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حبث علمي، قسم قانون التجارة . )عن حماية المستهلكين١٩٩٩سنة ٨اإلسالمي والقانون رقم 
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  اللعبة على اإلنرتنيتمحاية، املستهلك، : الكلمات األساسية

من إجنازات احلكومة يف حماولتها حلماية عن محاية املستهلك١٩٩٩سنة ٨م إن وضع القانون رق

فانطالقا من ذلك فإن محاية . املستهلكني من العوامل اليت تؤدي إىل عدم أداء احلقوق والواجبات حنو املستهلكني

وجبانب ذلك فإن تطور التكنولوجيا يؤثر كثريا يف . املستهلكني تقتضي االهتمام به نظرا من تطّور السوق العاملي حاليا

شرتي عند البيع،  أي التقاء البائع واملء احلقوق والواجبات بني البائع واملشرتي ألن البيع حاليا يتم بطريقة مباشرةأدا

  .كما يتم عدم التقاء البائع واملشرتي عند البيع، فهذا يؤثر إىل أداء أو عدمه للحقوق والواجبات بينهما

عبة اليت توّفر عدة املرافق ملستخدميها، فلذلك على هي النظام السوقي يف صورة لاللعبة على اإلنرتنيتو 

ة، رغم أن الغش ميكن وقوعه يف أي مكان و يف مستخدميها أن ينتبهوا عند أداء صفقة فيها الجتناب األمور املخسر 

ليت مثل وجود برجمية الغشاالفضاءاإللكرتوني، وكثريا ما وقع يف الفضاءاإللكرتوينأي وقت، يف العامل الواقعي أو يف 

واجلدير أال ندعه كما هو، نظرا . وتسبب إىل خسران كثري من اجلاوانباللعبة على اإلنرتنيتأصبحت شائعة يف جمال 

. حاليا ليس جمرد وسيلة للتسلية فحسب، بل بعض الناس جيعلها سبيال لكسب الرزقاللعبة على اإلنرتنيتمن أن 

على عدم أداء حقوق صاحب اللعبة لعبة على اإلنرتنيتالفوجود القانون حلماية املستهلكني حيمي مستخدمي 

.وواجباته حنو املستخدم

وتسويق اللعبة على اإلنرتنيت ال يقتصر يف إندونيسيا، بل إىل معظم بلدان العامل وحىت إىل البلدان اليت 

ا من املسلمني يوفاق الشرع وجود فلذلك البد أن تكون املرافق فيها موافقة للشورع، ومثال الذي ال . أكثر سكا

فإذا ندعها كما هي فعلى األقّل سيؤثر حنو تطبيق الشريعة . امليسر يف بعض األلعاب وبيع البنود يف وقت حمدد

العبودية فقط، بل يهتم أيضا يعة اإلسالمية ينبغي أن ال يهتم باألمور لذا فإن تطبيق الشر .اإلسالمية يف إندونيسيا

  .احلديثبأحوال املعاملة يف العصر 


