ص١٩٩٧للنشر والتوزیع، عمان، 
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 الحكـیم، المـوجز فـي عبـد المجیـد. ؛ د٤٥عبد المجید الحكیم واخرون ، مصدر سـابق ، ص.د )١(

. ٨٤، ص١٩٧٧ ، مطبعــة نــدیم ، بغــداد، ٥، مــصادر االلتــزام ، ط١شــرح القــانون المــدني، ج
 .كما انظر اتفاقیة زرقاء نت المرفقة في نهایة البحث
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 .انظر نموذج اتفاقیة زرقاء نت )١(
 .٤٦عبد المجید الحكیم واخرون ، مصدر سابق ، ص. د)٢(
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  المبحث الثاني
  التزامات وحقوق عقد االنتفاع بشبكة االنترنیت





 

                                                        
كافي في شرح القانون المدني االردني والقانون المـدني العراقـي، الجـزء عبد المجید الحكیم، ال.د )١(

االول في مصادر االلتزام، المجلد االول في العقد، القـسم االول فـي التراضـي، الـشركة الجدیـدة 
 .١٨٨، ص١٩٩٣للطباعة، عمان، 

 .٢٠، ص١٩٩٨، السنة االولى، حزیران، ٩انظر مجلة انترنت العالم العربي، العدد )٢(
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  المطلب األول
  التزامات المنتفع

 

























 







                                                        
 .٥١، ص١٩٨٧باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم االول، دار الحكمة، بغداد، .د )١(
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المعالجــة االلیـــة (احمــد محمــود ســعد، نحـــو ارســاء نظــام قــانوني لعقـــد المــشورة المعلوماتیــة .د )١(

 .١٩٨، ص١٩٩٥دار النهضة العربیة، الطبعة االولى، ) للبیانات بواسطة الحاسب اآللي
 .من القانون المدني العراقي) ١٦٧(لمادة انظر ا )٢(
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  المطلب الثاني
  التزامات المنتفع منھ

 















                                                        
عمـــال بمفهــــوم القیــــاس الن هــــذا الــــنص تــــم اعمالـــه مــــن قبــــل الفقــــه بــــصدد التــــزام المــــستاجر  )١(

 .٢٧٤ و٢٧٣جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص.انظر د. بالمحافظة على الماجور
 .من القانون المدني العراقي) ١٥٠(انظر المادة  )٢(
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(server)



 

  الفرع األول
  االلتزام باالعالم

 





–

















                                                        
ســم البـــشكاني، التنظـــیم القـــانوني للتجــارة االلكترونیـــة، دراســـة مقارنـــة، هــادي مـــسلم یـــونس قا.د )١(

 .٢٠٠، ص٢٠٠٢رسالة دكتوراه تقدم بها الى جامعة الموصل كلیة القانون، 
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L, obligation d, information)

 





 





 

 

                                                        
نزیــه محمــد الــصادق المهــدي، االلتــزام قبــل التعاقــد بــاالدالء بالبیانــات المتعلقــة بالعقــد، دار .د )١(

  .٢٣، ص١٩٨٢النهضة العربیة القاهرة 
   ویؤكد استاذنا الدكتور جعفر الفـضلي بـان القـضاء الفرنـسي قـد كـشف مـن خـالل تطبیقاتـه عـن 

والــذي ادى الــى ظهــور مــدى ضــعف امكانیــات . . الخلــل الــذي اصــاب العالقــة بــین الطــرفین 
المنتفــع اـلـذي الیملــك قــدرا كافیــا مــن المعلومــات فــي مواجهــة التقنیــة الحدیثــة لكثیــر مــن انــواع 

. زمام المعلومات الهامة والمـؤثرة ) المنتفع منه(وقت الذي یملك الصانع او التاجر السلع في ال
وممـا الشـك فیـه . ومن هنا جاء االلتزام باالعالم والنصیحة والتعاون مكمـال الحكـام الـضمان. 

ان هــذا االلتــزام لــیس قاصــر علــى عقــود التجــارة االلكترونیــة او التعاقــد عبــر االنترنــت بــل اخــذ 
التزام مكمـــل یـــضاف الـــى االلتزامـــات التـــي تفـــرض علـــى البـــائعین والمجهـــزین للـــسلع یتبلـــور كـــ

ــــد مــــن التفاصــــیل انظــــر اســــتاذنا  جعفــــر الفــــضلي، االلتــــزام بــــاالعالم . د.أ: والخــــدمات، للمزی
والنــصیحة والتعــاون، بحــث منــشور فــي المجلــة الحولیــة العراقیــة للقــانون، تــصدر عــن القــانون، 

 .١٣٨ و١٣٠، ص٢٠٠٠تموز، /، حزیران١ددجامعة بغداد، بغداد، الع
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 ––









 













 

                                                        
هـــادي مـــسلم، . مـــن تـــشریع المبـــادالت والتجـــارة االلكترونیـــة التونـــسي اشـــار الیـــه د٢٥المـــادة  )١(

 .٢٠٠مصدر سابق، ص
سالم ریعان العزاوي، مسؤولیة المنتج من القوانین المدنیة واالتفاقیـات الدولیـة، رسـالة دكتـوراه .د )٢(

 .١٣٨، ص١٩٩١انون، جامعة بغداد، مقدمة الى مجلس كلیة الق
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  الفرع الثاني
  االلتزام بالتبصیر

  

 

 





 

                                                        
، ٢٠٠١یــــونس عــــرب، قــــانون الكومبیــــوتر، اصــــدارات اتحــــاد المــــصارف العربیــــة، بیــــروت،  )١(

 .٤٥١ص



==================================  

  ١٧٥

(Service d'hebergement)



 

(Service d'information)





 

(Transfert de donnes)





 

(Service de Compuserve)



Compuserve (2) 

(Telent)





 

                                                        
 .١٧احمد عبد الكریم سالمة، مصدر سابق، ص.د )١(
 .٩٩المهندس فاروق حسین، مصدر سابق، ص )٢(
 .١٠٠المهندس، فاروق حسین، مصدر سابق، ص )٣(
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  :انظر  )١(

Vivant(M.), "Les contrats du commerce électronique" éd. Litec, 1999. P.45. 
 .تقنین االستهالك الفرنسي: انظر  )٢(
  :انظر  )٣(

V.BENSOUSSAN (A.), op.cit.P.39. 
حمـــدي عبـــد الـــرحمن، الوســـیط فـــي النظریـــة العامـــة لاللتزامـــات، الكتـــاب االول، المـــصادر .د )٤(

، ١٩٩٩واالرادة المنفردة، الطبعة االولى، دار النهضة العربیـة، القـاهرة، االرادیة لاللتزام، العقد 
 .٥٦ص



==================================  

  ١٧٧



 









 

                                                        
ویبرهن الواقـع ان المنتفـع منـه هـو الطـرف القـوي الـذي یعلـم بالوصـف القـانوني الـدقیق للخدمـة  )١(

الـتي یتعهــد بتقــدیمها ومـن ثــم یجــب علیــه التعهـد بــاعالم الطــرف اآلخـر المنتفــع بــذلك الوصــف 
انظر فـي هـذا . المانة العقدیة والثقة المشروعة في المعامالت في نطاق حسن النیةًوفقا لمبدا ا

 .V.Cestin (J.), op.cit.p91:                                         المعنى 

 .٣١نزیه محمد الصادق المهدي، االلتزام قبل التعاقد، مصدر سابق، ص.د:    كما انظر 
(2) Vivant(M.) cahiers du lamy droit de l'informatique, aut-septembre 1998, p.196. 

 تـــربط باالنترنـــت خـــالل خـــط (LANS)فمـــن الجـــدیر بالـــذكر ان معظـــم شـــبكات المنطقـــة المحلیـــة 
ًوتتـوفر خیـارات متعـددة والتـي تتـیح اسـتعماال ). نظـام(مخصص والذي یتیح ربط بناء على جدول 

اعة فــي الیــوم او أي فتــرة اخــرى مــن الــزمن هــذا مــن  ســ٢٤للــشبكة لثمانیــة ســاعات فــي الیــوم او 
 ومــن اهــم  CompuServeجانــب ومــن جانــب آخــر، یوجــد نظــام خــاص لتثمــین خدمــة االنترنــت 

 الجـــدد CompuServeخطـــة التثمــین االفتراضـــیة العــضاء (اعــضاء فـــي خطــة التثمـــین المعیاریــة 
النترنـت شـهریا مجانـا، وكـل ویحصلون على ثالثة ساعات استعمال ل)  دوالر شهریا٩.٩٥بمقابل 

.  دوالر ویبدا شهر المحاسبة الجدید في آخر یـوم أحـد للـشهر الحـالي٢.٥ساعة اضافیة یدفع لها 
 خالل شبكة خارجیة قـد یجعـل المـستهلك مـضطرا CompuServeومن المالحظة ان الوصول الى 

اشـار . المنتظمـة اتصاالت خاصة باالضافة لمـصاریف االنترنـت (Surhages)لدفع اجور اضافیة 
 ١٢٧، ص٢٠٠٢، ٢الیــــه المهنــــدس فــــاروق حــــسین، االنترنــــت وشــــبكة المعلومــــات العالمیــــة، ط

 . على الترتیب١٢٠و
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(1) V.Chestin (J.),Traité de droit civil,Le contrat.Formation,3e'meéd.L.G.D.J.1993, P.87. 

مـن ) .١٣٢L-١(ادة    وفي تقریر صادر عن المجلـس الفرنـسي لالسـتهالك بخـصوص نـص المـ
ًتقنین االستهالك رؤى بانه یعـد تعـسفا وجـود اسـباب یتـضمنها العقـد ویكـون مـن شـانها الـسماح 
ًللمهنیـین بتعـدیل العقـد بـارادتهم او بتغییـر الخدمـة او االمـرین معـا دون سـبب صـحیح مـستوف 

  .V.Chestin (J.), op.cit.P89:                                      للشروط القانونیة انظر 

   وعن الطبیعة المختلطـة لخـدمات االنتفـاع بالـشبكة یالحـظ ان الخدمـة عبـر الخـط تـزود المنتفـع 
 Unمــادة او ادوات الــدخول بــدء مــن المودیــوم  (Ce Cotenant)(فــي الوقــت نفــسه بالحــاوي 

modem ( والمحتــوى(Le Contenu)) ویترتــب علــى ذلــك التمییــز بــین) أي المعلومــات نفــسها 
الــشركات التـــي تقـــدم نقـــاط االتـــصال باالنترنـــت وغیرهـــا التـــي تـــضیف الـــى هـــذه المكنـــة القیمـــة 

  :المضافة اال وهو المحتوى انظر 
- V.BENSOUSSAN (A.), Le Commerce e'lectronique, aspects juridiques éd HERMES, 

pairs 1998, P.37. 
نزیــه محمــد الــصادق المهــدي، .انظــر دوعــن ضــعف مركــز المنتفــع فــي مواجهــة المنتفــع منــه،  )٢(

 ٣١، ص١٩٩٨النظریة العامـة لاللتـزام، الجـزء االول، مـصادر االلتـزام، دار النهـضة العربیـة، 
 .٣٢و
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 .٣١نزیه محمد الصادق المهدي، االلتزام قبل التعاقد، المصدر السابق، ص.د )١(

(2) V.VIVANT (M.) cahiers du Lamy droit de l informatique, aoutseptember. 1998, 
p.199. 
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  المطلب الثالث
  حقوق المنتفع والمنتفع منھ

 









 

















                                                        
(1)  V.VIVANT (M.), op.cit.p.46.  
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 .٢٠٤ و٢٠٣هادي مسلم، مصدر سابق، ص.د )١(
وقـــد یكـــون علـــى خـــالف الحقیقـــة التـــي ارادهـــا المنتفـــع الن القبـــول یـــتم بمجـــرد الـــضغط علـــى  )٢(

لقبـول الماوس، فمجرد النقر بـنعم علـى االشـارة الـواردة علـى شاشـة الحاسـوب الخـاص بـه یفیـد ا
النظــري رغــم ان احتمالیــة حــدوث غلطــات النقــر واردة ومــن ثــم ینبغــي التاكــد مــن حقیقــة القبــول 
من طریق رسـالة قبـول نهائیـة كایـة علـى الرغبـة الیقینیـة فـي التعاقـد او كـل مـا مـن شـانه تاكیـد 

  :انظر . القبول الیقیني من جانب المنتفع
V.BENSOUSSAN (A.), op.cit.p.47. 
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لـــسعید رشـــدي، التعاقـــد بوســائل االتـــصال الحدیثـــة مـــع التركیــز علـــى البیـــع بواســـطة محمــد ا.د )١(

 .٨٤، ص١٩٨٨، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت ، ١التلفزیون، ط
 .٨٥محمد السعید رشدي، مصدر سابق، ص.د )٢(
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 توفیــق شــمبور، مــسائل قانونیــة خاصــة بالتجــارة االلكترونیــة، مجلــة اتحــاد المــصارف العربیــة، )١(

وتجــدر االشــارة الــى ان الواقــع العملــي یثبــت ان . ٤٧، ص١٩٩٩، اب ١٩، المجلــد ٢٤عــدد ال
ممارسته المنتفع لحقه في العـدول قـد الیجـدي نفعـا فـي عقـود تقـدیم خـدمات الكیانـات المنطقیـة 
االلكترونیـــة الن االختـــام الخاصـــة بهـــا قـــد فـــضت وتـــم ارســـالها الكترونیـــا الـــى ذاكـــرة الحاســـب 

ص بــالمنتفع حیــث ان تنفیــذ عقــد تقــدیم خــدمات الكترونیــة یــتم قبــل نهایــة مــدة االلكترونــي الخــا
الـــسبعة ایـــام وبـــاالحرى فـــور تمـــام العقـــد مباشـــرة ممـــا یغـــدو عـــسیرا بالنـــسبة لهـــذا الـــصنف مـــن 

  :الخدمات القول بحق العدول للمنتفع ، انظر 
V.chestin (J.), op.cit.p92.  

 .١٠٦اسامة ابو الحسن، مصدر سابق، ص.د )٢(
 .٤٧توفیق شمبور، مصدر سابق، ص.د )٣(
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 .٨٧محمد السعید رشدي، مصدر سابق، ص.د )١(
 .من القانون المدني العراقي) ١٥٠/١(انظر المادة  )٢(
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  المبحث الثالث
المسؤولیة المترتبة على عقد االنتفاع بشبكة االنترنت وانتھاء 

  العقد
 







 

  المطلب األول
  نتفاعالمسؤولیة المترتبة على عقد اال











                                                        
 .١٦٤عبد المجید الحكیم واخرون، مصدر سابق، ص.د )١(
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  المطلب الثاني
                                                        

(1) V.Vivant (M.), op.cit.p.49. 
(2) Avis du CNC du 4 déc. 1997 "commerce électronique : L'offre commerciale 

etlaprotection du consommateur" P.15. 
(3) V.BENSOUSSAN (A.), op.cit.p.43. 
 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ١٨٨

  انتھاء عقد االنتفاع
 









 







 





 

                                                        
ان المجلــس الفرنــسي للمــستهلك قــد اخــذ فــي حــسبانه المركــز التعاقــدي الــضعیف للمنتفــع نظــرا  )١(

ا لــن یتــسنى لــه الهمیـة  مــا یبرمــه مــن عقــود للحــصول علــى الخـدمات االلكترونیــة والتــي بــدونه
تلبیة حاجته الشخصیة النـه الیملـك مكنـات الـدخول الكترونیـا الـى الـشبكة ومـن ثـم فـصواب مـا 

المبـادئ العامــة فـي تقنــین االسـتهالك تنطبــق علـى االنــشطة "جـاء بتقریـر هــذا المجلـس مــن ان 
  "التي یقوم بها مقدمي خدمات الدخول الى الشبكة

V.chestin (J.), op.cit.P.94. 
ًمـن القـانون المـدني العراقـي عمـال بمفهـوم القیـاس ) ٧٨٣(یستفاد هذا الحكـم مـن نـص المـادة   )٢(

 .الن هذه المادة تتعلق بانتهاء عقد االیجار
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(1) V.VIVANT(M.) cahiers du Lamy droit de l informatique, aoutseptember. 1998, 

p.101. 
 .من اتفاقیة زرقاء نت) 8(انظر الفقرة  )٣(
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  :الخاتمة 
                                                        

(1) V.VIVANT (M.), op.cit.p.52. 
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Ethernet
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  :المصادر 
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1-BENSOUSSAN (A.), Le commerce électronique, aspects juridiques éd 

HERMES, paris. 1998. 
2-Chestin (J.), Traité de droit civil, Le contratformation, 3éme 

éd.L.G.D.J.1993. 
3-VIVANT(M.), Les contrats du commerce électronique, éd. Litec. 1999. 
4-VIVANT (M.) commerce électronique : unpremier contrat type, chiers 

du Lamy droit de l'informatique, aout septembre 1998. 
5-Avis du CNC du 4 déc. 197 "commerce électronique : L'offre commerciale 

et laprotection du consommateur" voir égalament le texte de l'avis sous: 
http://www.finances.gouv.fr/réglementation/avis/conseil- 
consommation/avisinfo.htm  
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