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مهخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان األساس القانوني لممسؤولية المدنية الناشئة عن اإلخبلل
بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ،أىي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية؟،
ومحاولة إيجاد حمول تشريعية ليذه اإلشكالية التي تواجو المعامبلت االقتصادية والتجارية ،وأيضاً
لتكون ىذه الدراسة مرجعا في المكتبة القانونية وبداية ألبحاث متعددة في ىذا المجال.
ولتحقيق ىدف ىذه الدراسة ،استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى تحميل
النصوص القانونية والتشريعات الداخمية التي تناولت موضوع الدراسة ،كما استخدم الباحث المنيج
المقارن من خبلل إجراءه المقارنة بين تشريعات الدول التي نظمت أحكام المسؤولية المدنية .وذلك
من خبلل تقسيم ىذه الدراسة إلى ثبلثة فصول( :فصل تمييدي وفصل أول وفصل ثاني) ،وتناول
الباحث في الفصل التمييدي بيان أحكام المسؤولية العقدية ،في المبحث األول ،والمسؤولية التقصيرية
في المبحث الثاني ،ومقارنة بينيما في المبحث الثالث .أما الفصل األول فتناول الباحث فيو ماىية
االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع في المبحث األول ،ونطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة لمشيء المبيع وامكانية تحققو في عقود البيع المختمفة في المبحث الثاني .أما الفصل الثاني
من الدراسة فتحدث الباحث فيو عن الطبيعة القانونية لممسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام
باإلفضاء في المبحث األول ،ومدى جواز تعديل أحكام المسؤولية المتعمقة بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة لمشيء المبيع في المبحث الثاني.
وفي نياية ىذه الدراسة ،توصل الباحث إلى عدد من النتائج ،كان أىميا :جاء مشروع
القانون المدني الفمسطيني ِ
خال من تعريف واضح لمصطمح اإلفضاء بالصفة الخطرة في الشيء
المبيع ،إال أن ذلك ال يعني أن المشرع الفمسطيني تجاىل ىذا االلتزام .ويستند ىذا االلتزام إلى عقد
البيع با عتباره من مستمزماتو ،أو باعتباره يستند إلى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد ،وىو ما أخذ بو
المشرع الفمسطيني .وذىب جانب من الفقو إلى القول بأن المسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام
باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع ىي مسؤولية تقصيرية .في حين يرى غالبية الفقو إلى أن
المسمى الصحيح لممسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع ىو
ه

المسؤولية العقدية .وىذا الرأي يؤيده الباحث لعدة أسباب تم بيانيا في ىذه الدراسة .وبالعودة إلى
مشروع القانون المدني الفمسطيني نجد أن الشرط الوحيد المعدل لممسؤولية العقدية بالتشديد ىو شرط
تحمل المدين السبب األجنبي ،وذلك كما جاء في نص المادة  2/238من المشروع .كما أن قيام
المسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع يتطمب قيام عدة
أركان ىي (الخطأ والضرر وعبلقة السببية بينيما) .ويجب أن يتوافر في الضرر عدة شروط لكي
يكون ركناً في المسؤولية العقدية لئلخبلل بااللتزام باإلفضاء وموجباً لمتعويض وىذه الشروط ىي :أن
يكون الضرر حاالًّ أو محقق الوقوع ،باإلضافة إلى ضرورة أن يكون الضرر مباش اًر ،ومتوقعاً.

و

Civil liability arising from breach of the obligation to pay the dangerous
value of the sold item
Prepared by: Sufian Hassan Ali Ihdoosh
Supervisor: Dr.Ali Abu Marya

Abstract
The purpose of this study is to clarify the legal basis for civil liability arising from
the breach of the obligation to expropriate the dangerous character of the sold
item, whether it is contractual or tortuous, and to try to find legislative solutions to
this problem facing economic and commercial transactions. This study is also a
reference in the legal library. this field.
To achieve the objective of this study, the researcher used the descriptive
analytical method based on the analysis of the legal texts and internal legislations
that dealt with the subject of the study. The researcher also used the comparative
method by comparing the legislations of the countries that organized the civil
liability provisions. This chapter was divided into three chapters (introductory,
first and second). In the introductory chapter, the researcher addressed the
statement of the provisions of liability in the first part and the tort liability in the
second section, and comparing them in the third topic. The first chapter deals with
the nature of the commitment to the dangerous character of the thing sold in the
first section, the scope of the commitment to exposes the dangerous character of
the thing sold and the possibility of achieving it in the various sales contracts in
the second. The second chapter of the study discusses the legal nature of the
liability arising from breach of the obligation to marry in the first section, and the
extent to which the provisions of liability relating to the obligation to pay the
dangerous value of the thing sold in the second section may be amended.
At the end of this study, the researcher reached a number of results, the most
important of which was: The Palestinian Civil Code was devoid of a clear
definition of the term dangerous space in the sold item, but that does not mean that
the Palestinian legislator ignored this obligation. This obligation is based on the
contract of sale as a requirement, or as the basis of the principle of good faith in
the implementation of the contract, which was taken by the Palestinian legislator.
A part of the jurisprudence went on to say that the liability arising from the breach
ز

of the obligation to expropriate the dangerous character in the sale was a tortious
responsibility (a malicious act
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ممذمت الدراسة
أدى التطور اليائل في الجانب االقتصادي واالجتماعي إلى الرقي والتقدم واالزدىار في
مختمف الصناعات ،وبالتالي ظيور العديد من المنتجات المتطورة والمعقدة فنياً والتي يتم استعماليا
يومياً ،ما أدى إلى صعوبة التعرف عمى مدى صبلحية ىذه المبيعات والمنتجات ،وخطورتيا ،وكيفية
التعامل معيا دون إلحاق الضرر بمستعمميا ،وبالتالي وقوع المستيمك في كثير من األحيان في
مطبات خطر ىذه المنتجات نتيجة عدم العمم بمدى خطورتيا ،فضبلً عمى ذلك ظيور وسائل الدعاية
واإلشيار التي تمعب دو ار كبي اًر في الترويج الستيبلك المنتجات والمبيعات بغض النظر عن خطورة
ىذه المنتجات أو صبلحيتيا ،وذلك من خبلل التأثير عمى سموك المستيمكين ومحاولة إقناعيم بشراء
المنتج ،وبالرغم من مدى إيجابية ىذه الوسائل في بيان ماىية المنتج والتعريف بو ،إال أنيا تعتبر
مضممة نظ اًر لغياب المبادئ القانونية التي تنظم عمميات البيع والشراء وغياب الضمير ومبدأ حسن
النية لدى البعض.
ونتيجة لذلك ،اتسعت حجم األضرار الناجمة عن المنتجات الصناعية والحديثة المتطورة،
كالتسممات الناتجة عن تناول بعض األغذية ،أو تعاطي بعض األدوية بشكل خاطئ ،أو اقتناء
بعض السيارات تختمف طريقة تشغيميا عن غيرىا من السيارات نتيجة لتطورىا ،فيقع المستيمك بذلك
في الخطر ،أو قد يقتني المشتري بعض األجيزة الكيربائية ،ونتيجة لعدم استخداميا بالشكل الصحيح
يؤدي ذلك إلى انفجارىا بما يسبب الضرر الجسدي والمادي لممستيمك ،وبعيداً عن األمثمة السابقة،
فإن بعض االحصائيات تكشف بما ال يدع مجاالً ألي شك عن األضرار التي تبلزم االستخدام
المتزايد لممنتجات الصناعية.1
1
طبقا ً إلحدى االحصائٌات الرسمٌة عام  1111ثبت أن مجموع الحوادث التً تسببها المنتجات الصناعٌات سنوٌا ً فً فرنسا هو
 1111111حادثة تحتاج  % 11منها إلى عناٌة طبٌة ،وٌترتب علٌها  34111حالة وفاة ،منها  13111فً حوادث منزلٌة و 13111أثناء
مباشرة الرٌاضة أو التروٌح فً المدارس ،وتتكون الحوادث المنزلٌة أساسا ً من حوادث سقوط أو حروق أو جروح مختلفة وضحاٌاها هم
عادة من األطفال أقل من  11سنة واألشخاص المسنٌن .مشار الٌه فً :جابر محجوب علً ،ضمان سالمة المستهلك من أضرار المنتجات
الصناعٌة المعٌبة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،1111 ،ص.1

1

وبالتالي باتت الحاجة ُممحة إلى حماية المستيمكين والمستعممين والمشتريين المضرورين من
المنتجات المتطورة وصفاتيا الخطرة من خبلل بحث مسؤولية األشخاص الذين ىم مصدر ىذه
1
المنتجات (بائعين ومنتجين) ،لذلك فقد قرر الفقو والقضاء الفرنسي إلى أن عقد البيع يتضمن التزاماً

إضافياً بالسبلمة ،أي بضمانة سبلمة المشتري ،أو المستيمك من الصفات الخطرة في المنتج المبيع،
ويمقي ىذا االلتزام عمى عاتق البائع واجب تزويد المشتري بالمعمومات والبيانات المتوافرة كافةً بالنسبة
ليذه السمعة إلى المشتري ،وخاصة فيما يتعمق بما تثيره ىذه السمعة من خطورة عمى المستيمك ،وما
يجب عميو اتخاذه لحسن استعمالو وتجنب أخطاره ،ويكون اإلخبلل بو مسؤولية مدنية ،2ويسمى ىذا
االلتزام :بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في الشيء المبيع.
والجدير بالذكر أن مسؤولية البائع ،أو المنتج بسبب المنتجات المتطورة والصفات الخطرة
فييا تقوم في حالتين ،األولى :عند عدم احاطة المشتري عمماً بالكيفية التي يتم استعمال الشيء فييا
وعدم تحذيره من مخاطر االستعمال الخاطئ (االخبلل بااللتزام باإلفضاء) ،والثانية :ىي الحالة التي
ال يراعى فييا البائع المحترف واجب الحيطة والحذر في مراحل تصنيع السمعة وتجييزىا بما يؤد إلى
اتصافيا بالخطورة عمى مستيمكيا .3وسنقتصر في ىذه الدراسة حديثنا عمى الحالة األولى ،ألىميتيا،
ولمساسيا المباشر مع المستيمك.
وقد خطا المشرع الفمسطيني خطوة ىامة في قانون حماية المستيمك الفمسطيني رقم  21لسنة
 2005في المادة  9بقولو" :كل ُمنتج ينطوي عمى استعمالو أية خطورة يجب أن ُيؤشر أو ُيرفق بو
تحذير يبين وجو الخطورة ،والطريقة المثمى لبلستعمال ،أو االستخدام ،وكيفية العبلج في حال حدوث
ضرر ناتج عن االستخدام" .أما المشرع األردني فقد قرر ىذا االلتزام في قانون حماية المستيمك
األردني رقم  7لسنة  2017في المادة الخامسة منو بالنص عمى االلتزام بضمان سبلمة المستيمك
1

نص المشرع الفرنسً على هذا النوع من االلتزامات فً العدٌد من تشرٌعاته ،مثل تشرٌع  11كانون األول  1111الخاص بحماٌة وإعالم
المستهلك ،وتشرٌع  11كانون األول  1113الذي ألقى على عاتق البائع التزاما ً باإلعالم عن مواصفات المبٌع لصالح المشتري ،وكذلك
تشرٌع  11أٌلول  1111الخاص بحماٌة المستهلك من أضرار المنتجات المعٌبة والخطرة.
2
ع بد الكرٌم سالم العلوان ،االلتزام بالتبصٌر بالصفة الخطرة فً المبٌع :دراسة مقارنة فً القانون الفرنسً والمصري واألردنً ،أطروحة
دكتوراة ،جامعة عمان العربٌة ،عمان  -األردن ،3111 ،ص.1
3
أكرم محمود البدو ،االلتزام باإلفضاء وسٌلة لاللتزام بضمان السالمة ،مجلة الرافدٌن للحقوق ،جامعة الموصل ،عدد  ،34العراق،
 ،3111ص.11-1

3

من أضرار السمع الخطرة ،أما المادة السادسة من ذات القانون فنصت عمى وجوب تبصير المشتري
أو المستيمك بالصفات الخطرة في السمعة .وعمى الرغم من أن االلتزام باإلفضاء لم يتم إفراده
بنصوص قانونية موسعة تتبلءم وأىميتو ،إال أننا نتطمع أن يتم ذلك مستقببلً ،حيث إنو سيتبين لنا
من خبلل ىذه الدراسة مدى كفاية النصوص الحالية في فمسطين لمتنظيم القانوني لبللتزام باإلفضاء
بالصفة الخطرة في المبيع.
البد في ىذه الدراسة من الكشف عن طبيعة ىذا االلتزام ،ومدى تحقق المسؤولية
لذلك كان ُ

المدنية الناجمة عن وجود خطر يمحق المستيمك نتيجة عدم اإلفضاء بخطورة ىذه المنتجات ،من
أجل تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين والعمل عمى محاسبة كل من تسول لو نفسو إلحاق الضرر
باآلخرين.
سوف نبين في ىذه الدراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء
بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ،والتي تعتبر موضوعا ميماً في الوقت الحاضر ،وسنتناوليا في
فصمين يسبقيما فصل تمييدي عمى النحو التالي:
الفصل التمييدي :القواعد العامة في المسؤولية العقدية والتقصيرية.
الفصل األول :االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع.
الفصل الثاني :المسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
والمسؤولية الناتجة عنو.

إشكالية الدراسة
ظيرت العديد من المنتجات ذات الصفات الخطرة التي تمحق األضرار المادية والجسدية
بالمستيمكين ،وبالتالي كان البد من وجود حماية قانونية لممستيمك من أضرار ىذه المنتجات .وفي
فمسطين نجد المادة  9من قانون حماية المستيمك الفمسطيني رقم  21لسنة  2005تنص عمى أن
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