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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
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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
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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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"كل ُمنتج ينطوي عمى استعمالو أية خطورة يجب أن ُيؤشر أو ُيرفق بو تحذير يبين وجو الخطورة،
والطريقة المثمى لبلستعمال ،أو األستخدام ،وكيفية العبلج في حال حدوث ضرر ناتج عن
االستخدام" ،وىنا تكمن إشكالية ىذه الدراسة في مدى وجود حماية قانونية لممستيمكين في التشريع
الفمسطيني من أضرار المنتجات الخطرة ممثمة في النص التشريعي عمى ذلك .وىذا ما يعرف بالتزام
البائع باإلفضاء بالصفة الخطرة لممشتري كما تم التعارف عميو في قوانين مقارنة أخرى كالقانون
الفرنسي.

أسئمة الدراسة
تتمحور ىذه الدراسة حول اإلجابة عن األسئمة التالية:
 ما ىو األساس القانوني لبللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع؟
 ما ىي الطبيعة القانونية لممسؤولية الناشئة عن عدم االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء
المبيع؟
 ما نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة؟ وما مدى تحققو في عقود البيع المختمفة؟
 ما ىي أركان المسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام باإلفضاء؟

أىمية الدراسة
حديثاً سعت الدول إلى تشجيع النيضة الصناعية ،والثورة التكنولوجية فييا ،لسد جزء من
حاجة السوق المحمية وتوفير فرص العمل ،واستغبلل الموارد الوطنية ،ولكن ىذه النيضة صاحبيا
بالكم عمى حساب الكيف ،بما يرافقيا أحياناً نوع من الفوضى ،وعدم االكتراث باحتياطات
اىتمام
ّ
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األمان التي يجب أن تتضمنيا السمعة ،بحيث بات من الضروري اإلفضاء لممستيمك بخطورة السمع
التي ُيريد شرائيا ،وىذا ما يقع عمى عاتق البائع ،أو المنتج.
ومن ىنا تتجمى أىمية ىذه الدراسة في بيان مدى معالجة المشرع لبللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة ومدى تحقق المسؤولية عن اإلخبلل بيذا االلتزام وفقا لمقواعد العامة في عقد البيع والقواعد
العامة في المسؤولية المدنية حال قيام أركان أي منيما.

أىداف الدراسة
تيدف 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
مرجعاً في المكتبة القانونية ،وبدايةً ألبحاث متعددة في ىذا المجال.

منيجية الدراسة
استخدم الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى تحميل النصوص القانونية
والتشريعات الداخمية التي تناولت موضوع الدراسة ،كما استخدم الباحث المنيج المقارن في بعض
المواضيع حيث يمزم ،من خبلل إجراءه المقارنة بين تشريعات الدول التي نظمت أحكام المسؤولية
المدنية.

الدراسات السابقة
ساىمت الدراسات السابقة في التعرف واالطبلع بشكل أوسع عمى جوانب ىذا الموضوع،
ولتوضيح ذلك نسوق بعض ىذه الدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة:
أوالً :دراسة (بن عمي )2011 ،بعنوان "تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان
الصفة الخطرة لمشيء المبيع".
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لما كانت الصفة الخطرة لممبيع ىي محل ىدف ىذه الدراسة ،وىدف اجتياد الفقياء لتحقيق
حماية أكبر لممستيمك ،تييأ المجال لتداخل كل من االلتزام باإلعبلم وااللتزام بالنصيحة من حيث
المعنى والمفيوم ،مما يستدعي التمييز بينيما؛ عمى نحو اإلجابة عن إشكالية ،مفادىا تحديد ماىية
مجال ونطاق تطبيق كل من االلتزام باإلعبلم وااللتزام بالنصيحة كوجو تباين ،وحدود تطبيق،
األساس القانوني ،إثبات وطبيعة كل منيما ،كوجو تقارب؟ ووفق ىذا الترتيب تتم الدراسة.
ثانياً :دراسة (اليعقوب )2015 ،بعنوان "المسؤولية المدنية الناشئة عن االخالل بااللتزام بالتبصير
بالصفة الخطرة في المبيع"
تناولت ىذه الدراسة الطبيعة القانونية لممسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام بالصفة الخطرة
في المبيع ،من خبلل مناقشة رأي أنصار وحدة المسؤولية الذي يقول بأن ىذه المسؤولية ىي
مسؤولية واحدة وليس ىناك ما يبرر تفريغيا إلى مسؤوليتين :مسؤولية عقدية ومسؤولية عن فعل
الري الذي يقول بأنيا مسؤولية عن فعل ضار (تقصيرية) ،والرأي الذي
ضار ،ثم انتقمت إلى مناقشة أ
يقول بأنيا مسؤولية عقدية .ومن خبلل ىذه الدراسة اتفق الباحث مع الرأي القائل بأن ىذه المسؤولية
ىي مسؤولية عقدية سنداً لممادة  201/202من القانون المدني األردني رقم  43لسنة .1976
ثالثاً :دراسة (العموان )2002 ،بعنوان "االلتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع – دراسة
مقارنة في القانون مقارنة في القانون الفرنسي والمصري واألردني"
تمت دراسة طبيعة االلتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع ،من خبلل محورين ،تناول
المحور األول التعرف عمى طبيعة ىذا االلتزام من جية ،وىل ىو التزام تعاقدي أم قبل تعاقدي؟ وقد
رجح الباحث الطبيعة التعاقدية ليذا االلتزام ،أما المحور الثاني فتناول بالدراسة طبيعة ىذا االلتزام،
ىل ىو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة؟ وقد ذىب الباحث مع الرأي الغالب في الفقو والذي قال
بأن ىذا االلتزام ىو التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة.
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رابعاً :دراسة (نجيمة ونصيرة ،)2013 ،بعنوان "االلتزام باإلعالم عن الصفة الخطرة لمشيء المبيع"
توصمت ىذه الدراسة إلى عدم وجود نص قانوني يحدد أساس االلت ازم باإلعبلم وتحديد
طبيعتو ،باعتبار أن األساس يمثل ركيزة ودعامة أساسية يبنى عميو أي التزام قانوني ،وبو تأسس
الدعاوى لقبوليا أمام القضاء إذا ما أخل البائع بالتزامو باإلعبلم.
خامساً :دراسة (عدة )2002 ،بعنوان "االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع"
يتمتع االلتزام بالتحذير بذاتية مستقمة ،تميزه عن غيره من االلتزامات األخرى ،وعمى الرغم من
عدم وجود نصوص خاصة تنص عمى ىذه االستقبللية صراحة ،إال أنو يمكن اعتباره من االلتزامات
التي يتطمبيا حسن النية في تنفيذ العقود ،أو من مستمزمات العقد وفقاً لمبادئ القانون والعرف
والعدالة .عمى أن االستناد إلى فكرة حسن النية ،ومستمزمات العقد ليست سوى محاولة إليجاد سند
من القانون لتأكيد الذاتية المستقمة اللتزام البائع الميني بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع ،وأن
النقاش حول األساس القانوني ليذا االلتزام سيظل قائماً ما لم يتدخل المشرع بالنص عميو صراحة.
سادساً :دراسة (سعد )2010 ،بعنوان "االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع"
لم يتضمن القانون المدني المصري أو الفرنسي نصاً يمقي عمى عاتق المنتج أو البائع بعبء
ىذا االلتزام بالرغم من شدة أىميتو .وأصبحت القواعد القانونية العامة وخاصة المتعمقة بسبلمة
وصحة الرضاء ،قاصرة عن حماية المشترى من مخاطر المنتجات الصناعية ،وما ينجم عنيا من
أضرار .وازاء ىذا القصور التشريعي ،وزيادة ما يتعرض لو المستيمكون لممنتجات الصناعية من
أضرار ،كان البد أن تكون ىناك وقفة لحماية ىؤالء المستيمكين من جشع التجار والصناع من ناحية
ولضمان سبلمتيم من أضرار ىذه المنتجات من ناحية أخرى.
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تقسيم الدراسة
الفصل التمييدي :القواعد العامة في المسؤولية العقدية والتقصيرية
المبحث األول :القواعد العامة في المسؤولية العقدية
المطمب األول :مفيوم المسؤولية العقدية
المطمب الثاني :اركان المسؤولية العقدية
المبحث الثاني :القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية
المطمب األول :مفيوم المسؤولية التقصيرية
المطمب الثاني :اركان المسؤولية التقصيرية
المبحث الثالث :مقارنة بين أحكام المسؤوليتين (التقصيرية والعقدية)
الفصل األول
االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
المبحث األول :ماىية االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
المطمب األول :مفيوم االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع وأىميتو في عقد البيع
المطمب الثاني :األساس القانوني لبللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
المطمب الثالث :تمييز االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع عن االنظمة المشابية
المبحث الثاني :نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع وامكانية تحققو في عقود
البيع المختمفة
المطمب االول :نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة
المطمب الثاني :مدى تحقق اإلفضاء بالصفة الخطرة في عقود البيع المختمفة
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الفصل الثاني
االخالل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع والمسؤولية الناتجة عنو
المبحث األول :الطبيعة القانونية لممسؤولية الناشئة عن االخالل بااللتزام باإلفضاء
المطمب األول :المسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
مسؤولية تقصيرية
المطمب الثاني :المسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
مسؤولية عقدية
المطمب الثالث :اركان المسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء
المبحث الثاني :مدى جواز تعديل أحكام المسؤولية المتعمقة بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة
لمشيء المبيع
المطمب األول :تشديد أحكام المسؤولية
المطمب الثاني :التخفيف أو اإلعفاء من المسؤولية
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انفصم انتمهيذي
تعرف المسؤولية بشكل عام عمى أنيا حالة الشخص الذي ارتكب أم اًر يستوجب المؤاخذة،
فإذا كان األمر مخالفاً لقواعد األخبلق كانت مسؤوليتو مجرد مسؤولية أخبلقية ،أما إذا كان القانون
اء قانونياً.1
أيضاً يوجب المؤاخذة ،ففي ىذه الحالة تغدو مسؤوليتو مسؤولية قانونية تمزم جز ً
والمسؤولية القانونية تقسم إلى قسمين :مسؤولية جنائية ،ومسؤولية مدنية ،بحيث تقوم
المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب األفعال المجرمة بنص القانون وفق القاعدة المعروفة بأنو "ال
جريمة وال عقوبة إال بنص" ،أما المسؤولية المدنية فيي تنشأ عن فعل يشكل إضرار بالغير 2أو
إخبلل بالتزام عقدي .وبالتالي فإن المسؤولية المدنية تعد أوسع وأشمل من المسؤولية الجزائية التي
يتطمب قياميا ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم الواردة عمى سبيل الحصر في القانون ،عمى
عكس المسؤولية المدنية والتي يتطمب قياميا تسبب المسؤول في إلحاق األذى بالمضرور ،سواء
أكان الفعل منصوص عميو في القانون أم ال.
وبطبيعة الحال ،فإننا في ىذه الدراسة بصدد الحديث عن المسؤولية المدنية دون الجزائية،
نظ اًر ألنيا تتبلءم مع الموضوع الذي سنتحدث عنو "االخالل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة
لمشيء المبيع" .حيث إن االفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع يشكل ضرر يحدثو البائع لممشتري،
مما يتطمب منا تطبيق نظرية المسؤولية المدنية دون الجزائية عمى ىذا الفعل.
وقبل بدء الحديث عن ىذا الموضوع ،ال بد لنا من التعرف عمى القواعد العامة في المسؤولية
المدنية بشقييا العقدية والتقصيرية وذلك في المبحثين اآلتيين:
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منذر الفضل ،الوسٌط فً شرح القانون المدنً "مصادر االلتزامات وأحكامها" ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان-
األردن ،3113 ،ص.341
2
ٌوسف محمد عبٌدات ،مصادر االلتزام فً القانون المدنً – دراسة مقارنة ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،عمان  -األردن،
 ،3111ص.311
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انمبحث األول انمىاػذ انؼبمت في انمسؤونيت انؼمذيت
يفترض قيام المسؤولية العقدية وجود عقد صحيح مستوفي ألركانو وشروط صحتو ،نافذاً
الزماً وأن يتخمى أحد الطرفين عما ورد فيو من التزامات .1بحيث جاء في المادة  103من مجمة
األحكام العدلية العثمانية لسنة  1293ىـ  1876 /م المطبقة في فمسطين ،أن "العقد :التزام
المتعاقدين وتعيدىما أم اًر وىو عبارة عن ارتباط اإليجاب بالقبول" .كذلك تنص المادة  1/355من
القانون المدني األردني عمى أنو "يجبر المدين بعد اعذاره عمى تنفيذ ما التزمو تنفيذاً عينياً متى كان
ذلك ممكناً" .وبالتالي فإن األصل أن يقوم المدين بتنفيذ االلتزامات المترتبة عميو بموجب العقد ،فإذا
تخمف عن ذلك فإنو يكون مجبر عمى تنفيذ التزامو عينياً متى كان ذلك ممكناً ،أما إذا استحال التنفيذ
العيني فبل يكون أمام الدائن إال المطالبة بالتعويض عمى أساس المسؤولية العقدية إن توافرت أركانيا
وبناء عمى ما سبق ،فان دراسة احكام المسؤولية العقدية
وشروطيا المنصوص عمييا في القانون.2
ً
تقتضي منا استعراض مفيوم المسؤولية العقدية ،ثم ببيان الشروط واألركان المفترضة في القانون

لقيام ىذا النوع من المسؤولية .وذلك في المطمبين التاليين:

انمطهب األول :مفهىو انمسؤونيت انؼمذيت
تتمثل المسؤولية العقدية بالنسبة لممدين في تعويض الضرر البلحق بالدائن بسبب عدم تنفيذ
المدين اللتزاماتو العقدية ،حيث تفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ ،وقيام المدين باإلخبلل بأحد
االلتزامات المنوطة بو .واذا أمكن اجبار المدين عمى تنفيذ التزامو تنفيذاً عينياً 3فبل تقوم المسؤولية

1

عبد القادر الفار ،مصادر االلتزام "مصادر الحق الشخصً فً القانون المدنً" ،الطبعة الخامسة ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان -
األردن ،3111 ،ص.141
2
ٌوسف محمد عبٌدات ،مرجع سابق ،ص.311
3
التنفٌذ العٌنً :اجبار المدٌن على تنفٌذ عٌن ما التزم به وفقا ً لعالقة المدٌونٌة التً تربطه بالدائن وموضوعها ،فإذا امتنع المدٌن عن تنفٌذ
التزامه ،جاز للدائن اللجوء إلى القضاء إلجباره على تنفٌذه وفقا ً ألحكام العقد .مشار الٌه فً :عامر الكسوانً ،أحكام االلتزام "آثار الحق فً
القانون المدنً" ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان ،3111 ،ص.111

11

العقدية في ىذه الحالة .فيي تقوم عمى أساس اإلخبلل بالتزام عقدي يختمف باختبلف ما اشتمل عميو
العقد من االلتزامات.1
وبالعودة إلى مجمة األحكام العدلية العثمانية لم نجد تعريفاً واضحاً لممسؤولية العقدية ،وكذلك
األمر بالنسبة لمشروع القانون المدني الفمسطيني لسنة  2003وبعض التشريعات المدنية المقارنة
كالقانون المدني األردني رقم  43لسنة  ،1976والقانون المدني العراقي رقم  40لسنة 1951
والقانون المدني المصري رقم  131لسنة  .1948وانما يمكن استنتاج تعريف المسؤولية العقدية وفقاً
لما جاء في بعض نصوص ىذه القوانين بشكل غير مباشر ،كما جاء في نص المادة  237من
مشروع القانون المدني الفمسطيني بأنو "إذا استحال عمى المدين أن ينفذ االلتزام عيناً ُحكم عميو
يد لو
بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامو ،ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال ّ

فيو ،ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامو أو نفذه تنفيذاً جزئياً أو معيباً" ،وتقابل ىذه
المادة ما جاء في القانون المدني المصري رقم  131لسنة .1948
أما المشرع األردني فقد سار عمى ذات االتجاه تقريباً مع النص عمى ضرورة إعذار المدين
بتنفيذ العقد أو فسخو ،وذلك بقولو في نص المادة  246من القانون المدني األردني بأنو "-1في
العقود الممزمة لمجانبين إذا لم يوفي أحد العاقدين بما وجب عميو العقد جاز لمعاقد اآلخر بعد إعذاره
لممدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو -2 .ويجوز لممحكمة أن تمزم المدين بالتنفيذ لمحال أو تنظره
إلى أجل مسمى وليا أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان لو مقتضى".
وىنا نرى بإيجابية ما اتجو اليو كل من المشرعين الفمسطيني والمصري واألردني في بيان
أحكام المسؤولية العقدية ،عمى عكس باقي التشريعات المدنية التي لم تتناول المسؤولية العقدية في
نصوصيا ،ونرى كذلك بضرورة إضافة نص تشريعي يبين مفيوم المسؤولية العقدية بشكل مباشر بين
سطور النصوص القانونية لمشروع القانون المدني الفمسطيني.

1

عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مصادر االلتزام "مصادر الحق الشخصً" ،الطبعة األولى ،المكتبة األكادٌمٌة ،الخلٌل،3111 ،
ص.111
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ولذلك سوف نحاول الوصول إلى مفيوم محدد لممسؤولية العقدية من خبلل ما ورد في
المؤلفات الفقيية وأحكام المحاكم ،حيث عرف األستاذ عبد الوىاب عرفة المسؤولية العقدية عمى أنيا
"جزاء االخبلل بالتزام عقدي سواء كان تأخير في تنفيذ االلتزامات الناشئة عنو أو امتناع عن تنفيذىا
وأن مجرد امتناع المدين ،أو تأخيره يعد في ذاتو خطأ مرتباً لممسؤولية" .1وجاء في أحد ق اررات
محكمة التمييز األردنية أن "المسؤولية العقدية تترتب في حالة عدم وفاء أحد العاقدين بالتزامو الناشئ
عن العقد النافذ الممزم لمجانبين وبعد إعذاره".2
انمطهب انثبوي :أركبن انمسؤونيت انؼمذيت

حتى تقوم المسؤولية العقدية ال ُبد من توافر األركان التالية:3
الفرع األول :الخطأ العقدي
تعددت أراء الفقياء في بيان معنى الخطأ ،وانتيوا إلى أن الخطأ ىو "إخبلل الشخص
بالتزامو مع إدراكو بيذا اإلخبلل ،أي االنحراف عن سموك الرجل العادي ،والرجل العادي شخص
مجرد يمثل وسط بين األشخاص من حيث الحرص ،والعناية ،والذكاء ،والعمم ،والخبرة ،والنزاىة،
واألمانة".4
ويسمى الخطأ في المسؤولية العقدية بالخطأ العقدي ،والذي يحدث في حالة عدم تنفيذ المدين
اللتزامو الناشئ من العقد ،فإبرام العقد يجعل المدين ممتزماً بما جاء فيو .واذا لم يقم المدين في العقد

1

عبد الوهاب عرفة ،المرجع فً المسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه وقضاء النقض ،المجلد األول "المسإولٌة العقدٌة والتعوٌض عنها"،
المكتب الفنً للموسوعات القانونٌة ،اإلسكندرٌة ،بدون تارٌخ نشر ،ص.41
2
تمٌٌز رقم  ،11/111مجلة نقابة المحامٌن األردنٌة لسنة  ،1114ص .3111مشار الٌه فً :عبد القادر الفار ،مرجع سابق ،ص.141
3
جا ء فً قرار لمحكمة التمٌٌز األردنٌة أنه "من المتفق علٌه أن المسإولٌة العقدٌة شؤنها شؤن المسإولٌة عن الفعل الضار ال تقوم إال بتوافر
أركانها الثالثة وهً الخطؤ والضرر وعالقة السببٌة" .تمٌٌز رقم  ،11/111مجلة نقابة المحامٌن األردنٌة لسنة  ،1113ص .111مشار الٌه
فً :عبد القادر الفار ،مرجع سابق ،ص.144
4
عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.141
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بتنفيذ التزامو كان ىذا ىو الخطأ العقدي ،ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بااللتزام ناشئاً
عن عمده ،أو عن إىمالو ،أو عن فعمو (أي دون عمد أو إىمال).1
الفرع الثانً :الضرر
جاء في نص المادة  19من مجمة األحكام العدلية العثمانية بأنو "ال ضرر وال ضرار".
وكذلك المادة  20بأن "الضرر ُيزال" .وجاء كذلك في نص المادة الثانية من قانون المخالفات المدنية

رقم  36لسنة  1944بأنو "وتعني لفظة "الضرر" الخسارة أو التمف الذي يمحق بمال ،أو سمب الراحة
أو األضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك" .ونتيجة لما سبق ،فإنو من الطبيعي اعتبار
الضرر ركناً أساسياً لقيام المسؤولية العقدية ،فميس من المعقول أن يمنح الدائن تعويضاً إذا أخل
المدين بتنفيذ االلتزام دون أن يترتب عمى ذلك االخبلل حدوث ضرر لمدائن ،سواء أكان الضرر
مادي ،أو معنوي أدبي.
الفرع الثالث :عالقة سببٌة ما بٌن الخطأ والضرر
إن الخطأ العقدي والضرر وحدىما ال يكفيان لقيام المسؤولية العقدية ،بل يجب أن يكون
الضرر الذي لحق بالدائن ناتجاً عن الخطأ العقدي المتمثل في عدم تنفيذ المدين اللتزامو بتحقيق
نتيجة أو بذل عناية .وبعبارة أخرى يجب لقيام المسؤولية العقدية توافر عبلقة سببية بين عدم التنفيذ
من قبل المدين والضرر الذي أصاب الدائن.2
والسببية في المسؤولية العقدية ركن مستقل قائم بذاتو وىو ينعدم بقيام السبب األجنبي إال أن
ركن الخطأ يظل قائماً إذا كان الضرر ال يرجع إلى الخطأ وانما يعود لمسبب األجنبي وكذلك ينعدم
ركن السببية حتى لو كان الخطأ ىو السبب لكنو ليس سبباً منتجاً أو كان السبب المنتج لكنو ليس

1

عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت،
ص.111
2
أمٌن دواس ،مصادر االلتزام اإلرادٌة "العقد واإلرادة المنفردة" ،دار الشروق للنشر والتوزٌع ،رام هللا ،3111 ،ص.111
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سبباً مباش اًر .إال أن ىناك من يرى أن السبب األجنبي قد ينفي الخطأ ويعدم رابطة النسبية أو ينفي
الخطأ فقط.1

انمبحث انثبوي :انمىاػذ انؼبمت في انمسؤونيت انتمصيريت
تنشأ المسؤولية التقصيرية عن اإلخبلل بالتزام ناشئ عن فعل ضار مخالف اللتزام قانوني،
وبعبارة أخرى مخالفة أي واجب آخر ال يكون ناشئاً عن عقد ،وبالتالي فإن مصدرىا ىو الفعل
الضار وتنظم أحكاميا نصوص القانون .وعمى ذلك إذا كان الضرر الذي لحق بالغير ناتج عن
مخالفة قاعدة من قواعد التعايش التي يجب عمى كل فرد أن يحترميا ،وذلك باإلخبلل بالتزام يفرضو
القانون عمى جميع أفراده بعدم اإلضرار باآلخرين ،تكون المسؤولية تقصيرية.2
ونجد تنظيم أحكام المسؤولية التقصيرية في غالبية التشريعات المدنية ،المطبقة في فمسطين،
أو في بعض الدول المقارنة ،ونجد البعض من التشريعات تطمق عمييا اسم (الفعل الضار) كما في
القانون المدني األردني أو مشروع القانون المدني الفمسطيني ،فيما تطمق عمييا بعض التشريعات اسم
(المخالفة المدنية) كما في قانون المخالفات المدنية الفمسطيني لسنة  ،1944في حين يطمق عميو
المشرع المصري في القانون المدني المصري اسم (العمل غير المشروع) .ويطمق عميو الفقو الحديث
اسم (المسؤولية التقصيرية) ،في حين يعبر عنو فقياء الشريعة اإلسبلمية بكممة (الضمان) .3أما فيما
يتعمق بمجمة األحكام العدلية فإن المسؤولية التقصيرية فييا يعبر عنيا بعبارة (الضرر).
منا كذلك بيان
وكما في المسؤولية العقدية ،فإن دراسة المسؤولية التقصيرية تقتضي ّ

مفيوميا ،وأركانيا .وذلك في المطمبيين التاليين:
1

منذر الفضل ،مرجع سابق ،ص.311
2
عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.411-414
3
عمار القضاة ،المذكرات اإلٌضاحٌة للقانون المدنً األردنً ،ج ،1دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان – األردن ،3114 ،ص .311مشار
الٌه فً :عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.114
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انمطهب األول :مفهىو انمسؤونيت انتمصيريت

يعرف األستاذ السنيوري المسؤولية التقصيرية عمى أنيا "تعويض الضرر الناشئ عن الفعل
غير المشروع" .1في حين يعرفيا األستاذ سمير تناغو بأنيا "الجزاء عمى اإلخبلل بالواجب القانوني
العام الذي يفرض عمى كل شخص عدم اإلضرار بغيره" .2في حين توسع األستاذ عبد الوىاب عرفة
بقولو إنيا "جزاء االخبلل بواجب قانوني عام فرضو القانون عمى الجميع بعدم االنحراف بالسموك،
والذي ينتج عن ىذا الخطأ غير المشروع (ضرر) لمغير وحدوث نتيجة قد تكون إجرامية بتحمل
نتيجة الفعل الذي أقدم عميو ونتج عنو الضرر (فالضرر) ىو أساس المسؤولية.3
ونجد تعريف المسؤولية التقصيرية بين نصوص القانون المدني األردني ،بالتحديد المادة
 256والتي نصت عمى أن المسؤولية التقصيرية ،أو الفعل الضار ىو "كل إضرار بالغير يمزم فاعمو
ولو غير مميز بضمان الضرر" .ويتشابو ىذا التعريف مع ما جاء بو المشرع الفمسطيني في مشروع
القانون المدني الفمسطيني ،بقولو في المادة " 179كل من ارتكب فعبلً سبب ضر اًر لمغير يمزم
بتعويضو".
في حين ذىبت محكمة النقض الفمسطينية إلى القول بأن الضرر ىو "الموت أو الخسارة أو
التمف الذي يمحق بمال أو سمب الراحة أو االضرار بالرفاه الجسماني ،أو السمعة ،أو ما يشبو ذلك
من الضرر والخسارة" .4ويتشابو ىذا التعريف مع ما جاء بو المشرع في قانون المخالفات المدنية
الفمسطيني رقم  36لسنة  1944في المادة  2عمى أنو "وتعني لفظة "الضرر" الخسارة أو التمف الذي
يمحق بمال ،أو سمب الراحة أو األضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك".
وفيما يتعمق بمجمة األحكام العدلية ،فإننا نجدىا تخمو من نص واضح صريح لمفيوم
المسؤولية التقصيرية أو الضرر أو الفعل الضار ،وانما اكتفت نصوص المجمة بإيراد قاعدتين

1

عبد الرزاق السنهوري ،مصادر االلتزام ،ج ،3المجلد الثانً ،ط ،1دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،1111 ،ص.1131
2
سمٌر تناغو ،المبادئ األساسٌة فً نظرٌة االلتزام "مصادر االلتزام" ،منشؤة المعارف ،اإلسكندرٌة ،دون سنة نشر ،ص.311
3
عبد الوهاب عرفة ،المرجع فً المسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه وقضاء النقض ،المجلد الثانً "المسإولٌة التقصٌرٌة" ،المكتب الفنً
للموسوعات القانونٌة ،اإلسكندرٌة ،بدون تارٌخ نشر ،ص.1
4
نقض مدنً رقم  ،3111/334محكمة النقض الفلسطٌنٌة ،رام هللا.3111/1/1 ،
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أساسيتين ال يجوز الخروج عنيما :القاعدة األولى بأنو ال ضرر وال ضرار ،1أما القاعدة الثانية فقد
جاء فييا بأن الضرر يزال.2
ومما سبق نؤيد ما اتجو اليو كل من المشرع الفمسطيني في مشروع القانون المدني
الفمسطيني والمشرع األردني في القانون المدني األردني ،فيما يتعمق بموضوع المسؤولية التقصيرية،
وذلك في أمرين ،األمر األول :تسمية المسؤولية التقصيرية بالفعل الضار ،ألنو يعود إلى السبب
المنشئ لبللتزام ،كما يشير ىذا المصطمح إلى عمة المسؤولية وىي اإلضرار ،خاصة وأن باقي
المسميات (كالعمل غير المشروع أو المخالفة) ،لو شكمت جريمة يعاقب عمييا القانون ،قد ال تمحق
ضر اًر بالغير ،وبالتالي ال تنيض بحق مرتكبيا مسؤولية مدنية.3
أما األمر الثاني الذي نؤيد فيو توجو كل من المشرعين األردني والفمسطيني فيما يتعمق
بالمسؤولية التقصيرية ،فيو يخص إيراد تعريف الفعل الضار بنص قانوني واضح صريح ،والتركيز
عمى مسألة التعويض في الفعل الضار ،عمى عكس ما جاء في قانون المخالفات المدنية الفمسطيني،
ومجمة األحكام العدلية العثمانية.

انمطهب انثبوي :اركبن انمسؤونيت انتمصيريت
يتطمب قيام المسؤولية التقصيرية توافر عدد من األركان (الفعل الضار ،الضرر ،عبلقة
السببية) ،بحيث نجد أن المادة  179من مشروع القانون المدني الفمسطيني تنص عمى أن "كل من
وبناء عمى ما سبق ،نحاول إيضاح أركان المسؤولية
ارتكب فعبلً سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضو".
ً

التقصيرية كما يمي:

1

المادة  11من مجلة األحكام العدلٌة العثمانٌة لسنة  1311هـ  1111 /م.
2
المادة  31من مجلة األحكام العدلٌة العثمانٌة لسنة  1311هـ  1111 /م.
3
امٌن دواس ،مجلة األحكام العدلٌة وقانون المخالفات المدنٌة ،المعهد القضائً الفلسطٌنً ،ط ،1رام هللا ،3113 ،ص.11
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الفرع األول :الفعل الضار (ركن الخطأ)
ذىب المشرع الفمسطيني في قانون المخالفات المدنية المعدل رقم  5لسنة  1947إلى تسمية
الخطأ في المسؤولية التقصيرية بمصطمح التقصير ،حيث جاء في نص المادة الثانية من ىذا القانون
أن "لفظة (تقصير) تعني أي فعل قام بو شخص ،أو تقصير شخص عن القيام بأي فعل ،أو تقصير
شخص في استعمال الحذق ،أو اتخاذ الحيطة عمى الوجو المقتضى .إذا تسبب عنو ضرر ،يؤلف
مخالفة مدنية من المخالفات المشار الييا في المادة  50أو المادة  55مكررة أ ،أو أية مخالفة مدنية
أخرى نص عمييا ىذا القانون".
وبالتالي فإن المشرع الفمسطيني في قانون المخالفات المدنية اشترط لقيام المسؤولية
التقصيرية أن يكون الفعل الضار قد وقع بسبب اإلىمال والتقصير .وىذا ما يطمق عميو الفقو
اصطبلح (الخطأ) ،والمقصود بو ىنا االنحراف عن السموك المألوف بين الناس ،وذلك بمخالفة
واجب قانوني ىو واجب عدم اإلضرار بالغير.1
والجدير بالذكر أن موضوع الخطأ في المسؤولية التقصيرية ،موضوع واسع ومتداخل بشكل
كبير في القانون والفقو المدني والشريعة اإلسبلمية ،اذ يقاس الخطأ وفق معيار معين ،يكون شخصي
أو موضوعي ،وينقسم إلى أنواع عديدة كالخطأ العمد ،واإلىمال ،واإليجابي والسمبي ،ويرتبط بالعديد
من األحكام كحق الدفاع الشرعي .وىنا لسنا بصدد الحديث عن كل ىذه األحكام لتوسعيا وتداخميا،
وانما نترك ذلك لمبحث فييا من فصول ىذه الدراسة.
الفرع الثانً :الضرر
ال يكفي الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية قانوناً ،بل يجب أن يحدث ىذا الخطأ ضر اًر.
وعمى المضرور أن يثبت وقوع الضرر بو .ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز إثباتيا بجميع طرق
اإلثبات بما فييا الشيادة والقرائن.2

1

عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.431-431
2
عبد القادر الفار ،مرجع سابق ،ص.111

11

واعتبر العديد من الفقياء بأن الضرر ىو القوام األساسي لممسؤولية التقصيرية ،وىذا يعني
أن يكون الفعل الضار الواقع من شخص قد أدى إلى إلحاق الضرر بشخص أخر ،فقد يرتكب
شخص فعبلً غير مشروع دون أن ُيمحق ضر اًر بأحد ،وعندىا ال مجال لمساءلة ىذا الشخص مدنياً

(تحت طائمة المسؤولية التقصيرية) ،وان كان باإلمكان مساءلتو جنائياً كالسائق الذي يسير بسرعة
فائقة تزيد عن السرعة المسموح بيا في إحدى الشوارع أو بدون استعمال حزام األمان .أما إذا ما أدى
مثل ىذه األفعال إلى اإلضرار بالغير فإن مرتكبيا ُيمزم بتعويض الضرر الواقع.1

الفرع الثالث :عالقة السببٌة
ُيمزم لقيام المسؤولية التقصيرية توافر رابطة السببية بين الضرر والخطأ بأن يكون الخطأ ىو

السبب في حصول األذى الحاصل لممتضرر فيو (نتيجة طبيعية) لو .فإذا لم يكن كذلك ال تنيض
المسؤولية النتفاء رابطة السببية .وقد جرت العادة عمى تسمية ىذه الرابطة بـ(السببية المباشرة) فإذا
تدخمت عوامل أخرى قطعت ارتباط الضرر بالخطأ ،فبل تتحقق ىذه السببية ،ألن النتيجة ليست
مرتبطة بالسبب ارتباطاً طبيعياً .2وال يكفي لكي تقوم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار ،حصول
ضرر لمشخص ،ووقوع خطأ من شخص آخر ،بل ال بد أن يكون الضرر الذي أصاب األول ىو
نتيجة مباشرة لمخطأ الذي وقع من الثاني ،أي أنو يمزم توافر رابطة أو عبلقة السببية بين الخطأ
والضرر واال انعدمت المسؤولية.3

انمبحث انثبنث :ممبروت بيه احكبو انمسؤونيتيه
تتشابو المسؤولية العقدية مع المسؤولية التقصيرية في أمر جوىري وميم ،أال وىو التعويض،
بحيث إن كبلىما ترتب التزاماً بالتعويض في ذمة المدين .إال أننا لو تعمقنا قميبلً في أحكام كل

1

ٌوسف عبٌدات ،مرجع سابق ،ص.111
2
منذر الفضل ،مرجع سابق ،ص.111
3
عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.411
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مسؤولية لوجدناىا تختمف كل االختبلف عن المسؤولية األخرى .وفي ىذا المبحث نحاول إيراد أىم
الفوارق األساسية والجوىرية بين المسؤوليتين ،وذلك كما يمي:
أوالً :مدى التعويض :يسأل المدين في حالة المسؤولية العقدية عن تعويض الضرر الواقع فعبلً،
ويكون قاص اًر عمى الخسارة التي لحقت الدائن دون الربح الفائت .أي يسأل عن الضرر المباشر
المتوقع الذي يعني الضرر المتوقع وقت إبرام العقد عمى أساس أن الطرفين ىما المذان يحددان مدى
التعويض وال يأخذان في ذلك الوقت باالعتبار إال ىذا الضرر .أما في حالة المسؤولية التقصيرية
فيسأل المسؤول عن الضرر المتوقع وغير المتوقع وىذا يشمل الخسارة التي لحقت الدائن والربح
الفائت.1
ثانياً :جواز االتفاق عمى اإلعفاء من المسؤولية والتعويض :في المسؤولية التقصيرية ال يجوز
االتفاق عمى االعفاء من المسؤولية والتعويض (المادة  190من مشروع القانون المدني الفمسطيني،
والمادة  270من القانون المدني األردني ،والمادة  217/3من القانون المدني المصري) .بينما تجيز
بعض التشريعات في المسؤولية العقدية االتفاق عمى االعفاء من المسؤولية والتعويض إال ما ينشأ
عن غش المدين أو خطئو الجسيم كما جاء في المادة  217من القانون المدني المصري.
ثالثاً :عبء االثبات :يقع عبء اثبات تنفيذ االلتزام أو عدم تنفيذه عمى المدين في المسؤولية العقدية،
بينما في المسؤولية التقصيرية فان عبء االثبات يقع عمى الدائن المضرور بأن المدين قام بفعل
ضار ألحق بو ضر اًر وعبلقة سببية بين ىذا الفعل والضرر الذي حدث.2
رابعاً :مكان إقامة الدعوى :في دعوى المسؤولية العقدية يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في
دائرتيا موطن المدعى عميو ،أو محل عممو ،أو المكان الذي نشأ فيو االلتزام ،وفي حالة تعدد
المدعى عمييم يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن أو محل عمل أحدىم .3أما
في دعوى التعويضات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو الفعل الضار فإنو يجوز إقامة الدعوى

1

ٌوسف عبٌدات ،مرجع سابق ،ص.314
2
عثمان التكروري واحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.411
3
المادة  43من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رقم  3لسنة .3111
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لدى المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصيا أو المحكمة التي حدثت في دائرتيا الواقعة
المنشئة لمفعل المشكو منو ،1كما ويمكن إقامة دعوى التعويض في المسؤولية التقصيرية أمام القضاء
الجزائي ،وبالتحديد في المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وفق نص المادة  194من قانون
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقم  3لسنة .2001
خامساً :التضامن في حالة تعدد المدينين :في المسؤولية العقدية التضامن ال يفترض ،فالقاعدة أنو
بناء عمى اتفاق المسؤولين عمى التضامن بينيم ،ولكن استثناء يكون التضامن
ال يثبت التضامن إال ً

مفترضاً في بعض الحاالت بنص القانون رغم أن المسؤولية عقدية كما في مسؤولية المقاول
والميندس المعماري ،2وذلك كما جاء في نص المادة  744/1من مشروع القانون المدني الفمسطيني
عمى أنو " يضمن الميندس والمقاول متضامنين ما يحدث خبلل عشر سنوات من تيدم كمي أو جزئي
فيما شيدوه من مبان ،أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى ،ولو كان التيدم ناشئاً عن عيب في األرض
ال تي أقيمت عمييا ،أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامتيا معيبة ،ما لم يكن المتعاقدان في ىذه
الحالة قد أرادا أن تبقى ىذه المنشآت أو المباني مدة أقل من عشر سنوات" .3أما في المسؤولية
التقصيرية فالقاعدة العامة أن التضامن يكون مفترض بنص المادة  185من مشروع القانون المدني
الفمسطيني "إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار التزم كل منيم ،في مواجية المضرور لتعويض كل
الضرر .ويتوزع غرم المسئولية بينيم بقدر دور كل منيم في إحداث الضرر ،فان تعذر تحديد ىذا
الدور ،وزع عمييم غرم المسئولية بالتساوي".
سادساً :عدم سماع الدعوى :ال تسمع الدعوى في المسؤولية العقدية بانقضاء مدة التقادم العادي
وىي  15سنة ،وذلك كما جاء في المادة  1660من مجمة األحكام العدلية ،ما لم ينص القانون عمى

1

المادة  41من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رقم  3لسنة .3111
2
عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.411
3
ٌقابل نص هذه المادة ما جاء فً المادة  111من القانون المدنً المصري رقم  111لسنة  ،1141والمادة  111/1من القانون المدنً
األردنً رقم  41لسنة .1111
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مدى أقصر بالنسبة ألي عقد من العقود .أما في المسؤولية التقصيرية فبل تسمع الدعوى بعد مرور
سنتين من تاريخ وقوع الفعل ،وذلك كما جاء في المادة  68من قانون المخالفات المدنية.1
سابعاً :أىمية التعاقد :في المسؤولية العقدية يشترط القانون أن يكون الشخص المسؤول بالغاً سن
الرشد كقاعدة عامة .2أما في المسؤولية التقصيرية فإن بعض القوانين تكتفي بأىمية التمييز كما في
مشروع القانون المدني الفمسطيني (المادة  ،)180/1أو القانون المدني المصري (المادة  ،)164أو
 12سنة كما جاء في قانون المخالفات المدنية الفمسطيني (المادة " .)8وبالعودة إلى مجمة األحكام
العدلية أو القانون المدني األردني نجد أنو ال يشترط التمييز في المسؤولية التقصيرية بل يكفي أن
يكون الفاعل مسؤوالً حتى لو كان غير مميز".3

1

الجدٌر بالذكر ان مدة التقادم فً دعوى المسإولٌة التقصٌرٌة فً عقد التؤمٌن تكون ثالثة سنوات وفق ما جاء فً نص المادة  111من
قانون التؤمٌن الفلسطٌنً رقم  31لسنة .3111
2
ٌوسف عبٌدات ،مرجع سابق ،ص.314
3
عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.411
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انفصم األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة نهشيء انمبيغ
إن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة ىو من األنواع الجديدة لبللتزامات الواقعة عمى عاتق
البائع أو المنتِج في عقد البيع ،بحيث يعد ىذا االلتزام وليد الثورة الميكانيكية والتكنولوجية الحديثة
والتي بنيت عمى أساس الكم اليائل من اإلنتاج واتساع دائرة التعامل .1وحتى نتمكن من دراسة ىذا
النوع الجديد من االلتزامات فإنو يجب عمينا في البداية أن نركز في دراستنا عميو عمى جانبين،
الجانب األول ماىيتو بشكل عام واألساس القانوني لو ،أما الجانب الثاني فيجب عمينا بيان نطاق ىذا
االلتزام وامكانية تحققو في البيوع المختمفة .وذلك في مبحثين ،وعمى النحو التالي:

انمبحث األول :مبهيت االنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة نهشيء انمبيغ
إن مسألة عدم توفر معمومات لدى المستيمك عن المنتج الذي يريد شرائو واقتنائو تشكل
خطورة عميو ،لذلك فإن موضوع حماية المستيمك من ىذه الناحية يفرض التزاماً عمى البائع أو المنتِج
بإعبلم المستيمك بالصفات الخطرة في المنتج .وىذا ما يسمى في القانون بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة لمشيء المبيع.2

1

حمدي الدوٌك ،المسإولٌة المدنٌة للمنتج عن منتجاته المعٌبة أو الخطرة ،رسالة ماجستٌر ،جامعة مإتة ،الكرك -األردن،3111 ،
ص.111
2
حدوش فتٌحة ،ضمان سالمة المستهلك من المنتوجات الخطرة فً القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسً ،رسالة ماجستٌر،
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر ،3111 ،ص.1
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ولبيان ماىية االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع نستعرض مفيومو وأىميتو في
عقد البيع ،واألساس القانوني لو ،وتمييزه عن األنظمة المشابية لو .وذلك في ثبلثة مطالب ،وعمى
النحو التالي:

انمطهب األول :مفهىو االنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة نهشيء انمبيغ وأهميته في ػمذ انبيغ

لمحديث عن مفيوم االلتزام باإلفضاء ،تستوجب الدراسة تحديد تعريف ىذا االلتزام فقياً
وقضاء وقانوناً ،ومن ثم استخبلص أىميتو في عقد البيع .وذلك في الفرعين التاليين كما يمي:
ً

الفرع األول :تعرٌف االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة
اإلفضاء في المغة :اإلعبلم مأخوذ من أفضى إلى فبلن بالسر أي أعممو بو 1وأفضى إليو بسره أي
باح إليو بو .2واإلفضاء في الحقيقة االنتياء ،ومنو قولو تعالى "وكيف تأخذونو وقد أفضى بعضكم
إلى بعض" .3أي انتيى وأوى ،وقد تعدى الفعل بإلى ألن فيو معنى وصل.4
اإلفضاء في االصطالح :تتعدد المصطمحات واأللفاظ التي استخدميا فقياء القانون في بيان حماية
المستيمك من المنتجات الخطرة كما يمي:
 التبصير" :تنبيو أو إعبلم طالب التعاقد بمعمومات من شأنيا إلقاء الضوء عمى واقعة ما ،أو
عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع حتى يكون الطالب عمى بينة من أمره بحيث يتخذ
ق ارره الذي يراه مناسباً في ضوء حاجتو وىدفو من إبرام العقد".5
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 اإلخبار" :واجب فرض و القانون السيما عمى بعض البائعين المينيين أو المؤسسات بتقديم
معمومات عن موضوع العقد أو العممية العقدية التي سيواجيونيا بوسائل مناسبة وبيانات
إخبارية أو إعبلنية".1
 اإلفضاء" :اإلعبلم باألمور الخاصة (السرائر) وىو ما يتحقق في حال المنتج أو البائع الذي
يطمع المشتري أو المستعمل عمى خصائص سمعتو ،وما يكتنف استعماليا من مخاطر".2
 اإلعالم" :التزام سابق عمى التعاقد يتعمق بالتزام أحد المتعاقدين يقدم لآلخر عند تكوين العقد
البيانات الواجب تقديميا لخمق رضاء مستنير بكافة الظروف والمعمومات المحيطة بالمنتج
وذلك لعدم إمكانية طرف من األطراف اإللمام بتمك البيانات والتي من الواجب معرفتيا
إلعطائو لمطرف اآلخر الثقة بالتعاقد".

3

 النصيحة" :االلتزام بتقديم المعمومات لمعميل المتعاقد في إطار اليدف الذي يبتغيو مما
يقتضي توجيو إيجابي لنشاطو وذلك بحثو عمى اتخاذ قرار معين أو عدم اتخاذه".4
 التحذير" :التزام بتنبيو المتعاقد اآلخر أو إثناء عزمو عن مسمكو الخطر وبقدر من اإلصرار
والعزيمة".5
ومن خبلل عرض التعريفات السابقة نعتقد أن مصطمح اإلفضاء ىو أفضل المصطمحات
التي يمكن أن تعبر عن االلتزام الواقع عمى عاتق البائع بضمان حماية المستيمك من المنتجات
الخطرة واعبلمو بيا ،إلن اإلفضاء يشمل اإلدالء بكافة األمور المتعمقة بالمنتج المبيع ،حيث إننا
1
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ومن خبلل عرض المفيوم المغوي السابق لئلفضاء نجده يشير إلى أن اإلفضاء ىو البوح بكل شيء
متعمق بالمنتج واالنتياء منو ،وبالتالي فإن اإلفضاء ىو المفظ األكثر مناسبة ألنو األوسع واألشمل
بين باقي المصطمحات ،وىو المفظ المختص بالصفات الخطرة في المنتجات كذلك.
ونتفق في ىذا الرأي مع البعض من الفقياء ،والذي يرى أحدىم 1بأن "لفظ اإلفضاء من أكثر
األلفاظ مبلءمة لئلدالء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع من الناحية المغوية الرتباطو باإلدالء باألمور
الباطنة" .ويرى آخرين 2كذلك بأن االلتزام باإلفضاء بالنسبة لؤلشياء الخطرة يوجب عمى المدين
إحاطة المتعاقد اآلخر بالتفصيل عن ىذه الخطورة المحتممة التي تنتج عن استعمال الشيء الخطر.
وندلل عمى ذلك أيضاً بتعريف أخر ورد من بعض الفقو ،3والذين عرفوا االلتزام باإلفضاء
عمى أنو "اخطار أو إعبلم أو تحذير أحد المتعاقدين الذي يكون في مركز أقوى من المتعاقد اآلخر
بإخطار الطرف اآلخر في العقد بكافة البيانات عند إبرامو لمعقد والتي تساىم في تكوين الرضاء الحر
المستنير والتي تمكن المتعاقد الضعيف من اإلقدام عمى العقد عند إبرامو أو التحمل منو إذا شاء ،ثم
إيجاد نوع من التعاون بين الطرفين لتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عميو وبطريقة تتفق مع موجبات
حسن النية في التعامل وحماية الثقة المشروعة في العقد".
وجاء 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 ،بحيث
نص في قانون حماية المستيمك الفمسطيني رقم ( )21لسنة  2005عمى ذلك في 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".4
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وعمى المستوى الدولي نجد أن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع يجد مكانو في
قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة رقم  248/39لسنة  1985والذي ينص عمى عدد من الحقوق
التي يجب أن يتمتع بيا المستيمكين كما يمي:1
 .1حق األمان :من أجل أن يكون محميا من السمع والمسارات االنتاجية ومن الخدمات المضرة
بالصحة والحياة.
 .2الحق في التثقيف واالعبلم :من حق المستيمك أن يكون عمى دراية تامة بكل ما يخصو
ويكتسب الميارات والمعرفة إذ أن عممية تثقيف المستيمك ىي جزء من عممية تطوير كاممة نحو
مجتمع إنتاجي ال استيبلكي .ولو الحق في الحصول عمى المعمومات التي تمكنو من االختيار
الواعي ومن أن يكون محميا من االعبلنات المضممة.
 .3حق االختيار :أن تتاح لو إمكانية اختيار السمع والخدمات التي تناسبو بأسعار تنافسية وأن
تكون مضمونة الجودة.
 .4حق التمثيل :من أجل ضمان مشاركة المستيمكين في وضع السياسات العامة وتنفيذىا؛
 .5حق التعويض :من حق المستيمك الحصول عمى التعويض المناسب أو التبديل في حال
حصولو عمى سمع أو خدمات رديئة أو تعرضو لمتضميل أو الغش أو الغبن أو التدليس.
 .6حق التثقيف والتوعية :الحصول عمى المعارف الضرورية التي تبصر المستيمك بحقوقو
ومسؤولياتو.
 .7الحق في بيئة سميمة ونظيفة :ضمان أن يعيش المستيمك ويعمل في بيئة ال تشكل أي تيديد
لصحة األجيال الحاضرة والمستقبمية.
.8
1
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الفرع الثانً :أهمٌة االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة
تتمثل أىمية االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في كونو وسيمة لضمان حماية المستيمك،
باإلضافة إلى أن وجود عدد من المبررات الواقعية والمادية تفسر أىمية ىذا االلتزام .وىذا ما سنبحثو
كما يمي:

أوالً :االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة وسيمة لضمان حماية المستيمك
تتمثل أىمية إعبلم المستيمك في تحقيق الحماية البلزمة لو باعتباره طرف ضعيف في
العبلقة التعاقدية مع المنتج الذي يتمتع بإمكانيات فنية واقتصادية عالية مقارنة مع المستيمك ليحقق
المساواة بين المتعاقدين ،حيث أنو وفي ظل الثورة التكنولوجية بات التعامل الذي يقوم بو أي مستيمك
يتميز بعدم التوازن ألن المنتِج يتمتع بخبرة فنية واقتصادية أكثر من المستيمك الذي يجيل كثي اًر من
خفايا السمعة ،وىذا ما يؤدي إلى قيام المستيمك بشراء المنتجات الخطرة دون عممو بخطورة مكوناتيا
وخصائصيا ،وبالتالي فقد أصبح المستيمك في أمس الحاجة إلى أي وسيمة وقائية لمتعامل مع
المنتجات الخطرة والمتمثمة في ضرورة التزام البائع باإلفضاء بخطورة المبيع لممستيمك قبل بيعو،
حيث أن ليذا االلتزام دو اًر ميماً في حماية رضا المستيمك الواعي والمستنير في عقوده مع المنتج ،
بحيث إن اإلخبلل بو يؤدي إلى اإلضرار بالمستيمك فيو ييدف إلى تحقيق سبلمة المستيمك نفسو
من وقوع أضرار مادية أو جسدية لو.1
وتتمثل أىمية االلتزام باإلفضاء بشكل خاص في مجال األشياء الخطرة ،بحيث يكاد يجمع
فقياء القانون المدني عمى أن االلتزام باإلفضاء في األشياء الخطرة يستمزم من المنتج أو البائع
اإلفضاء لممشتري أو المستيمك بما يكتنف ىذه األشياء من مخاطر ،وما قد ينجم عنيا من أضرار
سواء عند استعماليا أو أثناء االحتفاظ بيا ،وكيفية استعماليا ،وما يجب أخذه من احتياطات في كل
ذلك ،والتحذيرات البلزمة من التعاون فيما يدلي بو من بيانات أو معمومات .وليذا يقرر جانب من
1

مرتضى خٌري ،مرجع سابق ،ص.14
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الشراح أنو يجب عمى البائع الميني عندما يكون المنتج خط اًر أو يمكن أن يكون كذلك في بعض
الحاالت ،أن يتوقع ما قد ينتج عنو من أضرار ويحث انتباه المشتري إلييا ويبين لو االحتياطات التي
يجب أخذىا لتدارك كل خطر وتجنب أي حادث.1
وتجب اإلشارة إلى أن االلتزام باإلفضاء في بعض المجاالت كالتعاقد االلكتروني يعتبر أكثر
أىمية من االلتزام باإلعبلم في التعاقد التقميدي ،بسبب أن التعاقد االلكتروني يتم دون التقاء حقيقي
بين أطراق التعاقد ،ودون أن يقوم المستيمك بمعاينة الشيء المتعاقد عميو معاينة حقيقية.2
ثانياً :المبررات الواقعية والمادية
في ظل ازدحام األسواق بالكثير من أشكال المنتجات التي لم تكن معروفة من قبل ،بات من
الضروري إيجاد وسيمة تعيد التوازن بين البائع والمشتري كالتزام اإلفضاء بالصفة الخطرة ،حيث إنو
أصبح من المستحيل عمى أي متعاقد أن يدعي عممو بكافة التفاصيل والدقائق الفنية في مثل ىذه
العقود ،كما أصبحت االستفادة من المعمومات المتعمقة بالسمع والخدمات حك اًر عمى البائع األكثر
وعياً واحترافاً األمر الذي افرز نتائج غير مقبولة عمى أرض الواقع .3ولذلك كان طبيعيا أن تجد
مشكمة حماية المستيمك من األضرار التي تسببيا المنتوجات وخاصة الخطرة منيا اىتماما ممحوظا
في الدول الصناعية الكبرى تحت تأثير ما يسمى بحركة الدفاع عن المستيمكين التي ظيرت في
الواليات المتحدة األمريكية ،ثم انتقمت إلى أوروبا ،ثم تطورت تطو اًر ىائبل في فرنسا.4
ذلك أن ىذه الطفرة التكنولوجية قد أدت إلى وجود تزايد في درجة التفاوت في المعرفة بشكل
ممحوظ بين منتجي ىذه السمع ومستيمكييا ،حتى أصبح في حكم المستحيل عمى أي متعاقد أن
يدعي عممو بكافة التفاصيل والدقائق الفنية في مثل ىذه العقود ،لذلك فقد انصب اىتمام الفقو
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والقضاء عمى البحث عن وسيمة تعيد ىذا التوازن المفقود في العمم بين المتعاقدين ،وتوفر اإلطار
القانوني لحماية الطرف الضعيف في ىذه العبلقة التعاقدية.1

انمطهب انثبوي :األسبش انمبوىوي نالنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة نهشيء انمبيغ
"إن عدم التساوي في المعرفة بالمعمومات بين المتعاقدين بشأن محل التعاقد والشروط
المتعمقة بو يحتل نفس المرتبة التي يحتميا عدم توازن العقد بسبب اختبلف المراكز القانونية ،ألن
الطرف الضعيف في العبلقة يتعرض الستغبلل الطرف األقوى صاحب الخبرة" .2ومن ىذا المنطمق
ونظ اًر لوجود فجوة معرفية كبيرة ما بين الميني أو البائع صاحب السمعة وما بين المستيمك الذي
يجيل صفات السمعة وخطورتيا نشأ التزام عمى عاتق البائع أساسو حسن النية والثقة في التعامل.3
وىذا ما يطمق عميو بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ،والذي ينبع أساسو من
عدة اتجاىات فقيية ،نتطرق ليا في الفروع التالية مع بيان موقف المشرع الفمسطيني والتشريعات
المقارنة ورأي الباحث ،وذلك كما يمي:
الفرع األول :االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة كالتزام مرتبط بالضمان
يذىب البعض إلى القول بأن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة تابع لغيره من االلتزامات
الناشئة عن عقد البيع ويجد أساسو في التزام أصمي يرتبط بو ويتبع لو كااللتزام بضمان العيب الخفي
وضمان السبلمة:4

1

علٌان عدة ،مرجع سابق ،ص.31
2
عمر زرٌقات ،عقود التجارة اإللكترونٌة – عقد البٌع عبر االنترنت -دراسة تحلٌلٌة ،دار الحامد للنشر والتوزٌع ،عمان،3111 ،
ص.141
3
ممدوح المسلمً ،مشكالت البٌع عن طرٌق االنترنت فً القانون المدنً ،مكتبة دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،3111 ،ص.311
4
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أوالً :االلتزام بضمان العيب الخفي كأساس لاللتزام باإلفضاء
ذىب جانب من الفقو إلى أن التزام المنتج أو البائع الميني بإعبلم المشتري بالمعمومات
الخاصة بطريقة استعمال المبيع والتحذير من مخاطره ،ما ىو إال جزء من التزامو بضمان العيوب
الخفية ،عمى أساس إن االلتزام األخير ال يقف عند حد تسميم الشيء خاليا من العيوب وانما يتسع
ليشمل كافة االلتزامات التي من شانيا تنفيذ العقد بطريقة صحيحة.1
غير أن ىذا االتجاه لم ينل تأييد جميور الفقو الذي دافع بشدة عن استقبلل االلتزام
باإلفضاء عن االلتزام بضمان العيب الخفي وذلك من عدة أمور:
 من حيث مصدر كل منيما :فااللت ازم بالضمان مصدره القانون أما االلتزام باإلفضاء من
صنع القضاء.2
 من حيث نطاق تطبيقيما :فااللتزام باإلفضاء أوسع نطاق من االلت ازم بضمان العيب الخفي
حيث يقتصر ىذا األخير عمى الحاالت التي يكون فييا المبيع مشوب بأحد العيوب فقط أما
األول يمتد نطاقو إلى كافة الحاالت التي يتسم فييا المبيع ببعض الخطورة .وكذلك في
العيوب الخفية يقع االلت ازم عمى عاتق البائع ،أما في االلت ازم باإلفضاء يقع عمى عاتق البائع
والمنتج في حالة عدم إحاطة المشتري بمخاطر المبيع.3
 من حيث طبيعة كل منيما :االلت ازم بضمان العيوب الخفية التزام بتحقيق نتيجة ،أما االلت ازم
باإلعبلم واإلفضاء من مخاطر المبيع التزام ببذل عناية.4

1

عدنان هاشم الشرٌفً وسهٌلة فٌصل علوي ،التزام المنتج بإعالمه وأسسه القانونٌة ،مجلة المحقق الحلً للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،المجلد
 ،1العدد  ،1العراق ،3111 ،ص.141
2
علٌان عدة ،مرجع سابق ،ص.31
3
جحنٌن نجٌمة وجودر نصٌرة ،االلتزام باإلعالم عن الصفة الخطرة للشًء المبٌع ،رسالة ماجستٌر ،جامعة عبد الرحمن مٌرة ،الجزائر،
 ،3111ص.11
4
حمدي أحمد سعد ،المرجع السابق ،ص.11
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ومن خبلل ما سبق يمكن القول بأنو ال يمكن اعتبار االلتزام بضمان العيوب الخفية أساس
لبللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة ،ألن إضفاء صفة الخطورة عمى المبيع ال يرتبط بالضرورة بوجود
عيب خفي ،بل يرجع إلى خطورة المبيع ذاتو دون وجود أي عيوب فيو.
ثانياً :االلتزام باإلفضاء وسيمة لاللتزام بضمان السالمة
اعتبر الفقو الحديث أن تأسيس االلتزام باإلفضاء عمى ضمان العيوب الخفية أمر خاطئ
1
المنتج تنيض
وىذا نتيجة التطور والتقدم في اإلنتاج وابتكار األجيزة الحديثة  ،حيث أن مسؤولية ُ
دون الحاجة إلى إثبات وجود عيوب خفية في المبيع ،2وىذا ما يؤكد عمى أن االلتزام باإلفضاء أمر

مستقل ال يقوم عمى أساس وجود العيب الخفي في المبيع وانما يوجد ىذا االلتزام بسبب أن المنتجات
الحديثة أصبحت تحوي الكثير من المخاطر وبالتالي فإن واجب اإلفضاء يقوم ىنا دون الحاجة إلى
وجود عيوب خفية في تمك المنتجات.
وىذا ما أكده الرأي السائد في الفقو المعاصر بأن االلتزام باإلفضاء يجد أساسو في االلتزام
بضمان السبلمة باعتباره تطبيقاً لبللتزام األخير ما دام الغرض من فرض االلتزام باإلفضاء الحيمولة
دون وصول الخطر إلى المشتري أو المساس بشخصو وأموالو ،3ونتيجة لما سبق فإن أصحاب ىذا
الرأي يجدون بأن االلتزام باإلفضاء يجب أن يبنى عمى اليدف األساسي منو وىو المحافظة عمى
سبلمة المشتري وتحقيق حمايتو من أي ضرر سواء في نفسو أو مالو أو في أقربائو ،حيث ان
االلتزام باإلفضاء يرتبط بالتزام أعم من ضمان العيوب الخفية في المنتج وأشمل منو وىو االلتزام
بضمان السبلمة.4

1

نزٌه صادق المهدي ،مرجع سابق ،ص.111
2
سهٌر منتصر ،مرجع سابق ،ص.11
3
انٌس السٌد عطٌة ،الضمانات القانونٌة لنقل التكنولوجٌا الى الدول النامٌة والمشروعات التابعة لها ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة،1111 ،
ص.111
4
أكرم محمود البدو ،مرجع سابق ،ص.41
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الفرع الثانً :االلتزام بالتسلٌم كأساس لاللتزام باإلفضاء
يعتبر البعض من الفقو الفرنسي والمصري أن التزام البائع بتسميم المبيع ىو األساس
القانوني المنطقي لبللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة ،ويدلل أصحاب ىذا االتجاه رأييم عمى اعتبار
أن المشتري ال يمكنو االنتفاع بالمبيع دون عائق إال إذا زوده البائع بالمعمومات الخاصة بكيفية
تجنب مخاطره ،بحيث ال يعتبر البائع منفذاً اللتزامو بالتسميم عمى أكمل وجو إال إذا أفضى إلى
المشتري بكافة المعمومات الضرورية عن المبيع وسمم إليو الكتيبات والنشرات الخاصة بكيفية
استعمالو والتحذير من مخاطره وكيفية تجنبيا .1وفي ذلك أكدت محكمة النقض المصرية بأن من
شأن التسميم تمكين المشتري من حيازة المبيع واالنتفاع بو بقوليا "األمر الذي يتحقق بو التسميم
يشترط فيو أن يكون بما يتمكن بو المشتري من حيازة المبيع واالنتفاع بو".2
وعمى الرغم من االرتباط الكبير الظاىر بين االلتزام بالتسميم وااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة إال أن ىذا الرأي تعرض لعدد من االنتقادات أىميا:
أوالً :القول بأن االلتزام باإلفضاء من االلتزامات التابعة والمكممة لبللتزام بالتسميم من شأنو الحط
من الدور اليام ليذا االلتزام تجاه التطور الفني والتعقيد التكنولوجي المتزايد لممنتجات الصناعية
ابتداء من اختيار الشيء الذي يناسبو
والذي يتطمب تدخل الصانع أو البائع لمساعدة المشتري
ً
وحتى تشغيمو بما يبلئم حاجاتو.3

ثانياً :ليس من الصحيح تأسيس االلتزام باإلفضاء عمى االلتزام بالتسميم بالنظر الى االختبلفات
بين االلتزامين من حيث المصدر ،ففي حين ينشأ االلتزام بتسميم المبيع من عقد البيع ويتعمق

1

حسام الدٌن األهوانً ،عقد البٌع فً القانون الكوٌتً – دراسة مقارنة ،مطبوعات جامعة الكوٌت ،1111 ،ص.411
2
طعن رقم  41لسنة  31ق – جلسة  .1111/1/31م.س ،11.ص .411مشار الٌه فً :حسن الفكهانً وعبد المنعم حسنً ،الموسوعة
الذهبٌة للقواعد القانونٌة التً قررتها محكمة النقض المصرٌة ،ج ،4الدار العربٌة للموسوعات ،القاهرة ،1113 ،ص.141
3
حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.11
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بتنفيذه فإن االلتزام باإلفضاء ينشأ من القانون بيدف تنوير إرادة المشتري وحمايتو من أضرار
المبيع وصفاتو الخطرة.1
إال أنني أرى بعدم صحة ىذا النقد بشكل كبير ،ألن القوانين والتشريعات الحالية ما زالت حتى
اآلن تخمو من نصوص صريحة متعمقة بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
باستثناء بعض المواد في نصوص قانون حماية المستيمك الفمسطيني مثل المادة  ،9أو ما تم
ذكره في مشروع قانون المبادالت والتجارة االلكتروني الفمسطيني ،وبالتالي فإن االلتزام باإلفضاء
ينشأ من عقد البيع بين المتعاقدين شأنو في ذلك شأن االلتزام بالتسميم.
ثالثاً :من حيث طبيعة االلتزام :فإن المشتري ال يستطيع المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي
أصابو استناداً إلى إخبلل البائع بااللتزام بالتسميم بعد أن يقوم البائع بتسميم المشتري نشرة
االستخدام مع المنتج المبيع ،في حين يمكن لممشتري المطالبة بيذا التعويض أو فسخ العقد
استناداً إلى اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة.2
رابعاً :االلتزام بالتسميم ال يتضمن كافة أوجو االلتزام باإلفضاء ،حيث إن االلتزام باإلفضاء ال
يقتصر عمى تسميم نشرة استخدام المنتج ،فيناك بيانات يدلي بيا البائع تتعمق بخصائص المنتج
ومكوناتو وثمنو والطريقة المثمى الستخدامو.3
الفرع الثالث :اعتبار االلتزام باإلفضاء من مستلزمات العقد وقائم على مبدأ حسن النٌة فٌه
ذىب جانب من الشراح إلى القول بأن االلتزام باإلفضاء يستند إلى عقد البيع باعتباره من
مستمزماتو ،أو باعتباره يستند إلى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد .وىذا ما سنبحثو كما يمي:

1

عبد العزٌز المرسً ،االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم فً عقد البٌع فً ضوء الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة -دراسة مقارنة ،بدون ذكر دار
نشر ،3111 ،ص.11
2
حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.11
3
عبد العزٌز المرسً ،مرجع سابق ،ص.11
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أوالً :اال لتزام باإلفضاء من مستمزمات العقد
يقع عمى عاتق البائع التزامات يتوجب عميو القيام والوفاء بيا ،منيا االلتزام باإلفضاء ،حيث
يجب عميو القيام بتوضيح استعمال الشيء المبيع لممشتري وتنبييو إلى االحتياطات الواجب اتخاذىا
عند االستعمال ،فإذا أخل بيذا االلتزام فانو يكون مسؤوالً عن األضرار التي قد تمحق بالمستيمك،
وىذا ما ذىب إليو أغمب الفقياء وذلك وفقا لمقانون والعدالة والعرف .1وىذا ما تنص عميو المادة
 1135من القانون المدني الفرنسي بأنو "ال يقتصر العقد عمى إلزام المتعاقد بما ورد فيو فحسب ،بل
يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو وفقا لمقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام".2
ثانياً :مبدأ حسن النية كأساس لاللتزام باإلفضاء
يعتبر مبدأ حسن النية االلتزام القانوني األساسي في تنفيذ العقود باتفاق أغمب المشرعين،3
وبناء عمى ذلك يذىب البعض من الفقو إلى القول بأن التزام البائع بالصفة الخطرة في المبيع يتأسس
ً
عمى مبدأ حسن النية ،والذي ال يقتصر عمى مرحمة تنفيذ العقد ،بل يمتد ليشمل مرحمة إبرامو ،ومن

ثم فمنذ لحظة بدء المفاوضات العقدية التمييدية يمتزم المتعاقد بالصدق واألمانة تجاه المتعاقد اآلخر،
ومن مقتضى ذلك أن يدلي البائع لممشتري قبل أو عند إبرام العقد أو بعد إبرامو بكافة المواصفات
والبيانات الضرورية عن المبيع ،وتبصيره بكيفية استعمالو والصفات الخطرة فيو وكيفية توقييا.4
ويرى أنصار ىذا الفريق أن مبدأ حسن النية يفرض عمى البائع الميني التزاماً بإعبلم
ونصيحة المشتري -غير الميني -بما ينير رضاءه ويعرفو بوقائع العقد ،وكذلك إعبلمو بمدى

1

مقرانً كمال ورمضان زهٌر ،االلتزام باإلعالم كوسٌلة لحماٌة المستهلك ،رسالة ماجستٌر ،جامعة عبد الرحمن مٌرة ،الجزائر،3111 ،
ص.31
2
ٌقابل هذا النص المادة  3/141من مشروع القانون المدنً الفلسطٌنً لسنة  .3" 3111ال ٌقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فٌه
ولكن ٌتناول أٌضا ما هو من مستلزماته وفقا ً للقانون والعرف وطبٌعة التصرف".
3
ً
المادة  1/141من مشروع القانون المدنً الفلسطٌنً رقم  4لسنة  3113تنص على "ٌجب تنفٌذ العقد طبقا لما اشتمل علٌه وبطرٌقة تتفق
مع ما ٌوجبه حسن النٌة"ٌ .قابلها نصوص المواد التالٌة :المادة  1/141من القانون المدنً المصري ،والمادة  1/313من القانون المدنً
األردنً ،والمادة  1/1114من القانون المدنً الفرنسً.
4
عبد الكرٌم سالم العلوان ،مرجع سابق ،ص.41-44
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مبلءمة الشيء الذي يقدم عمى شرائو لحاجاتو .وأن ىذا المبدأ يوجب عمى البائع الميني أيضاً
اإلدالء لممشتري بكافة البيانات المتعمقة باستعمال الشيء المبيع والتحذير من مخاطره.1
الفرع الرابع :موقف القانون الفلسطٌنً والمقارن من األساس القانونً لاللتزام باإلفضاء
بعد استعراض االتجاىات الفقيية السابقة حول األساس القانوني لبللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة لمشيء المبيع ،نستعرض في ىذا الفرع موقف المشرع الفمسطيني والقوانين المقارنة من
األساس القانوني لبللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في الشيء المبيع ،وذلك كما يمي:
أوالً :موقف القانون الفمسطيني من األساس القانوني لاللتزام باإلفضاء
بالعودة إلى مجمة األحكام العدلية المطبقة في فمسطين نجد أنيا لم تضع أي نص قانوني
يمزم البائع باإلفضاء بمواصفات المبيع ،وذلك بشرط كون ىذا المبيع معموماً لممشتري .2ويكون المبيع
معموماً وفق ما جاء في نص المادة  201من المجمة والتي تنص عمى أنو "يصير المبيع معموماً
ببيان أحوالو وصفاتو التي تميزه عن غيره .مثبلً لو باعو كذا مداً من الحنطة الحورانية أو باعو أرضاً
مع بيان حدودىا صار المبيع معموماً وصح البيع" .وبالتالي فإن الموقع القانوني لبللتزام باإلفضاء
في القانون الفمسطيني نجده في نص المادة السابقة بقول المشرع "...ببيان أحوالو وصفاتو التي تميزه
عن غيره."....
ىذا فيما يتعمق بمجمة األحكام العدلية العثمانية ،أما مشروع القانون المدني الفمسطيني لسنة
 ،2003فنجد المادة  2/148منو تنص عمى أنو "ال يقتصر العقد عمى إلزام المتعاقد بما ورد فيو
ولكن يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو وفقاً لمقانون والعرف وطبيعة التصرف".
وبطبيعة الحال فإنو ال يوجد في نطاق القانون الفمسطيني المدني أو غيره من القوانين العامة
أي نص مباشر يمزم المنتج أو البائع اإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ،وانما توجد بعض
النصوص في بعض القوانين الخاصة ،والتي تدل عمى ىذا االلتزام ضمن نطاق تطبيق ىذا القانون
1

حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.111
2
ً
المادة  311من مجلة األحكام العدلٌة نصت على "ٌكفً كون المبٌع معلوما عند المشتري فال حاجة لوصفه وتعرٌفه بوجه آخر".
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الخاص فقط ،لذلك فإن ىذه النصوص تعتبر غير كافية لتوضيح مفيوم ىذا االلتزام في جميع
جوانبو.
حيث نجد أن المادة  9من قانون حماية المستيمك رقم  21لسنة  2005تنص عمى أن "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" .والمادة  50من مشروع قانون المبادالت والتجارة االلكترونية الفمسطيني لسنة 2003
" يوفر البائع لممستيمك في المعامبلت التجارية اإللكترونية قبل إبرام العقد المعمومات التالية .1 :اسم
وعنوان وىاتف البائع أو مقدم الخدمة .2 .تفصيبلً لمراحل إنجاز المعاممة التجارية .3 .طبيعة
ومواصفات وسعر المنتج."...
ومن خبلل عرض نصوص المواد السابقة نجد أن المشرع الفمسطيني يحرص كل الحرص
عمى ضمان سبلمة المستيمك والمشتري من أضرار المنتجات في جميع األحوال ،ويمكن لنا بعد
قراءة نصوص تمك المواد ان نتوصل إلى نتيجة مفادىا أن المشرع الفمسطيني يمزم البائع بضرورة
إعبلم المشتري عن السمع والمنتجات وفقاً لقواعد القانون والعرف والعادات .عمى سبيل المثال:
توضع رسالة تحذيرية عمى منتجات التبغ والدخان حول خطورة التدخين عمى جسم اإلنسان وصحتو،
وىذا عمى الرغم من أنو ال توجد قواعد قانونية معينة في التشريع المدني الفمسطيني تفرض عمى
الشركات المصنعة لمنتجات التبغ والتدخين وضع ىذه الممصقات التحذيرية ،وانما توضع ىذه
اإلشارات كالتزاماً عمى عائق مستوردي ومصنعي التبغ بموجب نص المادة  8من قانون مكافحة
التدخين الفمسطيني رقم  25لسنة  ،12005وىذا االجراء حديث في القانون الفمسطيني ،عمى عكس
دول أخرى مثل فرنسا ،والتي أصدرت مرسوم بتاريخ  10كانون األول  1991نصت المادة التاسعة
في فقرتيا الثانية منو حول البيانات الواجب إدراجيا عمى عمبة السجائر.

نصت المادة  1من قانون مكافحة التدخٌن الفلسطٌنً رقم  31لسنة  3111على "ٌ-1جب أن ٌبٌن على كل علبة تبغ منتجة محلٌا ً أو
مستوردة نسبة مادة النكوتٌن والقطران أو أي مواد أخرى تحددها الوزارةٌ -3 .جب أن ٌثبت على كل علبة التحذٌرات الصحٌة التً تحددها
الوزارة من مضار التدخٌن على أن ال تقل مساحة التحذٌر عن  %31من الواجهة األمامٌة لعلبة التبغ -1 .تسري أحكام هذه المادة على كل
مغلف تبغ معد للبٌع أو االستهالك".
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وبالتالي فيمكننا القول بأن األساس القانوني لبللتزام باإلفضاء في التشريع الفمسطيني ىو
اعتبار ىذا االلتزام من مستمزمات العقد وفقاً لقواعد القانون والعرف والعادات ،والتي تفرض عمى
البائع التزامات يستوجب عميو القيام والوفاء بيا ،منيا االلتزام باإلفضاء ،حيث يجب عميو القيام
بتوضيح استعمال الشيء المبيع لممشتري وتنبييو إلى االحتياطات الواجب اتخاذىا عند االستعمال.
ثانياً :موقف القانون الفرنسي والمصري واألردني من األساس القانوني لاللتزام باإلفضاء
في فرنسا :نص القانون الفرنسي صراحة عمى االلتزام باإلفضاء في العديد من النصوص
والتشريعات ،وبالتالي تعتبر ىذه النصوص ىي األساس القانوني الذي يرجع لو القاضي الفرنسي عند
تقريره ليذا االلتزام .ومن ىذه التشريعات قانون  10كانون الثاني  1978الخاص بحماية واعبلم
المستيمك والذي فرض ذكر مواصفات وخصائص المنتجات بحيث يجب أن تكون محددة بدقة حتى
1
قوى حماية المستيمكين بإلقائو
تحقق إعبلماً ممكناً وكامبلً .وتشريع  18كانون الثاني  1992الذي ّ
عمى عاتق البائع التزاماً باإلعبلم عن مواصفات المبيع لصالح المشتري ،حيث نصت مادتو الثانية

في فقرتيا األولى عمى أنو "يجب عمى كل بائع ميني ألشياء أن يحيط المشتري عمماً بالمواصفات
األساسية لمشيء قبل إتمام العقد" ،كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة "أن يبين البائع لممشتري
شروط استعمال الشيء".2
أما في مصر ،فإن القانون المدني المصري تضمن نصاً ىاماً تميز بو عن القانون الفرنسي،
وىو نص المادة  419والتي تنص عمى أنو " -1يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع عمماً كافياً،
ويعتبر العمم كافياً إذا اشتمل العقد عمى بيان المبيع ،وأوصافو األساسية ،بياناً يمكن من تعرفو-2 .
واذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقو في طمب إبطال البيع بدعوى عدم عممو
بو ،إال إذا أثبت تدليس البائع" .فإن كان المبيع منزالً مثبلً ،فإنو يكفي في تعيينو بيان موقعو وحدوده،

1

عبد الكرٌم سالم العلوان ،مرجع سابق ،ص.11
2
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عن طريق ذكر اسم الشارع ورقم ىذا المنزل ،أما العمم الكافي بو فيحصل بذكر مساحتو وعدد طوابقو
وغرفو ونظامو وكذلك كافة األوصاف التي ييم المشتري معرفتيا عن منزل لمسكنى".1
أما في األردن ،فنجد أن األساس القانوني لبللتزام باإلفضاء ،قد ورد ذكره في بعض القوانين،
كالمادة  161من القانون المدني األردني ،والتي جاء فييا " -1يشترط في عقود المعاوضات المالية
أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً لمجيالة الفاحشة باإلشارة إليو أو إلى مكانو الخاص إن كان
موجوداً وقت العقد أو ببيان األوصاف المميزة لو مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك
مما تنتفي بو الجيالة الفاحشة -2 .واذا كان المحل معموماً لممتعاقدين ،فبل حاجة إلى وصفو وتعريفو
بوجو آخر -3 .فإذا لم يعين المحل عمى النحو المقدم كان العقد باطبلً" .والمادة  -1" 466يشترط
أن يكون المبيع معموماً عند المشتري عمماً نافياً لمجيالة الفاحشة -2 .يكون المبيع معموماً عند
المشتري ببيان أحوالو وأوصافو المميزة لو واذا كان حاض اًر تكفي اإلشارة إليو" .وكذلك نجد المشرع
األردني تحدث عن االلتزام باإلفضاء في بعض القوانين الخاصة ،مثل نص المادة  89من قانون
مزاولة مينة الصيدلة رقم  43لسنة  ،1972والتي تنص عمى أن "تسجل المعمومات التالية عمى
البطاقة الداخمية والخارجية لكل دواء -3 :أسماء المواد الفعالة الداخمة في تركيب الدواء ومقاديرىا.
طريقة استعمال الدواء وكل ما يمزم من تحذيرات وتوجييات بخصوص استعمالو".2

1
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انمطهب انثبنث :تمييس االنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة نهشيء انمبيغ ػه بؼض
األوظمت انمشببهت
إن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع يتشابو وبشكل كبير مع غيره من األنظمة
وااللتزامات ،إلى الحد الذي يجعل من اإلنسان ال يستطيع التفرقة بين ىذه االلتزامات ،وفي ىذا
المطمب سنحاول التفرقة بين االلتزام باإلفضاء وغيره من األنظمة المتشابية .وذلك كما يمي:
الفرع األول :التمٌٌز بٌن االلتزام باإلفضاء وااللتزام بتقدٌم المشورة الفنٌة
يعرف االلتزام بتقديم المشورة الفنية عمى أنو "التزام مقرر بموجب عقد معين ،يمزم أحد
الطرفين بتقديم معمومات فنية أو قانونية في مجال معين لمطرف الثاني ،يكون من شأنيا تبنيو في
اتخاذ ق ارره النيائي بصدد المسألة موضوع االستشارة".1
ونجد االختبلف ما بين االلتزام باإلفضاء وااللتزام بتقديم المشورة الفنية ،في أن االلتزام
باإلفضاء بصفة عامة يجد مصدره في القضاء الفرنسي الحديث ومبدأ حسن النية واعتبار ىذا
االلتزام من مستمزمات العقد ،الذي يمقي عمى عاتق البائع الميني بصفة عامة التزامات باإلفضاء
كحماية لممستيمك والمشتري ومن أضرار المنتجات الخطرة ،أما االلتزام بتقديم المشورة الفنية فيو يجد
مصدره في عقد المشورة الفنية ،وىو يستند أساساً في نظر الفقو إلى اعتبار خاص يستوجب في
المدن االلتزام بتقديم االستشارة.2 ،
ويميز فقياء القانون بين االلتزام باإلفضاء قبل التعاقد وااللتزام بالمشورة ،فاألول يقتصر عمى
تقديم المعمومات بطريقة حيادية دون أن تتضمن في ذاتيا حثاً أو دفعاً صوب اتخاذ موقف ما
بخصوص مشكمة أو قضية معينة .في حين ان االلتزام الثاني ال يقتصر عمى تقديم المعمومات ،بل
يتضمن حثاً أو دفعاً نحو موقف معين ،يضاف إلى ذلك ان االلتزام بالمشورة يتطمب بذل عناية أكبر

1
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في سبيل تقديم مشورة محددة تعين من تقدم إليو عمى اتخاذ قرار حاسم بشأن مسألة أو مشكمة
1

معينة.

الفرع الثانً :التمٌٌز بٌن االلتزام باإلفضاء وااللتزام باإلعالم
يعرف االلتزام باإلعبلم بأنو "التزام سابق عمى التّعاقد يتعمق بالتزام أحد المتعاقدين يقدم
لآلخر عند تكوين العقد البيانات الواجب تقديميا لخمق رضاء مستنير بكافة الظروف والمعمومات
المحيطة بالمنتج وذلك لعدم إمكانية طرف من األطراف اإللمام بتمك البيانات والتي من الواجب
معرفتيا إلعطائو لمطرف اآلخر الثقة بالتعاقد" .2ويعرف كذلك بأنو "تنبيو أو إعبلم طالب التعاقد
الضوء عمى واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع إقامتو حتى
بصورة من شأنيا إلقاء ّ
يكون الطالب عمى بيئة من أمره بحيث يستطيع أن يأخذ القرار الذي يراه مناسبا في ضوء حاجتو

وىدفو من إبرام التّعاقد".3
ومن خبلل عرض التعريفين السابقين نجد صعوبة واضحة في التفريق ما بين ىذا النوع من
االلتزامات مع االلتزام باإلفضاء ،كون االلتزام باإلعبلم ىو التزام سابق عمى التعاقد يقوم عمى تقديم
البائع كافة البيانات المتعمقة بالمنتج لممشتري ،إال أنو في الحقيقة توجد فروق كبيرة بين االلتزامين،
وىذا الفروق نحاول بيانيا في النقاط التالية:
 .1من حيث اليدف :اليدف من االلتزام باإلعبلم ىو تنوير إرادة المتعاقد الضعيف في العقد،
أما االلتزام باإلفضاء فاليدف منو ضمان التنفيذ الجيد لمعقد .4ومعنى ذلك أن االلتزام
باإلعبلم وجد أساساً لضمان صحة وسبلمة الرضا في العقد ،بغض النظر عما يحدث فيما
بعد ،بينما االلتزام باإلفضاء يجد أساسو في تنفيذ االلتزامات العقدية في العقد ،وىو قائم عمى
إعبلم المشتري بصفات ومعمومات المنتج الخطرة.
1

غازي أبو عرابً ،االلتزام باإلعالم االلكترونً قبل التعاقد عبر شبكة االنترنت "دراسة مقارنة" ،مجلة دراسات – علوم الشرٌعة
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2
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3
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 .2من حيث المصدر :في االلتزام باإلعبلم نجد مصدره في المبادئ العامة لمعقد كمبدأ حسن
النية أو مبدأ السبلمة في العقود ،أما االلتزام باإلفضاء فبل جدال أن مصدره ىو العقد وفي
حدود ما يقتضيو ذلك العقد من اعتبارات حسن النية أو تنفيذاً لواجب التعاون والمشاركة بين
المتعاقدين في تنفيذ العقد .1وىذا ما يؤكده الرأي القائل بأن "اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء
يترتب عميو قيام المسؤولية العقدية ،أما اإلخبلل بااللتزام باإلعبلم يترتب عميو قيام المسؤولية
التقصيرية" .2وىذا ما سوف يتم بحثو خبلل الفصل الثاني من ىذه الدراسة.
 .3من حيث وقت قيام كل التزام :في االلتزام باإلعبلم ال يتصور قيام ىذا االلتزام إال قبل إبرام
العقد ،أما في االلتزام باإلفضاء فيقوم االلتزام فيو بعد إبرام العقد وفي أثناء تنفيذه.3
الفرع الثالث :التمٌٌز بٌن االلتزام باإلفضاء وااللتزام بإعداد المستخدمٌن
االلتزام بإعداد المستخدمين ىو "التزام مستقل يمتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو معنوي -يقال
لو المدرب -بتدريب العاممين في مجال الحاسبات عمى تشغيل الحاسبات ،وكيفية استخدام البرنامج،
وصيانتيا ،وتدريبيم عمى إدارة نظم المعمومات بأحدث األساليب الفنية ،وقد يمتد االلتزام بإعداد
المستخدمين عمى حد تعميميم فن صناعة البرامج وتطويرىا".4
ومع أن االلتزام بإعداد المستخدمين قد يشمل ىدف مشترك مع االلتزام باإلفضاء ىو حماية
المستيمكين من صفات المنتجات الخطرة ،عمى سبيل المثال في مجال بعض األجيزة قد يؤدي عدم
تدريب األشخاص عمى كيفية استعماليا حدوث خطورة عمييم بسبب ىذه األجيزة كما في حالة أجيزة
الحواسيب المحمولة ذات الضوء القوي والتي تؤثر سمباً عمى صحة العينين .إال ان االلتزام السابق
يختمف كل االختبلف عن االلتزام باإلفضاء ،وىذا ما نحاول بيانو في النقاط التالية:
1
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 .1فيما يتعمق بالتنظيم القانوني لبللتزامين ،فإننا ال نجد أي نص قانوني في التشريع الفمسطيني أو
غيره من التشريعات المقارنة حول االلتزام بإعداد المستخدمين سواء بشكل صريح أو ضمني،
وىذا عمى عكس االلتزام باإلفضاء والذي نجد بعض النصوص القانونية الضمنية حول ىذا
االلتزام كما جاء في قانون حماية المستيمك الفمسطيني.
 .2االلتزام باإلفضاء الواقع عمى عاتق البائع أو الميني في مجال الحاسبات ىو التزام تابع لعقد
البيع األصمي متمثل في قيام البائع بتدريب المشتري عمى تشغيل البرنامج المبيع باألسموب
األمثل لتحقيق أقصى فائدة ،أما االلتزام بإعداد المستخدمين فيو التزام مستقل غير تابع.
 .3ان االلتزام باإلفضاء في مجال الحاسبات ىو التزام بنتيجة ،إذ يمتزم المورد بأمر محدد وىو
اعبلم المستيمك ،فبل يكفي أن يبذل عناية من أجل تحقيق ذلك ،فالمستيمك ال يعمم بيذه
المخاطر وانما يعتمد في ذلك عمى المورد ،أما الرأي الراجح بالنسبة لبللتزام بإعداد المستخدمين
فيو انو التزام ببذل عناية.1
الفرع الرابع :تمٌٌز االلتزام باإلفضاء عن االلتزام بالنصٌحة لضمان الصفة الخطرة للشًء المبٌع
يعرف االلتزام بالنصيحة عمى أنو "التزام عمى البائع بتوجيو المشتري وتنبييو إلى المعدات
األنسب الحتياجاتو ،وذلك عندما تكون السمعة محل التعامل سمعة خاصة ،أو عندما تكون ظروف
التعامل تدعو إلى التوجيو وتقديم النصيحة ،السيما عندما يسيم البائع في توجيو إرادة المشتري
وتثبيت قناعتو في التعاقد" .2ويختمف االلتزام باإلفضاء عن االلتزام بالنصيحة ،من حيث المعنى
الختبلف مجال كل منيما ،إذ يعد االلتزام باإلفضاء أكثر اتساعاً من االلتزام بالنصيحة ،وذلك عمى
اعتبار أن االلتزام باإلفضاء متكون من شقين :األول ىو إعبلم المستيمك المشتري بطريقة استعمال
الشيء المبيع ،والثاني :التحذير من المخاطر التي يمكن أن تترتب عمى استعمال الشيء المبيع.3
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انمبحث انثبوي :وطبق االنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة نهشيء انمبيغ وإمكبويت تحممه
في ػمىد انبيغ انمختهفت
في ظل قصور أثار ضمان العيوب الخفية كأسموب وحيد لحماية المستيمك ،عمى احتماالت
نقص قيمة المبيع واألضرار التي تمحق الشيء المبيع ،دون األضرار التي تصيب األشخاص أو
األموال ،فقد تممس القضاء حديثاً ضرورة جبر األضرار الماسة بسبلمة المشتري والناتجة عن تعيب
الشيء المبيع خارج نطاق أحكام ضمان العيوب الخفية ،بما يمزم تعويضيا في إطار القواعد العامة
لممسؤولية العقدية ،بفرض التزامات تقع عمى عاتق البائع المحترف قبل مشتريو .1وبكل تأكيد فإن
أىم ىذه االلتزامات ىو االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع.
وبعد التعرض لمفيوم االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة ومعرفة ماىيتو وأساسو في القانون
وأبرز ما يتميز بو عن غيره من االلتزامات في المسؤولية المدنية في المبحث السابق .يثور تساؤل
حول مدى نطاق ىذا النوع من االلتزامات ،ومدى تحققو في عقود البيع المختمفة .وىذا ما سوف
نبحثو في ىذا المبحث في المطمبين اآلتيين:

انمطهب االول :وطبق االنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة
ان المسألة التي يراد بحثيا ىنا متعمقة بحالة الضرر الذي يمحق المشتري من الشيء المبيع
بسبب جيمو بيذا المبيع وعدم معرفتو بخصائص ىذه السمعة ،فالمنتجات غالباً ما تتصف بخصائص
يجيميا المشتري والمستيمك عموماً بسبب تطور وتعقد المنتجات مما يجعميا ذات خطورة عمى من
يضع يده عمييا لذلك القى القضاء الفرنسي عمى عاتق المحترف التزاماً باإلفضاء مضمونو اطبلع
المشتري عمى كل المعمومات المتعمقة بالسمعة وما يحيط باستعماليا من مخاطر .2لذلك يجب بحث
نطاق ىذا االلتزام.

1

محمد حاج بن علً ،مرجع سابق ،ص.11
2
أكرم محمود البدو ،مرجع سابق ،ص.11-11

44

إن بحث نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة يتطمب منا الحديث عن األشياء التي تتوافر
فييا صفة الخطورة والتي تعد محل ىذا االلتزام من ناحية ،ومن ناحية أخرى بيان أطراف ىذا
االلتزام .وىذا ما سنبحثو في الفرعين التاليين:
الفرع األول :نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة من حٌث األشٌاء
أن نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع من حيث األشياء يرجع إلى نطاق
العمم بالمبيع بشكل عام ،والذي األصل فيو أن يشمل األشياء المبيعة كافة ،سواء أكانت من
المنقوالت أم كانت من العقارات ،أشياء مادية أو معنوية ،بسيطة أو معقدة ،عادية أو خطرة ،جديدة
أو مستعممة ،شائعة االستعمال أو حديثة االبتكار ،ال سيما إذا كان التعاقد تم بين صانع أو بائع
ميني ومستيمك .واألمثمة عمى ذلك عديدة ال تقع تحت حصر ،كأن تباع قطعة أرض ،أو محل
تجاري ،أو منتج غذائي ،أو مستحضرات تجميل أو أدوية ،أو أدوات كيربائية ،أو حاسبات إلكترونية
وغيرىا ،ولكن يتسع نطاق العمم بالمبيع إذا كان المبيع يقع عمى أشياء خطرة أو أشياء معقدة أو
جديدة االبتكار.1
وفي البداية ال بد لنا أن نذكر بأن االلتزام باإلفضاء يجب ان يتضمن عنصرين أساسيين:
العنصر األول :التعريف بالمنتوج ووصفو لممستيمك ،بتبين مكوناتو ،ومواصفاتو وخصائصو ودواعي
االستعمال .وتيدف ىذه العممية إلى تمكين المستعمل من االستفادة بو بالوجية التي تتوافق مع
رغباتو المشروعة.
العنصر الثاني :يتعمق ببيان كيفية االستعمال ،واالحتياطات الواجب اتخاذىا عند استعمال المنتوج
تنجر عن استعمالو،
من طرف المستيمك ،وتوجيو انتباىو إلى حجم المخاطر ،والمضاعفات التي ّ
وامداده بكل التدابير التي عميو اتخاذىا لمحيمولة دون ظيور األخطار الكامنة في الشيء.2

1

سهنكهر علً رسول ،حماٌة المستهلك وأحكامه – دراسة مقارنة ،ط ،1دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة ،3111 ،ص.114
2
قادة شهٌدة ،المسإولٌة المدنٌة للمنتج -دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة ،3111 ،ص.111-113

41

وبالتالي فإن نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة من حيث األشياء يتحدد في حاالت
المنتجات الخطرة التي يجب أن يعمم المستيمك بيا عمماً كافياً ،والتي يمكن أن نبينيا في ثبلث
حاالت نحاول توضيحيا كما يمي:
أوالً :األشياء الخطرة بطبيعتيا
تتحقق ىذه الحالة عندما تكن خطورة المبيع في طبيعتو وخصائصو الذاتية ،ألنو يتم إنتاجو
عمى ىذه الصورة حتى يفي بالغرض المقصود منو وذلك كمواد التنظيف السامة ،والعقاقير الطبية
واألسمحة النارية ،والمبيدات الحشرية وغيرىا.1
ثانياً :األشياء التي تشتمل عمى عناصر مسببة لمخطر
يقصد بيذه الحالة ،أن الشيء بحسب أصمو غير مسبب لمخطر ،إال أنو يصبح خط اًر بتأثير
بعض العناصر الخارجية ،إذا ما تفاعمت مع مكوناتو ،واتصمت بيا ،األمر الذي يؤثر عمييا تأثي اًر
كيمياوياً فتجعمو خط اًر .من ذلك مثبلً ،عصير الفاكية والمشروبات الغازية التي يمكن أن تخمر بفعل
ح اررة الجو ،مما يحيميا إلى مواد قابمة لبلشتعال أو االنفجار.2
ثالثاً :األشياء التي تنتج خطورتيا عن استعماليا
في ضوء التطور العممي والتكنولوجي الذي صاحب إنتاج السمع وتقديم الخدمات ،بحيث
أصبح يتعذر عمى المستيمك العادي اإلحاطة بكل ما ىو جديد في مجاالت التقنية الحديثة بسائر
صنوفيا ،وبالتالي أصبح يجيل الطرق الصحيحة لبلستخدام ،الذي يحقق لو الفائدة المرجوة من
الشيء محل التعاقد ،وخاصة عندما يكون ىذا الشيء مبتك اًر أو حديث االستعمال ،ويتحقق حينئذ
مناط قيام االلتزام باإلفضاء ،وىو جيل الدائن بيذا االلتزام بالبيانات المطموب إلزامو بيا ،وال سيما
عندما يكون جيمة ىذا مشروعاً الستحالة عممو بيا .ومن ناحية أخرى ،قد يترتب عمى استعمال
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الشيء محل التعاقد خطورة ما ،لذا يجب عمى المدين بااللتزام باإلفضاء ،إحاطة المستيمك بمصادر
ىذه الخطورة.1
وبالتالي فإن العمة من تحديد نطاق االلتزام باإلفضاء من حيث األشياء ىي معرفة المنتجات
التي تدخل في مجال تطبيق ىذا النوع من االلتزامات .فيل تعتبر كل سمعة قابمة لئلفضاء ويجب
عمى المبيع القيام بيذا االلتزام ،أما انو يشترط في تمك السمعة صفات أو حاالت معينة (كالتي تم
ذكرىا سابقاً).
اختمف الفقو بشأن المنتجات واألشياء التي تدخل في مجال تطبيق نطاق االلتزام باإلفضاء.
بحيث يرى البعض أن المنتجات التي يمزم اإلفضاء فييا ىي المنتجات الخطرة بطبيعتيا أو المنتجات
صعبة االستعمال .2في حين يذىب البعض اآلخر إلى مد نطاق ىذ االلتزام إلى المنتجات المبتكرة
والجديدة فضبل عن المنتجات الخطرة .3كما ثار الخبلف بين أنصار االتجاه األول فيما بينيم بحيث
فرق بعضيم بين األشياء التي تكمن خطورتيا في كيفية استعماليا وتمك الخطرة بطبيعتيا ،إذ يرون
أن االلتزام باإلفضاء يحتل مكانة أكبر بالنسبة لمطائفة األخيرة ،في حين لم يأخذ البعض اآلخر بيذه
التفرقة وجعل االلتزام باإلفضاء شامبل لكمتا الحالتين.4
وازاء ىذا التباين في اآلراء حول الصفة الخطيرة ،يرى جانب من ال ُش ّراح ترك أمر تقديرىا

لقضاة الموضوع في كل حالة عمى حدا ،طالما أن األشياء الخطيرة ال يمكن حصرىا ،مع أنو ال
جدال في أن االلتزام باإلفضاء يشمميا.5
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وىذا ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية سنة  1982عندما ألزمت المنتج باإلفضاء بكل
البيانات الضرورية الستعمال السمعة واخطار المستعمل بجميع االحتياطات الواجب اتخاذىا عندما
تكون السمعة خطرة.1
وازاء االختبلفات الفقيية السابقة ،كان ال بد من بيان موقف المشرع الفمسطيني من األشياء
والمن تجات التي تدخل في نطاق االلتزام باإلفضاء ،والتي يجب عمى البائع أو المنتج اإلفضاء فييا
لممشتري ،وىذا ما سنبحثو فيما يمي:
أما فيما يتعمق بموقف القانون الفمسطيني من األشياء التي تدخل في نطاق االلتزام
باإلفضاء ،فنصت المادة  9من قانون حماية المستيمك الفمسطيني رقم ( )21لسنة  2005عمى أن
"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"
من خبلل قراءة نص المادة السابقة يتبين لنا بأن المشرع الفمسطيني حدد نطاق االلتزام
باإلفضاء بالصفة الخطرة في حدود المنتجات التي تنتج خطورتيا عن استعماليا ،وذلك من خبلل
إلزامو المنتجين والبائعين بضرورة تحذير المستيمكين والمشترين عن المنتجات التي ينتج استعماليا
أية خطورة ،ىذا من ناحية ،أما الناحية األخرى فيي ذكره عبارة "الطريقة المثمى لبلستعمال أو
االستخدام وكيفية العبلج في حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام" .وبالتالي فإن المشرع
الفمسطيني ينص بشكل صريح عمى أن نطاق األشياء الخطرة تتمثل في المنتجات التي يترتب عمى
استخداميا الخاطئ أو عدم استعماليا بشكل مثالي خطورة.
ويمكن لنا تعريف المنتج الخطر من خبلل ما جاء بو المشرع الفمسطيني في المادة األولى
من قانون حماية المستيمك الفمسطيني في تعريفو لمعيب في المنتجات بقولو بأنو "خطأ أو نقص من
حيث الجودة والكمية والكفاءة ،أو عدم مطابقة لممعايير والمقاييس التي يتوجب االلتزام بيا بموجب
القانون أو األنظمة السارية المفعول فيما يتعمق بالمنتج".

1

مهدي علواش ،مرجع سابق ،ص.11

41

الفرع الثانً :نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة من حٌث األشخاص
االلتزام كرابطة قانونية ،يتم بين شخصين عمى األقل ،ويتطمب وجود دائن ومدين ،وىذا ال
يمنع من إمكان تعدد كل منيما .1وفي االلتزام باإلفضاء يتحدد نطاقو من حيث األشخاص في
المدين الذي يقع عمى عاتقو ىذا االلتزام ،والدائن الذي ينشأ ىذا االلتزام لمصمحتو .وىذا ما سنبحثو
كما يمي:
أوالً :المدين بااللتزام باإلفضاء
ان االلتزام باإلفضاء يقع عمى عاتق كل بائع محترف سواء كان منتجاً أم تاج اًر ،عمى الرغم
من أن ىناك تشدداً في ىذا االلتزام تجاه المنتج ،إذ يقع االلتزام باإلفضاء بالدرجة األولى عمى عاتق
المنتج باعتباره أكثر الناس معرفة بمنتوجاتو لكونو ىو المصنع لمسمعة فبل ريب في أن يكون عالماً
بكل خفاياه وخصائصو وكيفية استعمالو وطبيعة االحتياطات البلزمة عند تشغيمو او استعمالو ،لذلك
فانو يممك كل الوسائل التي تمكنو من اطبلع المشتري بمكنونات المنتجات ويكون ذلك عن طريق
نشرات يرفقيا مع السمعة أو الكتابة عمى جسم السمعة بألوان معينة وبارزة.2
أما البائع لمسمعة الذي ال يكون منتجاً ليا والذي يقتصر دوره عمى شراء السمعة من منتجيا
ثم إعادة بيعيا إلى المستيمك حيث تصل السمعة إلى األخير وعمييا البيانات التي وضعيا المنتج
أساساً مع النشرات والمرفقات الموجودة في عمبة السمعة ،فإن أي تقصير في واجب االفضاء يقع
عمى عاتق المنتج وينسب إليو باعتباره المشرف عمى عمميات تصنيع المنتجات التي تتم تحت رقباتو
المباشرة.3
أما البائع غير المنتج أو الموزع فيناك اتجاىان بشأنو يذىب أوليما إلى أن األصل فيو أنو
لم يقم بإنتاج السمعة إنما يشترييا فقط من أجل إعادة بيعيا ،وفوق ذلك فيو يتسمميا مغمقة ويسمميا
بدوره لغيره بحالتيا وبما يحممو غبلفيا من بيانات ،ومن ثم فإن أي تقتصر في اإلفضاء يتحمل
1
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المنتج مسؤوليتو عندما تنشأ عنو األضرار ،أما االتجاه الثاني فيذىب إلى تحميل البائع غير المنتج
بااللتزام باإلفضاء إال أنو يفرق في ىذا اإلطار بين ما إذا كان بائعا متخصصا أم غير متخصص.1
فإذا كان البائع متخصصا ،فإنو بحكم تخصصو تكون لديو معمومات عن المنتجات التي
يبيعيا ،لذلك يمتزم باإلدالء بيا لممشتري ،ومع ذلك فإن التزامو ىنا يقتصر فقط عمى المعمومات التي
يعمميا أو التي بإمكانو العمم بيا خبلفا لممنتج الذي يمتزم باإلفضاء بدقة بما يعممو وبما يجب عميو
أن يعممو من بيانات واال قامت مسؤوليتو .وعميو فإن التزام البائع ولو كان متخصصا ال يمكن أن
يصل في مداه إلى التزام المنتج.2
أما البائع غير المتخصص ،فإن التزامو يقتصر عمى توفير النشرات والبيانات التي أرفقيا
المنتج أو الصانع ،ومن ثم ال يمتد التزامو باإلفضاء إلى بيانات ال يعمميا فعبل ،طالما أنو من
الصعب عميو اإلحاطة بيا .إال أن ىناك اتجاىا في الفقو يرفض ىذا الرأي ويقضي بعدم جواز إعفاء
البائع غير المتخصص من االلتزام باإلفضاء في حالة ما إذا كان المنتوج معقداً.

3

وفي كل األحوال ،فإنني أرى بأن االلتزام باإلفضاء يقع عمى كل منتج وبائع سواء كان
صانعاً أو تاج اًر متخصصاً أو غير متخصص أو حتى بائع بشكل عرضي لممنتج ،ألن اليدف
األساسي لبللتزام باإلفضاء ىو حماية المستيمك بغض النظر عن مصدر السمعة.
ثانياً :الدائن بااللتزام باإلفضاء
يعتبر المشتري ىو الدائن األصمي أو المباشر بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء
المبيع في مواجية المدين بو ،سواء كان منتجاً أو بائعاً ،ويختمف نطاق التزام المدين تجاه المشتري
بحسب ما إذا كان األخير مينياً أو غير ميني ،حيث يكون لمصفة المينية لممشتري أثرىا في تقرير
ىذا االلتزام عمى عاتق البائع ،وقيام مسؤوليتو في حالة اإلخبلل بو ،فقد تكون سبباً إلعفائو جزئياً أو
كمياً من المسؤولية ،ولقد ذىب البعض إلى أن االلتزام باإلفضاء يقع عمى عاتق البائع الميني لصالح
1
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المشتري بصفة عامة سواء كان مينياً أو غير ميني .1ويؤيد ىذا القول جانب أخر من الفقو يرى بأن
المشتري الميني المتخصص ينبغي أن يستفيد من االلتزام باإلفضاء ،ألن الصفة المينية ال تمنع من
أنو قد يستحيل عميو اإللمام بكل المعمومات المتعمقة بالشيء المبيع.2
الرأي المقابل من الفقو يرى أنو إذا كان المشتري مينيا من ذات تخصص البائع ،فميس ىناك
مبرر لمتشدد في مسؤولية ىذا األخير لصالح المشتري الذي يفترض فيو أنو ال يقل مستواه المعرفي
عما ىو متوافر لدى البائع ،لذلك ال يحق لو أن يتوقع استفادتو بذات الحماية المقررة لممشتري
المستيمك.3
وحسب أريي الشخصي ،أرى بإمكانية االزدواجية بين االتجاىات السابقة ،وذلك من خبلل
التخفيف من مسؤولية البائع باإلفضاء إذا كان المشتري مينياً ومتخصصاً ،وفي نفس الوقت يجب
عدم المبالغة في ىذا التقدير واعطاءه الحجج والتخفيف من المجوء إليو ،لمحيمولة دون إلقاء عبء
االضرار عمى عاتق المشتري لمجرد كونو مينياً ،بحيث يجب أن يقع عمى عاتق البائع االلتزام
باإلفضاء حتى لو كان المشتري ميني ،ولكن بدرجة أقل من الحالة التي يكون فييا المشتري شخص
عادي وغير ميني ،وفي جميع األحوال يجب أن تكون ىناك سمطة تقديرية لمقاضي لتقدير األحوال
والظروف السابقة في كل قضية.
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انمطهب انثبوي :مذي تحمك اإلفضبء ببنصفت انخطرة في ػمىد انبيغ انمختهفت
إن االلتزام باإلفضاء ال يسري عمى عقود البيع العادية فقط ،وانما يمكن أن يتحقق في عقود
البيع المختمفة وأبرزىا العقود الحديثة والتي تتم عبر االنترنت ،وىذا ما سنبحثو كما يمي:
الفرع األول :االلتزام باإلفضاء عبر شبكة اإلنترنت
االلتزام باإلفضاء عبر شبكة االنترنت ىو التزام عام يغطي المرحمة السابقة عمى التعاقد في
جميع العقود اإللكترونية ،كعقود الخدمات اإللكترونية ،وعقود المعموماتية ،وعقود الفضائيات
واالتصاالت وغير ذلك .وتتسم ىذه العقود بالتعقيدات الفنية والمالية والقانونية وتنطوي عمى مخاطر
جسيمة بالنسبة ألطرافيا ،لذا بات من الضروري ان يسبق ىذه العقود مرحمة من المفاوضات الشاقة
لئلعداد والتحضير لمعقد ،وبحث كافة جوانبو ،وكان ىذا يستغرق وقتاً طويبلً في السابق ،إال أنو
بفضل وسائل االتصال الحديثة توفر ذلك من خبلل وسائل اتصال مباشرة بالغة التقدم ،تتميز
1

بالسرعة وتوفر النفقات واالنتقال والسفر.

ال بد من تأكيد أن االعتراف بوجود التزام باإلفضاء عبر االنترنت في النظام القانوني الذي
يحكم العبلقة بين األفراد قد اضحى ضرورة عممية تقتضييا طبيعة الحياة المعاصرة ،وما شيدتو من
تطور سريع في وسائل االتصال الحديثة التي أدت الى ظيور العقود اإللكترونية وانتشارىا السريع
2

في مختمف مناحي الحياة.

إن افراد ىذا االلتزام لو أىمية خاصة في التعاقد عبر شبكة االنترنت ،نظ اًر لمتفاوت الشاسع
في مستوى العمم بين المتعاقد المحترف وغير المحترف ،مما يؤدي إلى التعاقد عن جيل وعدم
إدراك ،وينتج عن ذلك اختبلل في التوازن العقدي وعدم استقرار العقود ،لذلك فإن تقرير االلتزام

1
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باإلفضاء عبر شبكة االنترنت ىو الوسيمة التي تؤدي الى اعادة المساواة في العمم بين المتعاقدين
واعادة التوازن إلى العقد.1
الفرع الثانً :االلتزام باإلفضاء فً العقد االلكترونً
يعرف االلتزام باإلفضاء في العقد االلكتروني بأنو "التزام عام يغطي المرحمة السابقة عمى
التعاقد في جميع العقود االلكترونية".2
ويعتبر االلتزام باإلفضاء في العقد االلكتروني التزام سابق عمى التعاقد االلكتروني ،يتعمق
بالتزام المزود بإعبلم وتبصير المستيمك بمعمومات شاممة عن كل ما يتعمق بعممية البيع عبر شبكة
االنترنت أو أي وسيمة الكترونية ،حتى يكون المستيمك عمى بينة من أمره بحيث يتخذ ق ارره الذي يراه
مناسباً عمى ضوء حاجتو وىدفو من إبرام العقد االلكتروني .وااللتزام باإلفضاء يفترض ان أحد
الطرفين يحوز معمومات جوىرية متصمة بالعقد ال يعرفو الطرف اآلخر ،أي أنو يمزم لقيام ىذا االلتزام
أن يتوافر شرطان ،أوليما :عمم البائع بالبيانات والمعمومات المتعمقة بالمبيع ،وثانييما :جيل
المستيمك بمثل ىذه المعمومات.3
الفرع الثالث :االلتزام باإلفضاء فً عقود التأمٌن
إن الغرض من إلزام المؤمن لو باإلفضاء ببيانات الخطر إلى المؤمن ،ىو تمكين ىذا األخير
من تكوين فكرة صحيحة عن الخطر المراد التأمين منو ،ىذه الفكرة تسمح لو باتخاذ ق ارره في أمرين:
األول يتعمق بقبول تغطية الخطر من عدمو ،والثاني ،يتصل بتحديد القسط الذي يطمبو نظير تغطية
ىذا الخطر .فالمؤمن لو ىو المصدر الوحيد الذي يعتمد عميو المؤمن في تقدير الخطر ،إذ ليس
بوسعي المؤمن ميما أوتي من الخبرة الواسعة اإلحاطة بدقائق الخطر واإللمام بكافة جوانبو ،لذا
وعمى ضوء ىذا الغرض يتحدد التزام المؤمن لو باإلفضاء بكافة البيانات والظروف التي من شأنيا
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أن تؤثر عمى الخطر ،أي من شأنيا أن تؤثر عمى ق اررات المؤمن السابقة – قبول التأمين والقرار
المتعمق بتحديد مقدار القسط.1
أما البيانات التي تتعمق بالخطر أصبل ،أو تتعمق بو ،لكن ليس من شأنيا أن تؤثر في تقدير
المؤمن لمخطر ،فبل يمتزم طالب التأمين باإلدالء بيا وال يوقع عميو أي جزاء .أما تمك البيانات
األخرى التي ال تتعمق بالخطر وليس من شأنيا أن تؤثر في تقدير المؤمن لو ،فبل يمتزم المؤمن لو
باإلدالء بيا ،وىو ما يبرر الخروج عمى القواعد العامة والتأثير عمى إرادة أحد األطراف ،من خبلل
إلزامو باإلفضاء .وتنقسم ىذه البيانات إلى نوعين ،بيانات موضوعية وأخرى شخصية.2
كما أن المعمومات التي يقوم بكتمانيا ،أو عدم تقديميا المؤمن لو في عقد التأمين ،تتجاوز من
حيث مفيوميا ونطاقيا ،المعمومات أو البيانات المتصمة بالصفة الجوىرية لممحل ،أو البيان الدافع
إلى التعاقد في القواعد العامة لمغمط ،ليشمل كل معمومة أو بيان يثير أي رد فعل لدى المؤمن
باعتباره الدائن بااللتزام باإلفضاء قبل التعاقد.3
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انفصم انثبوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انمسؤونيت انىبشئت ػه اإلخالل ببالنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة نهشيء انمبيغ
قد يقوم المشتري بشراء السمعة التي يوجد فييا صفات خطرة دون أن يقوم البائع أو المنتج
باإلفضاء بيذه الصفات عن طريق بيان معمومات استعماليا التي تكفل توقي ىذه المخاطر .1وفي
عقود البيع المختمفة يؤدي نقص البيانات والمعمومات الكافية حول آلية االستعمال الصحيح لمشيء
الخطر ،إلى آثار سمبية غير مرغوب فييا ،وقد ال تتوقف ىذه اآلثار عمى الشخص المشتري أو
المستعمل لممنتج فقط وانما تمتد إلى من حولو أحياناً كما في حالة أنابيب الغاز ،وىذا باإلضافة إلى
وقوع الخسائر المادية والمالية .2وىذا ما يمكن تسميتو بـ"اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة
لمشيء المبيع".
ونظ اًر لما سبق فإنو يحق لممشتري أو المستيمك المضرور إقامة دعوى تعويض قائمة عمى
المسؤولية المدنية نتيجة إلخبلل البائع أو المنتِج بااللتزام باإلفضاء .وكون ىذا االلتزام حديث النشأة
فإننا نجد قمة عدد النصوص القانونية التي تبين أحكامو وتضع الجزاء المناسب لو ،وىذا ما أدى
بشراح القانون المدني والقضاء الى االختبلف في الطبيعة القانونية ليذا االلتزام ،والذي بدوره يؤثر
بشكل كبير عمى تحديد أركان المسؤولية الناشئة عنو ،ومدى جواز تعديل أحكام ىذه المسؤولية وفقاً

1
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لقواعد التشديد أو التخفيف أو االعفاء من المسؤولية .وىذا ما سوف نحاول أن نبينو بشيء من
التفصيل في الفصل الثاني من ىذه الدراسة.

انمبحث األول :انطبيؼت انمبوىويت نهمسؤونيت انىبشئت ػه االخالل ببالنتساو ببإلفضبء
نتيجة لبلختبلف السابق في الطبيعة القانونية لممسؤولية المدنية الناشئة عن االخبلل بااللتزام
باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ،نبلحظ وجود اتجاىان في ىذا الشأن .االتجاه األول يذىب
إلى أن طبيعة ىذه المسؤولية عقدية وفقاً لنظرية الخطأ في تكوين العقد ،أما االتجاه الثاني فيذىب
إلى أن المسؤولية بااللتزام باإلفضاء مسؤولية تقصيرية .1وفي ىذا المبحث نتعرض ليذين االتجاىين
في مطمبين مستقمين عمى النحو اآلتي:

انمطهب األول :انمسؤونيت انىبشئت ػه اإلخالل ببالنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة
نهشيء انمبيغ مسؤونيت تمصيريت
عرفنا المسؤولية التقصيرية سابقاً عمى أنيا :جزاء االخبلل بواجب قانوني عام فرضو القانون
عمى الكافة بعدم االنحراف بالسموك ،والذي ينتج عن ىذا الخطأ غير المشروع (ضرر) لمغير وحدوث
نتيجة قد تكون إجرامية بتحمل نتيجة الفعل الذي أقدم عميو ونتج عنو الضرر (فالضرر) ىو أساس
المسؤولية.2
وبالتالي فإن ىذا النوع من المسؤولية ينشأ بين أشخاص ال تربطيم عبلقة عقدية ،أو
أشخاص تربطيم عبلقة عقدية ولكن الضرر يكون خارج نطاق ىذه العبلقة ،مثل كونو ينشأ في الفترة
السابقة عمى إبرام العبلقة أو البلحقة عمى إبطاليا.
1

عبد المنعم أحمد خلٌفة ،مرجع سابق ،ص.141
2
عبد الوهاب عرفة ،المرجع فً المسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه وقضاء النقض ،المجلد الثانً "المسإولٌة التقصٌرٌة" ،المكتب الفنً
للموسوعات القانونٌة ،اإلسكندرٌة ،بدون تارٌخ نشر ،ص.1
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والسؤال المثار ىنا :ما مدى إمكانية تطبيق قواعد ىذه المسؤولية عمى األضرار الناشئة عن
اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع؟
ذىب جانب من الفقو 1إلى القول بأن المسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء
بالصفة الخطرة في المبيع ىي مسؤولية تقصيرية (فعل ضار) ،وبالتالي يجب أن تنطبق عمييا
القواعد الخاصة بيذه المسؤولية ،مستندين في ىذا االتجاه إلى حجج عديدة ،ومن أىميا:
أوالً :موعد الوفاء بااللتزام باإلفضاء
أن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع ىو التزام قبل تعاقدي ،فاإلخبلل بيذا االلتزام
يشكل خطأ يقع قبل التعاقد ،والخطأ السابق عمى التعاقد يرتب المسؤولية التقصيرية التي تستوجب
التعويض ،فمثبلً في البيانات المتعمقة بالمنتجات الصناعية والتحذير من مخاطرىا نجد أن الصانع
وىو المدين األصمي بيذا االلتزام يقوم بو لحظة االنتاج وقبل طرح ىذه المنتجات لمتداول في السوق
لتبصير كافة المستيمكين بمخاطرىا ،ومن ثم فإن الخطأ في ىذه المرحمة يعتبر خطأً سابقاً عمى
التعاقد يجد جزاءه في المسؤولية التقصيرية .2وحيث إنو يجب الوفاء بيذا االلتزام في المرحمة السابقة
عمى التعاقد ،فيو ليس التزاماً ناتجاً عن عقد البيع وال مرتبطاً بو ،ومن ثم يصعب تفريغو عمى
التزامات البائع العقدية ،كااللتزام بالتسميم أو السبلمة.3
ومن وجية نظري أن القول بأن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع ىو التزام قبل
تعاقدي كحجة العتبار ىذا االلتزام ضمن المسؤولية التقصيرية ىو أمر ال يمكن القبول بو ،ألن
االلتزام قبل التعاقدي باإلعبلم مختمف عن االلتزام باإلفضاء ،كون االلتزام األول متعمق بالبيانات
1

نزٌه المهدي ،مرجع سابق ،ص . 111خالد جمال أحمد ،االلتزام باإلعالم قبل التعاقد ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،ص .411جمال عبد
الرحمن علً ،المسإولٌة المدنٌة للمتفاوض نحو تطبٌق القواعد العامة على المتفاوض عبر االنترنت ،دراسة مقارنة بٌن القانونٌن المصري
والفرنسً ،جامعة القاهرة ،3114 ،ص .111عبد العزٌز المرسً ،مرجع سابق ،ص.111محمد شكري سرور ،مسإولٌة المنتج عن
األضرار التً تسببها منتجاته الخطرة ،مرجع سابق ،ص .31-34محمود الشرٌفات ،التراضً فً التعاقد عبر االنترنت ،عمان – األردن،
 ،3111ص .114عمر عبد الباقً خلٌفة ،مرجع سابق ،ص.311
2
عبد العزٌز المرسً ،مرجع سابق ،ص.111-113
3
محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.31-34
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البلزمة إليجاد رضا تعاقدي حر وسميم لدى المتعاقد ،أما االلتزام الثاني فيتعمق بغاية محددة ،ىي
تجنيب المستيمك من األضرار الناجمة عن استخدام السمعة وحيازتيا.
ثانياً :االلتزام باإلفضاء يستند إلى مبدأ حسن النية
يذىب البعض إلى القول بأن المسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة في المبيع ىي مسؤولية تقصيرية ،ألن االلتزام باإلفضاء من األساس يستند إلى مبدأ حسن
النية ،والذي يمق ي عمى عاتق المتعاقد بالتزام عام بحسن النية يجب أن يييمن عمى إبرام العقد،
ويعتبر اإلخبلل بو خطأ يقيم المسؤولية التقصيرية.1
وقد تم الرد عمى ىذا الرأي بإن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع يستند إلى مبدأ
حسن النية التعاقدي ،حيث إنو يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عميو وبطريقة تتفق مع ما يوجبو
حسن النية ،ومن مقتضى حسن النية تبصير المشتري بمخاطر السمعة التي يشترييا.2
ثالثاً :قواعد المسؤولية التقصيرية تتضمن فائدة أكبر لممتضرر من المسؤولية العقدية في حالة
االخالل بااللتزام باإلفضاء
يستند القائمون بالطبيعة التقصيرية لممسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء ببيانات
ومخاطر الشيء المبيع إلى أن قواعد ىذه المسؤولية تتضمن فائدة أكبر وتحقق حماية أكثر
المضرور من اإلخبلل بيذا االلتزام من قواعد المسؤولية العقدية حيث أنو من ناحية أولى يصبح
المشتري بمأمن من محاوالت البائع اشتراط التخفيف أو اإلعفاء من المسؤولية حيث ال يقبل ىذا
االشتراط بصدد قواعد المسؤولية التقصيرية .ومن ناحية ثانية إن قواعد المسؤولية تسمح لممضرور
بالحصول عمى تعويض عمى كافة األضرار التي تمحقو من اإلخبلل بيذا االلتزام سواء كانت ىذه

1

نزٌه المهدي ،مرجع سابق ،ص.111
2
أحمد السعٌد الزقرد ،الحماٌة المدنٌة من الدعاٌة التجارٌة الخادعة والمضللة ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة ،1113 ،ص.11
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األضرار متوقعة أو غير متوقعة ،وذلك بخبلف قواعد المسؤولية العقدية التي تقتصر حدودىا عمى
تعويض األضرار المتوقعة وقت التعاقد ما دام أن المتعاقد لم يرتكب غشاً أو خطئاً جسيماً.

1

رابعاً :وجوب اعتبار المسؤولية عن المنتجات الصناعية بصفة عامة مسؤولية تقصيرية
يرى بعض أنصار ىذا االتجاه أنو يجب أن تكون المسؤولية عن المنتجات الصناعية بصفة
عامة مسؤولية تقصيرية حتى يخضع جميع المضرورين لنظام قانوني موحد ،خاصة وأن كثي اًر من
ىؤالء المضرورين ال يرتبطون بعبلقة عقدية مع المنتج أو ليسوا ىم المشترين ليذه المنتجات،
كالمستعممين ليا حيث ىناك كثير من المنتجات الصناعية ال يكون المشتري ىو المستعمل ليا،
وكاألجيزة المنزلية ومواد التنظيف ،والمنتجات الغذائية ،حيث أن المشتري ال يشترييا الستعمالو
الشخصي فقط ،بل يستعمميا كافة أفراد أسرتو ،ومن ثم اختفت صفة المتعاقد وراء صفة المستعمل،
وىو ما يؤيد القول بالمسؤولية التقصيرية.2
وقد تم الرد عمى ىذا القول بإن إخضاع جميع األضرار التي تحدثيا المنتجات لنظام موحد
تكون فيو المسؤولية ذات طبيعة تقصيرية يحقق ببل شك مصمحة المضرور الذي تخضع دعواه
لقواعد واحدة سواء أكان ىناك عقد يربطو بالمنتج أم ال ،ومع ذلك فإنو في غيبة التدخل التشريعي
يصعب تطبيق مثل ىذا النظام.3
خامساً :األحكام القضائية
يستند القائمون بالطبيعة التقصيرية لممسؤولية عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء ببيانات
ومخاطر الشيء المبيع أيضاً إلى بعض األحكام القضائية التي ذىبت إلى ذلك والتي منيا ما قضت

1

حسن جمٌعً ،شروط التخفٌف واإلعفاء من ضمان العٌوب الخفٌة – دراسة مقارنة بٌن القانون المصري وقانون دولة اإلمارات والقوانٌن
األوروبٌة ،الطبعة األولى ،1111 ،ص.111
2
حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.411
3
جابر محجوب علً ،مرجع سابق ،ص.311
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بو محكمة استئناف  parisمن مسؤولية صانع المنتجات الدوائية التقصيرية تجاه مستعمل الدواء عن
األضرار التي لحقت بيذا المستعمل بسبب عدم تبصيره الكافي بمخاطر الدواء.1

انمطهب انثبوي :انمسؤونيت انىبشئت ػه اإلخالل ببالنتساو ببإلفضبء ببنصفت انخطرة
نهشيء انمبيغ مسؤونيت ػمذيت
المسؤولية العقدية ىي "جزاء االخبلل بالتزام عقدي سواء كان تأخير في تنفيذ االلتزامات
الناشئة عنو أو امتناع عن تنفيذىا وأن مجرد امتناع المدين أو تأخيره يعد في ذاتو خطأ مرتباً
لممسؤولية".2
تتمثل المسؤولية العقدية بالنسبة لممدين في تعويض الضرر البلحق بالدائن بسبب عدم تنفيذ
االلتزام بسبب المدين ،حيث ان المسؤولية العقدية تفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم
المدين بتنفيذه .وعند إمكان اجبار المدين عمى تنفيذ التزامو تنفيذاً عينياً فالمسؤولية العقدية غير قائمة
في ىذه الحالة .فالمسؤولية العقدية تقوم عمى أساس اإلخبلل بالتزام عقدي يختمف باختبلف ما
اشتمل عميو العقد من االلتزامات.3
وبالتالي فإن المسؤولية العقدية تقوم في حالة االخبلل بالتزام رئيسي في العقد ،كالتزام البائع
بنقل ممكية المبيع أو التزام ثانوي فيو ،كالتزام المشتري بمصروفات العقد .4واذا كان تحديد االلتزامات
الرئيسية في العقد يبدو أم اًر يسي اًر في العادة فإن تحديد االلتزامات الثانوية فيو يبدو أم اًر أكثر دقة
وصعوبة ،ويستوجب الرجوع إلرادة المتعاقدين لمعرفة االلتزامات الناشئة عنو ألنيا ىي التي أنشأتو

1

حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.411
2
عبد الوهاب عرفة ،المرجع فً المسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه وقضاء النقض ،المجلد األول "المسإولٌة العقدٌة والتعوٌض عنها"،
مرجع سابق ،ص.41
3
عثمان التكروري وأحمد السوٌطً ،مرجع سابق ،ص.111
4
محمود جمال الدٌن زكً ،مشكالت المسإولٌة المدنٌة ،مطبعة جامعة القاهرة ،الطبعة الثانٌة ،1113 ،ص.331
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ويجب أن يوضع في االعتبار في ىذه الحالة أن العقد ال يقتصر عمى إلزام العاقد بما ورد فيو ،ولكنو
يتناول أيضاً ما ىو من مستمزماتو وفقاً لمقانون والعرف والعدالة وحسب طبيعة االلتزام.1
وبطبيعة الحال فإن االلتزام باإلفضاء يعتبر من مستمزمات العقد وفقاً لمقانون والعرف والعدالة
كما تم بيانو في الفصل األول من ىذه الدراسة ،وبالتالي فإن ىذا االلتزام ينصرف إلى االلتزامات
بناء عمى ما جاء في نص المادة  148من مشروع القانون المدني الفمسطيني،
الثانوية في العقد ً
والمادة  1135من القانون المدني الفرنسي ،والمادة  1/148من القانون المدني المصري ،والمادة
 1/202من القانون المدني األردني.
وبناء عمى ما سبق فقد تم طرح بعض التساؤالت حول مدى اعتبار االلتزام باإلفضاء
بالصفة الخطرة لمشيء المبيع كأحد االلتزامات الثانوية المضافة إلى العقد ،وبالتالي تكون المسؤولية
عن اإلخبلل بو عقدية؟
يرى غالبية الفقو 2إلى أن المسمى الصحيح لممسؤولية الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام
ب اإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع ىو المسؤولية العقدية ،بغض النظر عن العبلقة إن كانت ما
بين البائع والمشتري أو بين المنتج والمستيمك.
يستند القائمون بيذا الرأي إلى عدة اعتبارات ،أىميا ما يمي:
أوالً :مصدر االلتزام باإلفضاء ىو العقد
يرى أصحاب ىذا االتجاه أن مصدر االلتزام ىو العقد ،وأن االدالء بالبيانات والمعمومات في
ىذه الحالة ينشأ بمناسبة كل عقد عمى حدة ،وفي حدود ما يقتضيو ذلك العقد من اعتبارات حسن
النية ،أو تنفيذاً لواجب التعاون والمشاركة بين المتعاقدين في تنفيذ العقد ،وبالتالي فيو أقرب إلى
1

حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.411
2
محمود جمال الدٌن زكً ،مرجع سابق ،ص .441ثروت فتحً إسماعٌل ،المسإولٌة المدنٌة للبائع المهنً -المنتج والموزع -دراسة
مقارنة ،رسالة دكتوراة ،جامعة عٌن شمس ،القاهرة ،1111 ،ص .111حسام االهوانً ،مرجع سابق ،ص .411جابر محجوب ،مرجع
سابق ،ص .311محمد أحمد الرفاعً ،الحماٌة المدنٌة للمستهلك إزاء المضمون العقدي ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،1114 ،ص.111
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االلتزامات التعاقدية التي ينص عمييا القانون ضمن االلتزامات المتبادلة والخاصة ببعض أنواع
العقود.1
أن القضاء الفرنسي قد استقر عمى القول بالطبيعة العقدية لمصانع تجاه المشتري األخير عما
يمحق بو من أضرار بسبب ما قد يوجد في المنتجات من عيوب ،فإن ذلك يؤيد ايضاً القول بمسؤولية
الصانع العقدية عن أضرار ىذه المنتجات في حالة اإلخبلل بااللتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في
المبيع ،حيث إن ىذا من شأنو توحيد القواعد التي تحكم مسؤولية الصانع.2
وفي ىذا المعنى قضت الدائرة المدنية األولى لمحكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر
بتاريخ  31يناير  1973والذي قضت فيو بالمسؤولية العقدية لصانع المادة البلصقة لؤلرضيات عن
األضرار التي لحقت بمستعمل ىذه المادة وابنو نتيجة نشوب حريق ضخم في مكان استخدام ىذه
المادة أثر اشعال االبن لسيجارة بعود ثقاب ،وأسست حكميا عمى عدم كفاية ما دونو الصانع من
تحذير من مخاطرىا ،وا نما اكتفى بتدوين عبارة "قابمة لبلشتعال" دون اإلشارة إلى ضرورة عدم تواجد
مصدر ليب في مكان استخدامو.3
وقررت محكمة النقض الفرنسية في حكم ليا في  4نيسان  1991في صدد مسؤولية شركة
متخصصة في تقديم النصيحة حول تربية الدواجن المسؤولية العقدية لمشركة ،حيث أنيا لم تكن قد
ذكرت أي إشارة أو بيان حول خاصية قابمية المنتج لبلشتعال ،مما أدى إلى إحداث حريق في
المزرعة نتيجة االستخدام السيء من جانب المزارع ،وقالت المحكمة إن عدم تقديم المنتج لمبيانات
المتعمقة بخاصية القابمية لبلشتعال يؤدي إلى المسؤولية العقدية لممنتج ،خاصة وأنو لم يثبت أي

1

جاء فً حكم محكمة النقض الم صرٌة أنه "ال تقوم المسإولٌة العقدٌة فً المدة السابقة على قٌام العقد ،أو فً المدة الالحقة إلنهاء العقد،
فالمسإولٌة عن قطع المفاوضات فً وقت غٌر مناسب ،أو التعسف فً رفض التعاقد ،هً مسإولٌة تقصٌرٌة ال مسإولٌة عقدٌة" .حكم
نقض مدنً مصري بتارٌخ  ،1111/3/1مجموعة أحكام النقض ،سنة  ،11ق ،11ص .114مشار الٌه فً :عبد المنعم خلٌفة ،مرجع سابق،
ص.141-141
2
أحمد عبد العال أبو قرٌن ،ضمان العٌوب الخفٌة فً مجال المنتجات الصناعٌة ،دراسة تطبٌقٌة فً بٌوع الحاسب اآللً ،المواد الخطرة،
منتجات الصٌدلٌة والكٌماوٌات الطبٌة ،بدون مكان نشر ،1113 ،ص.133
3
عبد المنعم خلٌفة ،مرجع سابق ،ص.143
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إىمال أو عدم حيطة في ظروف االستخدام من جانب المزارع ،الذي كان يجيل الخصائص المرتبطة
باالستخدام.1
وقضت محكمة باريس االبتدائية في  ٠٢تشرين الثاني  ٦٩٩١عمى صاحب مصنع التبغ
الفرنسي ( )Laseitaبالتعويض الرتكابو خطأً جسيماً بإخبللو بتبصير المدخنين وتحذيرىم من
خطورة السجائر وما تحدثو من أمراض تكون ذات صمة باإلصابة باألضرار البالغة الجسدية
والمعنوية ،مقررة المسؤولية العقدية في ىذا الشأن.2
ثانياً :االلتزام باإلفضاء ذو طبيعة عقدية استناداً إلى نظرية الخطأ
يرى أصحاب ىذا الرأي أن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ذو طبيعة عقدية
مستندين في رأييم إلى نظرية الخطأ في تكوين العقد التي تعطي بدورىا الصفة العقدية لبللتزام الذي
يسبق العقد ،وذلك عمى فرض وجود عقد كعقد ضمان لطرف التعاقد األصمي يسبق العقد الذي
سيبرم الحقاً وأن االلتزامات التي تسبق التعاقد األصمي تعتبر أثر لؤلخطاء التي تقع نتيجة إبرام العقد
األصمي.3
وبرر ىذا االتجاه رأيو بأن تحقيق حماية قانونية لممستيمك ال بد أن تؤثر الطبيعة العقدية
عمى واجب اإلعبلم لبلستفادة من قواعد اإلثبات المعتمدة في مجال المسؤولية العقدية التي تقرر
مسؤولية البائع لمجرد إثبات المستيمك عند تنفيذه لواجبو باإلفضاء.4

1

احمد الرفاعً ،الحماٌة المدنٌة للمستهلك ،مرجع سابق ،ص.111
2
ممدوح محمد مبروك ،التعوٌض عن أضرار التدخٌن – دراسة مقارنة بٌن القانون المدنً (المصري والفرنسً) والفقه اإلسالمً ،دار
النهضة العربٌة ،القاهرة ،3111 ،ص.44
3
حسن عبد الباسط جمٌعً ،إعالم المستهلك وتوجٌه إرادة المستهلك نحو االختٌار الواعً ،مركز الدراسات القانونٌة والفنٌة لنظم
االستهالك وحماٌة المستهلك بكلٌة الحقوق ،جامعة القاهرة ،دون سنة نشر ،ص.31
4
مرتضى عبد هللا خٌري ،مرجع سابق ،ص.14
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ثالثاً :االلتزام باإلفضاء ذو طبيعة عقدية استناداً إلى اعتبارات واقعية ميمة
 -1ان مستوى جودة السمعة وما تنطوي عميو من خصائص ،والتنبيو إلى ما تتضمنو من خطورة
كامنة يعود بالدرجة األولى إلى المنتج ،خاصة وانو مع ظيور محبلت التوزيع الكبرى وتنوع
وتعدد السمع التي تقوم ببيعيا أصبح الموزع في األعم األغمب من الحاالت مجرد حمقة
وصل بين الصانع والمستيمك.1
 -2أن تسميم المبيع باعتباره التزاماً عقدياً يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث
يتمكن من االنتفاع بو دون عائق وبما يتفق مع طبيعة الشيء المبيع ،وان عدم تبصير
المشتري بخطورة السمعة يجعل استعماليا استعماالً قمقاً يمكن أن ينقمب وباالً عميو وعمى
المحيطين بو في أية لحظة ،وبالنتيجة يكون عدم التبصير إخبلالً بالتزام عقدي ناشئ عن
عقد البيع ومرتبط بو.2
 -3مع تطور وتعقد أساليب التوزيع الحديثة انقطعت الصمة بين المنتج والمستيمك ،ومن ثم
حمت الثقة في السمعة محل الثقة في شخص صانعيا الذي صار المستيمك يجيمو في أغمب
األحيان ،وكان البد أن يترتب عمى ذلك من الناحية القانونية أحد أمرين -:إما االعتراف بإن
االلتزامات المينية ترتبط بالشيء محل البيع أكثر من ارتباطيا بالبيع نفسو ،ومن ثم تتخطى
ازدواج المسؤولية إلى عقدية وتقصيرية ،وىو ما ال يمكن التوصل إليو إال عن طريق تدخل
تشريعي ،واما توسيع دائرة المسؤولية العقدية بحيث تمتد ليس فقط إلى األشخاص المرتبطين
في إطار عبلقة عقدية مباشرة ،ولكن أيضاً إلى جميع األشخاص الذين تتابعت عقودىم في
شكل سمسمة وردت عمى شيء واحد ،حيث يسمح لمن لحقو ضرر منيم بالرجوع عمى اية

1

جابر محجوب علً ،مرجع سابق ،ص.311-311
2
محمد شكري سرور ،مسإولٌة المنتج عن األضرار التً تسببها منتجاته الخطرة ،مرجع سابق ،ص.11

14

حمقة من حمقات ىذه السمسمة وصوالً إلى طرفيا األخير ولو لم تكن ىناك عبلقة عقدية
مباشرة تربط بينيما.1
 -4أن المعمومات التي يفضي بيا أحد المتعاقدين يقوم بيا بصفتو كمتعاقد ،وأن إخبلل المدين
بيذا االلتزام يظير دائماً أثناء تنفيذ العقد.

2

 -5إذا ثبت أن أحد المتعاقدين قد أخل بالتزامو بالتبصير فإن من حق الطرف اآلخر مقاضاتو
من اجل الحصول عمى التعويض الذي يغطى خسارتو ،إذ المبدأ العام الذي يحكم التعويض
الناجم عن اإلخبلل العقدي ىو ضرورة تساويو مع الضرر الحاصل فعبل ويشمل بما لحق
الدائن من خسارة ،أي األضرار التي أصابتو نتيجة لئلخبلل بااللتزام بالتبصير الذى حدث
من المدين بو دون ما فاتو من كسب ،والمشرع األردني ىنا قد تأثر بنظرة الفقو اإلسبلمي
وصياغتو التي تبناىا في ىذا الشأن وقد يظير الضرر في أن المتعاقد كان سيتعاقد ولكن
بشروط أكثر مبلئمة لو كما قد يظير في فقدان الدائن لبعض التأمينات العينية أو الشخصية
المقررة لمصمحتو وذلك بنتيجة لعدم إعبلمو.3

أري الباحث في طبيعة المسؤولية الناشئة عن اإلخالل بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة في الشيء المبيع
ب عد دراسة االتجاىات الفقيية السابقة حول طبيعة المسؤولية المدنية الناشئة عن االخبلل
بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ،وىل ىي مسؤولية تقصيرية أم عقدية ،فإنني أرى
أن الرأي األقرب ىو الرأي القائل بأن المسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة في المبيع ىي مسؤولية عقدية ،لعدة أسباب نحاول بيانيا فيما يمي:
1

عبد الكرٌم سالم العلوان ،مرجع سابق ،ص.111
2
حامق ذهبٌة ،الفضالة فً القانون المدنً الجزائري مقارنا ً بالقوانٌن األخرى ،بحث للحصول على دبلوم الماجستٌر فً العقود والمسإولٌة
المدنٌة ،معهد الحقوق والعلوم اإلدارٌة ،الجزائر ،1111 ،ص.131
3
علً محمد الزعبً ،العقود المسماة – شرح عقد البٌع فً القانون المدنً ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان – األردن ،3111 ،ص.111
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 .1إن االتجاه الفقيي والقضائي الغالب يذىب إلى القول بأن المسؤولية ىي عقدية ،بحيث نجد
العديد من أحكام القضاء الفرنسي القديمة والحديثة التي تأخذ بيذا الرأي.
 .2أن الحجج والمبررات التي عرضيا الرأي الثاني ىي أقوى وأدق من تمك الحجج التي اتخذىا
الرأي األول القائل بالمسؤولية التقصيرية.
 .3ضعف األساس المنطقي لمرجوع بالمسؤولية التقصيرية ،كونيا تفترض حدوث خطأ تقصيري
في حالة عدم االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في الشيء المبيع ،وفي ىذه الحالة يكون ىذا
الخطأ التقصيري مستقل تماماً عن العقد الذي يكون ىذا األخير طرفاً فيو.
 .4إن الخطأ الذي ينسب إلى المدين في محل دراستنا ،ىو اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة في المبيع ،وىذا يعتبر أحد االلتزامات العقدية الذي إذا اعتبرناه مسؤولية تقصيرية،
فإننا في ىذه الحالة سنخمط بين الخطأ العقدي والخطأ التقصيري بما يضعف األساس الذي
تقوم عميو دعوى المسؤولية التقصيرية.
 .5إن القول بأن المسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع
ىي مسؤولية عقدية يستند إلى أسباب تشريعية ،حيث أننا لو عدنا إلى نص المادة  148من
مشروع القانون المدني الفمسطيني ،والمادة  1135من القانون المدني الفرنسي ،والمادة
 1/148من القانون المدني المصري ،والمادة  1/202من القانون المدني األردني ،لوجدنا
تمك النصوص تؤكد عمى أن االلتزام باإلفضاء يعتبر من مستمزمات العقد وفقاً لمقانون
والعرف والعدالة وطبيعة التصرف ،وكما ىو معروف فإن العقد ال يقتصر عمى إلزام المتعاقد
بما ورد فيو ولكن يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو وفقاً لمقانون والعرف وطبيعة التصرف.1

1

المادة  141/3من مشروع القانون المدنً الفلسطٌنً.

11

 .6كذلك بالعودة إلى نصوص المواد ( 1)204-200من مجمة األحكام العدلية العثمانية نجدىا
تنص وبشكل غير مباشر عمى االلتزام باإلفضاء كأحد االلتزامات الواقعة عمى عاتق البائع
والمنتج.

انمطهب انثبنث :اركبن انمسؤونيت انىبشئت ػه االخالل ببالنتساو ببإلفضبء
بما أن الرأي الراجح يذىب إلى أن المسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام باإلفضاء ىي
مسؤولية عقدية ،فبل بد لنا في ىذا المطمب أن نبين أركان المسؤولية العقدية بشكل عام ،ومحاولة
إسقاطيا عمى االخبلل بااللتزام باإلفضاء ،وبالتالي سوف نحاول بيان (الخطأ والضرر وعبلقة
السببية بينيما) في المسؤولية الناشئة عن االخبلل بااللتزام باإلفضاء.
الفرع األول :الخطأ
لم تتضمن التشريعات والقوانين المدنية في فمسطين والدول المقارنة نصاً واضحاً لتعريف
الخطأ بشكل عام ،وانما ترك ىذا األمر الجتيادات الفقياء ،والذين تباينت آرائيم في بيان معنى
الخطأ في المسؤولية العقدية والتقصيرية .بحيث ذىب البعض إلى القول بأن الخطأ العقدي "عدم
تنفيذ االلتزام الناشئ عن العقد ،ويشمل عدم التنفيذ المطمق سواء لكامل االلتزام أو لجزء منو أو تنفيذه
معيبا أو متأخ اًر" ،2وىذا التعريف أخذت بو محكمة النقض المصرية بقوليا "أن عدم تنفيذ المدين
اللتزامو التّعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاتو خطأ يرتب مسئوليتو".3

1
المادة  311من المجلة "ٌلزم أن ٌكون المبٌع معلوما ً عند المشتري" .والمادة ٌ" 311صٌر المبٌع معلوما ً ببٌان أحواله وصفاته التً تمٌزه
عن غٌره .مثالً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانٌة أو باعه أرضا ً مع بٌان حدودها صار المبٌع معلوما ً وصح البٌع" .والمادة " 313إذا
كان المبٌع حاضراً فً مجلس البٌع تكفً اإلشارة إلى عٌنه ،مثالً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحٌوان وقال المشتري اشترٌته وهو ٌراه
صح البٌع" .والمادة ٌ" 311كفً كون المبٌع معلوما ً عند المشتري فال حاجة لوصفه وتعرٌفه بوجه آخر" .والمادة " 314المبٌع ٌتعٌن
بتعٌٌنه فً العقد .مثالً لو قال البائع بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة فً المجلس وقبل المشتري لزم البائع تسلٌم تلك السلعة بعٌنها
ولٌس له أن ٌعطً سلعة غٌرها من جنسها".
2
نزٌه المهدي ،مرجع سابق ،ص.111
3
الفقرة الثالثة من الطعن رقم  1113لسنة  11بتارٌخ  ،1111/1/31المكتب الفنً ،عن موقع محكمة النقض
المصرٌة www.arablegalportal.org
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وقد يكون الخطأ مختمفا باختبلف طبيعة االلتزامات المترتبة عمى المسؤولية العقدية التي قد
تكون التزام بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية .1ففي االلتزام بتحقيق نتيجة يعتبر المدين مخطئا إذا
لم تتحقق الغاية المطموبة وال يقبل منو أن يقيم حجتو عمى عدم وجود خطأ من قبمو ،ألن الخطأ قد
2
فإن الخطأ يعتبر متحققا
تحقق لعدم قيامو بتنفيذ التزامو الممقى عمى عاتقو  .أما االلتزام ببذل عنايةّ ،

إذا لم يقم المدين ببذل العناية البلزمة ،ويؤخذ بيذا الخصوص معيار الرجل المعتاد ،أي أن المدين
بااللتزام لم يقوم ببذل عناية الرجل المعتاد فيعتبر والحالة ىذه مخبل بالعقد.3
وفي السمع والمنتجات الخطرة التي ينجم عن تداوليا مخاطر وأضرار ،في غالب الحوادث
يحصل أن يصاب المستيمك بأضرار بسبب استعمال واستغبلل تمك المنتجات وطبيعتيا الخطرة ،أو
لعدم توخي السبلمة واتباع التحذيرات المعطاة عن نتائجو الخطرة.
يثير تحديد الخطأ كشرط إلقامة مسؤولية المدين بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء
المبيع في حالة اإلخبلل بو بيان أمرين ميمين ،ىما (صور الخطأ ،واثباتو) .وىذا ما سنبحثو كما
يمي:
أوالً :صور الخطأ في مسؤولية المدين بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
إن االلت ازم باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع ىو التزام قائم عمى القيام بعمل أو االمتناع
عنو ،بحيث يتخذ خطأ البائع فيو صور متعددة يمكن إجماليا في صورتين ىما:

1

عبد الناصر موسى ،دراسات فً فقه القانون المدنً األردنً النظرٌة العامة للعقد ،دار النفائس للنشر والتوزٌع ،األردن،3111 ،
ص.111
2
عبد الرازق السنهوري ،مرجع سابق ،ص.131
3
عبد المنعم البدراوي ،النظرٌة العامة لاللتزامات ،احكام االلتزام ،دار النهضة العربٌة ،1111 ،ص.11
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 -1اإلخالل اإليجابي بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
يتمثل اإلخبلل اإليجابي في ىذه الحالة بتقديم المنتج بيانات ومعمومات كاذبة أو خاطئة،
فيظير المبيع عمى غير حقيقتو .1فإن قام البائع أو المنتج بيذا األمر وأدى إلى إصابة المشتري أو
ُ
المستعمل بالضرر بسبب إتباعو ليذه البيانات فإن البائع أو المنتج يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ
جسيماً ويمتزم بالتعويض ،2وبذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في  1986/5/3بمسؤولية صانع
المادة التي ذكر صانعيا أنيا عازل جيد لمح اررة وقابمة لئلطفاء تمقائياً ،ولم يشير إلى قابميتيا
لبلشتعال ،حيث ساعدت ىذه القابمية عمى انتشار الحريق الذي أدى إلى انييار مصنع استعممت ىذه
المادة في إنشائو.3
 -2اإلخالل السمبي بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
صورة اإلخبلل السمبي لبللتزام باإلفضاء تتحقق بسكوت المدين عن تقديم البيانات اليامة
عن المبيع والبلزمة لتجنب مخاطره أو أن تكون البيانات مقتضبة وموجزة ال تكفي لتبصير الدائن.4
وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ( ،)1985/4/23بمسؤولية منتج الدىان
الجديد عن األضرار التي لحقت بالمشتري لعدم تبصيره من قبل البائع بالبيانات البلزمة عن استعمال
ىذه المادة واحتياطاتو ،حيث لم يرفق بيا نشرة تتضمن ىذه البيانات .5كما قضت بتاريخ
 1999/1/5بأن (طريقة استخدام الدواء المدونة بالنشرة المرفقة بو لم تضع مستعممي ىذا الدواء
عمى بينة من أمرىم ليأخذوا حذرىم من احتمال انفجار االمبول في حالة تجاوز مدة الغميان المشار
إلييا في النشرة).6
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ثانياً :اثبات الخطأ في مسؤولية المدين بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع
إلقامة مسؤولية المدين (البائع) عن اإلخبلل بالتزامو عن الصفة الخطرة لمشيء المبيع يقع
عمى عاتق الدائن (المشتري أو المستيمك) أن يثبت وجود ىذا االلت ازم في ذمة المدين وكذلك يثبت
عدم تنفيذه اللتزامو .1ووفقاً لمقواعد العامة في اإلثبات وبمقتضى المادة الثانية من قانون البينات
الفمسطيني رقم  4لسنة  22001والمادة األولى من قانون اإلثبات المصري رقم  25لسنة 1968

3

والمادة  1315من القانون المدني الفرنسي ،4فإنو ينبغي إلقامة مسؤولية االلتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة لمشيء المبيع عن اإلخبلل بو أن ثيبت الدائن وجود ىذا االلتزام عمى عاتق ىذا المدين وعدم
تنفيذه لو ،أو التنفيذ الخاطئ مما سبب لو الضرر الذي يطالب بالتعويض عنو.
فبالنسبة إلثبات وجود االلت ازم باإلفضاء يتعين توافر شرطين وىما:
أ .إثبات أن المدين يعمم بالبيانات والمخاطر التي ينبغي اإلعبلم عنيا لدائن ،فبل يعقل التزام
شخص باإلفضاء عن بيانات ال يعمميا سواء لكونو غير ميني حيث ال يعمم ببيانات
وخصائص المبيع أو أن البيانات محل النزاع لم تكن معروفة لديو وقت طرح المنتجات في
السوق وان ما كشف عنيا التطور الحديث .أما في غير ىذه الحاالت فقد قرر القضاء
الفرنسي أنو يجب عمى البائع اإلفضاء لممشتري ببيانات المبيع ألنو يفترض فيو عممو
بخصائص ومواصفات ذلك الشيء وتتقرر مسؤوليتو في حالة اإلخبلل بذلك دون حاجة
إثبات المشتري ذلك.5

1

حامق ذهبٌة ،مرجع سابق ،ص.111
2
تنص المادة الثانٌة من قانون البٌنات فً المواد المدنٌة والتجارٌة رقم  4لسنة  3111على أنه "على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدٌن
إثبات التخلص منه".
3
تنص المادة األولى من قانون االثبات المصري على "على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدٌن إثبات التخلص منه".
4
تنص المادة  1111من القانون المدنً الفرنسً على أنه "على من ٌطالب بتنفٌذ التزام ما إثبات وجوده ،وفً المقابل على من ٌدعً
براءته منه إثبات وفائه به أو الواقعة التً أدت إلى انقضائه".
5
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ب .جيل الدائن بالبيانات جيبل مشروعا حيث يكون قد استحال عميو العمم بالبيانات ومخاطر
الشيء المبيع ،أما إذا توفرت لدى الدائن الوسائل والمؤىبلت البلزمة لمعرفة الشيء أو
لخبرتو المينية التي تسمح لو باإللمام ببيانات ومخاطر المبيع فيذا يؤد ي إلى إعفاء المدين
من المسؤولية كميا أو جزئيا.1
أما بالنسبة إلثبات عدم تنفيذ المدين اللتزامو باإلفضاء أو تنفيذ الخاطئ يكون سيبل عمى
الدائن عندما يوجد نص قانوني أو الئحة تشريعية توجب عمى البائع أو المنتج أن يضمن منتوجاتو
ببيانات وتحذيرات من مخاطره ،يعتبر عدم وجود تمك البيانات إخبلل اللتزامو باإلفضاء.2
الفرع الثانً :الضرر
الضرر الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية ،فإذا برىن الدائن وقوع
يعتبر وقوع ّ
الضرر ال تكون ىناك مسؤولية عقدية .3وبيذا الخصوص أقرت
اإلخبلل العقدي ولم يبرىن حدوث ّ
محكمة التمييز األردنية ذلك إذ جاء في أحد ق ارراتيا ّأنو" عمى المدعية أن تثبت أنيا تكبدت دفع قيمة
اآلالت المصنعة لغايات العطاء ،إذ ال يكفي مجرد قيام المديونية لثبوت الضرر الفعمي لمضمان ألن
المديونية يمكن أن تسوى برد المبيع أو باستبدالو أو بتسويتو".4
ومما ال شك فيو أن الضرر يقسم إلي مادي ومعنوي وجسدي ،إضافة إلي أنو يشترط في
الضرر الذي يتسبب
الضرر موضوع البحث ىو ّ
الضرر أن يكون واقعا ،ومباش اًر لكن المقصود من ّ
بو المنتج الخطر والتي تعتبر أضرار حديثو ،وذات طبيعة مختمفة ألنيا صادرة من منتج بذاتو
وتصيب المستيمك في جسده وأحيانا في أموالو وممتمكاتو وكذلك تصيب الغير وىذه األضرار ال
تتعمق بعدم االستفادة من المنتج عمى الوجو المطموب أو بسبب انخفاض قيمتو إنما ىي أضرار
1

عبد العزٌز مرسً حمود ،االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم فً عقد البٌع فً ضوء الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة – دراسة مقارنة ،القاهرة،
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2
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3
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4
قرار محكمة التمٌٌز االردنٌة

11

جسدية وذات طبيعة خطرة؛ ألنيا تتعمق بأرواح المستيمكين ،أي بعبارة أخري الضرر الذي يتسبب بو
المنتج الخطر فيو ضرر ذات صمة ووثيق بالمنتج يصيب المستيمك أو الحائز في شخصو وأموالو
الخفي في الفرامل مما يتسبب بوفاة المستيمك أو الغير.
كانفجار سيارة بسبب العيب
ّ
ويتبين لنا أن ىذه األضرار نمت وتطورت بتطور الصناعات أي لم يعد الضرر موقوفا عمى
محض الصدف إنما أصبحت المخاطر متوقعة لممستيمك الذي يحوز المنتج الخطر وحيث أن
األضرار التي يتسبب بيا المنتج الخطر ىي أضرار غير متوقعة وما دام الضرر غير متوقع ال يمزم
فإنو يكون مسؤوالً عن األضرار التي تمحق
سيء النية ،استنادا عمى قرينة سوء النية ّ
إال البائع ّ

المستيمك والتّعويض عنيا.1

ويجب أن يتوافر في الضرر عدة شروط لكي يكون ركناً في المسؤولية العقدية وموجباً لمتعويض
وىذه الشروط ىي:
محقق الوقوع
 )1أن يكون الضرر حاالًّ أو
َ
والضرر الحا ّل ىو الضرر الذي وقع فعبلً ،واألصل أن يكون الضرر حاالّ ألنو ىو الضرر
األمثل في إلحاق األذى بالدائن .2وال خبلف في وجوب التعويض عن ىذا الضرر فإذا كان في
المبيع صفة خطرة وأخل المدين بالتزامو بالتبصير ،ونتج عن ذلك إصابة في النفس أو تمف في
المال ،فيذا ضرر حا ّل يوجب عمى المدين التعويض .3كما يجب عميو أيضاً أن يعوض الدائن عن
الضرر المستقبل محقق الوقوع الذي لم يقع فعبلً ،أي أنو لم يقع في الحال ،ولكنو محقق الوقوع
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مرتضى عبد هللا خٌري ،مرجع سابق ،ص.11
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مستقببلً ،فإذا كان الضرر كذلك فيجب التعويض عنو في الحال ،إذ يحق لمدائن أن يطالب بو عمى
الفور .1وقد نصت عمى ذلك المادة  268مدني أردني.
وأما الضرر المحتمل فبل يعوض عنو في المسؤولية العقدية وقد جاء في قرار لمحكمة
التمييز األردنية (فإذا وجدت محكمة الموضوع أن الضرر المدعى بو ليس محققاً وانما ضرر
احتمالي فإن ردىا لمدعوى يتفق مع القانون) .2وىذا األمر يتعمق بالمسؤولية العقدية بشكل عام ،غير
أن الضرر في اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع مع أنو إخبل ٌل بالتزام عقدي إال
إن ىذا الضرر قد نشأ عن خطأ يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم ،والذي يستوجب التعويض عن
الضرر بكافة أشكالو ،وىذا الرأي مؤيد من قبل عدد من الفقياء.3
 )2أن يكون الضرر مباش ارً
يجب أن يكون الضرر مباش اًر لكي تتحقق المسؤولية العقدية ،ومن ثم يستحق الدائن
المضرور التعويض ،ويقصد بالضرر المباشر الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لمخطأ العقدي
المتمثل في إخبلل المنتج أو البائع بتبصير المشتري بالصفة الخطرة في المبيع ،ويعتبر الضرر
نتيجة طبيعية إذا لم يكن بإمكان الدائن أن يتوقاه ببذل جيد معقول ،ومقدار الجيد المعقول يمكن أن
يقاس بمعيار موضوعي ىو معيار الشخص المعتاد إذا وجد في نفس الظروف الموضوعية المحيطة
بالدائن.4
أما بالنسبة لمضرر غير المباشر الذي لم يكن نتيجة طبيعية إلخبلل المدين بالتزامو أو كان
بإمكا ن الدائن أن يتوقاه ببذل جيد معقول ،فإن المدين ال يسأل عن مثل ىذا الضرر غير المباشر ال
1

عبد القادر الفار ،مصادر االلتزام – مصادر الحق الشخصً فً القانون المدنً ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان – األردن،3114 ،
ص.144-141
2
ربحً احمد الٌعقوب ،المسإولٌة المدنٌة الناشئة عن االخالل بااللتزام بالتبصٌر ،مجلة البحوث القانونٌة واالقتصادٌة ،عدد  ،11جامعة
المنصورة – كلٌة الحقوق ،القاهرة ،3111 ،ص.311
3
ٌإٌد هذا الرأي كل من :عبد الكرٌم سالم العلوان ،مرجع سابق ،صٌ .331اسٌن محمد الجبوري ،مرجع سابق ،ص .431عبد القادر
الفار ،مرجع سابق ،ص.144
4
ربحً احمد الٌعقوب ،مرجع سابق ،ص.311

11

في المسؤولية العقدية وال في المسؤولية عن الفعل الضار وذلك ألن األضرار يمكن أن تتسمسل
وتتعاقب إلى ما ال نياية ،وتقدير كون الضرر مباشر أو غير مباشر أمر يرجع تقديره لمقاضي.1
 )3أن يكون الضرر متوقعاً
يشترط في الضرر حتى يسأل المدين الذي أخل بالتزامو العقدي عنو يكون ضر اًر مما يمكن
توقعو عادة وقت انعقاد العقد ،وىذا شرط تختص بو المسؤولية العقدية دون المسؤولية عن الفعل
الضار ،إذ أن ثمة أضرار رغم أنيا جاءت نتيجة طبيعية مباشرة إلخبلل المدين بتنفيذ التزامو
العقدي ،إال أن المدين لم يكن باستطاعتو توقعيا وقت انعقاد العقد وأن حصمت فيما بعد ،فاألضرار
التي لم تدخل في حساب العاقدين ال يسأل عنيا المدين عند وقوعيا ،ألن المسؤولية العقدية تقوم
عمى عقد مبرم بين العاقدين يتفقان فيو عمى كافة المسائل التي يتضمنيا العقد ومن ضمنيا الضرر،
والتعويض عنو ،وبالتالي يتحدد مدى المسؤولية العقدية تبعاً إلرادة طرفي العقد .وقد افترض القانون
أن إرادة العاقدين انصرفت إلى تحديد ىذه المسؤولية وجعميا قاصرة عمى الضرر الذي يتوقعو المدين
حين التعاقد.2
ولكن في اإلخبلل باإلفضاء بالصفة الخطرة في الشيء المبيع ،فإن ىذا النوع يعتبر من
األخطاء الجسيمة والتي تخرج العبلقة من إطارىا العقدي ،وبالتالي ال أىمية إلرادة المدين وما ترتب
عمييا من ضرر كان يمكن توقعو ،ألن الخطأ الجسيم في اإلفضاء بالصفة الخطرة يؤدي إلى إفساد
دور اإلرادة وسمطانيا في االتفاق ،ويكون المدين بذلك قد خرج عمى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين،
ووقع بفعمتو ىذه في نطاق الفعل الضار ،مما يتعين إلزامو بالتعويض عن الضرر بمجممو ،متوقعاً
كان أو غير متوقع .وىذا الرأي يؤيده عدد من الفقياء.3
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الفرع الثانً :العالقة السببٌة بٌن الخطأ والضرر
تعد الرابطة السببية ركنا مستقبل عن الخطأ إذا كان الضرر ال يعود لمخطأ إنما يعود لسبب
أجنبي ،فمثبل قد يتفق شخص ما مع صاحب المركبة عن الموعد المتفق عميو مما يؤدي إلي إيصالو
متأخرا ،وبالوقت ذاتو يجد ذلك الشخص أن المزاد قد انقضي نتيجة حدوث شجار بين المتزايدين
أن الشخص وصل متأخ ار إال ّأنو حتي لو وصل عمى الموعد المحدد لوجد
ويمغي المزاد ،و نجد ىنا ّ
الضرر الذي لحق ذلك الشخص جراء عدم مشاركتو
أن المزاد قد ألغي نتيجة حدوث ال ّشجار؛ أي أن ّ
بالمزاد كان واقعا إال أن التأخير لم يكن سببا في الضرر إنما نتيجة الشجار الذي حل بين
المتزايدين.1
واألصل أن الدائن الذي يطالب مدينو بالتعويض ىو الذي يمقى عميو عبء إثبات الضرر
والعبلقة السببية بين الخطأ والضرر ،غير أن ىذه الرابطة يفترض توفرىا وتحققيا إذا تمكن الدائن
من إقامة الدليل عمى صدور الخطأ العقدي من المدين ووقوع الضرر ،وليس معنى ذلك إعفاء الدائن
من إثبات الرابطة السببية بل معناه إثبات الخطأ العقدي والضرر يكفي الفتراض قيام الرابطة السببية
بينيما ،أما عبء إثبات نفي قيام الرابطة السببية فيقع عمى المدين.2
ويتوجب عمى المدين إلثبات انقطاع العبلقة السببية بين الخطأ والضرر أن يثبت أن الضرر
ليس سببو الخطأ العقدي ،وانما يعود سببو إلى عامل آخر بعيد عن المدين وخطئو ،وىو السبب
األجنبي الذي ال يد لممدين في حدوثو ،والذي تناولتو المادة  261من القانون المدني األردني حيث
جاء فييا (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو كآفة سماوية أو حادث
فجائي أو قوة قاىرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ممزم بالضمان ما لم يقض القانون أو
االتفاق بغير ذلك) .فالسبب األجنبي ىو كل فعل أو حادث يكون ىو السبب وراء وقوع الضرر،

1

سعٌد جبر ،الضّمان االتفاقً للعٌوب الخفٌة فً عقد البٌع ،دار النهضة العربٌة ،اإلسكندرٌة ،1111 ،ص .111
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ويترتب عميو انتفاء مسؤولية المدين ،سواء أكان ذلك بصورة كمية أو جزئية شريطة أال ينسب ذلك
إلى المدين وال أن تكون لو يد فيو وال يمت إليو بصمة.1

انمبحث انثبوي :مذي جىاز تؼذيم احكبو انمسؤونيت انمتؼهمت ببالنتساو ببإلفضبء ببنصفت
انخطرة نهشيء انمبيغ
تتحقق المسؤولية العقدية في األصل إذا أخل المدين ببعض أو كل التزاماتو المترتبة عميو
بموجب العقد ،ونتج عن ذلك اإلخبلل حدوث ضرر بالدائن ،وتوافرت عبلقة السببية بين اإلخبلل
والضرر .ففي بعض األحيان يتفق المتعاقدون عمى تضمين عقودىم شروطاً تخالف ىذه القواعد،
كاإلعفاء من المسؤولية أو تخفيفيا ،أو تشديدىا .ويكثر التعاقد عمى مثل ىذه الشروط في الوقت
الحاضر ،بسبب تنوع نماذج العقود وانتشارىا في ظل سعي الطرف القوي في العقد إلى تحسين
شروط العقد لمصمحتو إلى أقصى مدى.2
ونتيجة العتبار العقد وليد اإلرادة ،فإنو يجوز لممتعاقدان تعديل أحكام المسؤولية العقدية في
حدود النظام العام واآلداب ويكون ذلك أما بتشديد أحكام ىذه المسؤولية أو بالتخفيف أو اإلعفاء
منيا.
وفي ىذا المبحث نناقش مرحمة ما بعد إخبلل البائع بمسؤوليتو في اإلفضاء بالصفة الخطرة
لمشيء المبيع ،من حيث العوامل التي تؤثر عمى ىذا الفعل ،وعمى اعتبار ان االلتزام باإلفضاء
يترتب ضمن إطار المسؤولية العقدية ،فإن أحكام ىذه المسؤولية تتأثر ببعض الظروف والوقائع والتي
يتم فييا تشديد أحكام المسؤولية ،أو التخفيف واالعفاء منيا .وىذا ما نبحثو كما يمي:
1

ربحً احمد الٌعقوب ،مرجع سابق ،ص.111
2
احمد سلٌم نصرة ،الشرط المعدل للمسإولٌة العقدٌة فً القانون المدنً المصري ،رسالة ماجستٌر ،جامعة النجاح الوطنٌة ،نابلس،3111 ،
ص.1
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انمطهب االول :تشذيذ أحكبو انمسؤونيت
يقصد بالشرط المشدد في المسؤولية العقدية ،ىو ذلك الشرط الوارد في العقد أو باتفاق
منفصل ،الذي يقضي بمسؤولية المدين في حالة أو في أحوال تكون فييا مسؤوليتو غير قائمة
بموجب القواعد العامة .فيمكن االتفاق عمى أنو حتى لو قام سبب أجنبي نفى العبلقة بين خطأ
المدين وبين الضرر الذي أصاب الدائن يبقى المدين مسؤوال ،وكذلك يمكن االتفاق عمى أن يكون
الت ازم المدين بتحقيق غاية ،رغم أنو في األصل ببذل عناية ،أو االتفاق عمى تشديد العناية التي
يبذليا المدين .واالتفاق عمى التشديد في المسؤولية جائز ،ليس في المسؤولية العقدية فحسب ،بل
وأيضا في المسؤولية التقصيرية عمى خبلف شرط اإلعفاء وشرط التخفيف الذي ال يجوز في
المسؤولية التقصيرية.

1

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 ،بأنو " .2يجوز االتفاق عمى أن يتحمل المدين تبعة السبب األجنبي".2
مفاجئا ،وقد يكون خطأ الغير أو خطأ الدائن،
والسبب األجنبي قد يكون قوة قاىرة أو حادثًا
ً
وىذا ما نصت عميو المادة  181من مشروع القانون المدني الفمسطيني بأنو "إذا اثبت الشخص أن
الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو ،كقوة قاىرة ،أو خطأ من المضرور ،أو خطأ من
الغير ،كان غير ممزم بتعويض ىذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك".3
وبناء عمى ما سبق ،فإننا في ىذا المطمب سوف نحاول دراسة السبب األجنبي كشرط مشدد
لممسؤولية العقدية في االلتزام باإلفضاء من خبلل بيان حاالتو السابق ذكرىا والمتمثمة في:

1

توفٌق حسن فرج ،النظرٌة العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ،الدار الجامعٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت ،3113 ،ص.411
2
ٌقابل هذا النص ما جاء فً المادة  1/311القانون المدنً األردنً بؤنه "ٌجوز أن ٌتفق المتعاقدان على أن ٌكون المدٌن مسإوالً حتى عن
السبب األجنبً ،فٌكون بذلك بمثابة المإمن لمصلحة الدائن".
3
ٌقابل هذا النص بنفس المعنى ما جاء فً المادة  311من القانون األردنً ،والمادة  111من القانون المدنً المصري.
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القوة القاىرة والحادث الفجائي



خطأ المضرور (الدائن)



خطأ الغير

الفرع األول :القوة القاهرة والحادث الفجائً
حاول بعض الفقياء التمييز بين القوة القاىرة وبين الحادث المفاجئ فقال البعض أن القوة
القاىرة ىي أمر خارج غير متصل بنشاط المدعى عميو كالرياح والزالزل والبراكين ،أما الحادث
1

المفاجئ فيحدث من أمر داخمي لمشيء كانفجار آلة أو خروج قطار عن السكة الحديدية.

ومع ذلك فإن المصطمحين يدالن عمى معنى واحد يقصد بو كل ما ال يمكن توقعو وال دفعو
ويكون السبب في وقوع الضرر لمدائن .2ومن األمثمة عمى القوة القاىرة أو الحادث الفجائي الحروب
وأعمال العنف واالضطرابات ،أو صدور قانون من السمطة العامة.3
فإذا قصر المدين في التزامو باإلفضاء لمدائن بالصفة الخطرة في المبيع ،وحصل ضرر
لمدائن ،فإن المدين يستطيع دفع المسؤولية عن نفسو بإثبات أن اآلفة السماوية أو القوة القاىرة أو
الحادث الفجائي ىو الذي سبب الضرر لممشتري ،وليس اإلخبلل باإلفضاء بالصفة الخطرة في
المبيع.4
فانفجار آلة كيربائية ينطوي استعماليا عمى خطورة لم يفضي البائع لممشتري بيا ،ثم انفجر
الجياز نتيجة ارتفاع ضغط التيار الكيربائي فجأة ،فأصاب المشتري بأضرار جسدية ،فطالب
بالتعويض عن الضرر ،يستطيع البائع أن يدفع بانقطاع العبلقة السببية بين خطئو في عدم اإلفضاء
1

جحنٌن نجٌمة وجودر نصٌرة ،االلتزام باإلعالم عن الصفة الخطرة للشًء المبٌع ،رسالة ماجستٌر ،جامعة عبد الرحمن مٌرة – بجاٌة،
الجزائر ،3111 ،ص.41
2
محمد لبٌب شنب ،المسإولٌة عن األشٌاء غٌر الحٌة ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،1111 ،ص.111
3
عبد الكرٌم سالم العلوان ،مرجع سابق ،ص.331
4
ٌاسٌن محمد الجبوري ،مرجع سابق ،ص.111
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والضرر الذي أصاب المشتري بوجود سبب ال يمكن توقعو أو دفعو وىو االرتفاع الفجائي لمضغط
الكيربائي.
الفرع الثانً :خطأ الدائن
يرتب خطأ الدائن أثره ،إذا اثبت المدعى عميو في دعوى المسؤولية ،أن الدائن قد تسبب
بخطئو في إحداث الضرر الذي أصابو ،أو باستفحال ذلك الضرر بإىمالو .1ومثال ذلك أن يتأخر
الدائن عن تسمم البضاعة التي تقبل التمف في ظروف جوية تساعد عمى ذلك فتتمف البضاعة نتيجة
ىذا التأخر ،ففي ىذه الحالة ينقضي التزام المدين بالتسميم بسبب خطأ الدائن .ويكون لؤلول المطالبة
2

بالتعويض عن اإلخبلل بااللتزام.

وال شك أن مخالفة المشتري لتعميمات البائع سواء المتعمقة منيا بطريقة استعمال المبيع أو
التعميمات المتعمقة بالوسائل الكفيمة بالوقاية من الصفة الخطرة فيو ،يعتبر سبباً إلعفاء المدين كمياً
من المسؤولية أو تخفيف ىذه المسؤولية ،فإذا ثبت أن فعل المشتري ىو السبب المباشر في الضرر
الذي لحق بو وليس ثمة دور اإلخبلل المدين بااللتزام باإلفضاء في وقوع الضرر فإن المضرور
وحده يتحمل مغبة فعمو ،وأما إذا كان فعل المضرور قد ساىم إلى جانب إخبلل المدين بالتزامو في
وقوع الضرر ،فإن فعل المضرور يكون سبباً لتخفيف مسؤولية المدين وال تصح مطالبتو إال بمقدار
مساىمة خطئو في إحداث الضرر.3

1

مصطفى الجمال ورمضان أبو السعود ،مصادر وأحكام االلتزام ،بٌروت ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،3111 ،ص.111
2
احمد سلٌم نصرة ،مرجع سابق ،ص.111
3
عدنان السرحان ونوري حمد خاطر ،مرجع سابق ،ص.411
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الفرع الثالث :خطأ الغٌر
يقصد بالغير ىنا كل شخص عدا الدائن والمدين ،ال يكون المدين مسؤوالً عن أفعالو.1
وىناك خبلف حول اشتراط أو عدم اشتراط خطأ الغير حتى يعد من قبيل السبب األجنبي .فيناك من
خاطئا ،إذا اشترك مع خطأ المدعى عميو في إحداث الضرر
يرى؛ أنو يجب أن يكون فعل الغير
ً
حتى يتخمص األخير من التعويض بمقدار ما تسبب بو لمغير .فيما يذىب الرأي اآلخر إلى أنو ال
خاطئا حتى في حالة اشتراك المدعى عميو (المدين) بإحداث الخطأ،
يشترط أن يكون ذلك الفعل
ً
فيكفي أن يثبت األخير أن فعل الغير أسيم في إحداث الضرر.2
خاطئا ،واما أن
ويرى البعض أنو يجب أن يتوفر في فعل الغير أحد شرطين :فإما أن يكون
ً
تتوافر فيو شروط القوة القاىرة .فإذا توافرت في ذلك الفعل صفة الخطأ فيعد ذلك الفعل من قبيل
السبب األجنبي ،واذا توافر فيو شرطي عدم الدفع وعدم التوقع ،فيو في ىذه الحالة يعد من قبيل القوة
القاىرة والحادث المفاجئ ،وىو سبب أجنبي أيضاً.

3

وبالتالي فإن المدين يستطيع أن يد أر عن نفسو المسؤولية باالستناد إلى فعل الغير .وتطبيقاً
لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ( )1972/6/15بعدم مسؤولية منتج الدواء الذي
تبين في نشرة مرفقة أن اصفرار الدواء دليل عمى فساده .وأن المسؤول عن الضرر الذي لحق
بالمضرور ىو الطبيب المعالج والممرضة بعدم مبلحظتيم لتغير لون الدواء إلى االصفرار وعدم
قراءة النشرة المرفقة.4

1

ٌاسٌن محمد الجبوري ،مرجع سابق ،ص.111
2
مؤمون ،عبد الرشٌد ،عالقة السببٌة فً المسإولٌة المدنٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،دون سنة ،ص.111-111
3
احمد سلٌم نصرة ،مرجع سابق ،ص.111
4
ربحً احمد الٌعقوب ،مرجع سابق،
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فإذا كا ن فعل الغير لمضرر ىو السبب الوحيد لمضرر فإن المدين بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة في المبيع يعفى كمياً من المسؤولية ،وفي حال اشتراك خطأ المدين وفعل الغير في إحداث
الضرر يتم احتساب التعويض كل حسب مساىمتو في الضرر.1
ومن التطبيقات القضائية التي تدل عمى إعفاء المدين بااللتزام باإلفضاء من المسؤولية في
حالة وفائو بيذا االلتزام واثباتو أن الضرر كان نتيجة لخطأ الغير ،ما قضي بو من أنو إذا كان منتج
الدواء قد بين في النشرة المرفقة بو أن ىذا الدواء يفسد بمجرد ظيور اصفرار بو سواء كان قميبلً أو
كثي اًر ،وأنو لما كان قد تم تسميم الدواء في ديسمبر سنة  ،1955وحدث الضرر في يناير سنة 1967
فإن ىذا الدواء وعدم صبلحيتو لبلستعمال تكون ظاىرة بمجرد رؤية شكل كبسوالتو ،مما يدل عمى أن
خطأ الطبيب المعالج والممرضة بعدم مبلحظتيم لشكل الدواء وكذلك عدم اىتماميم بقراءة نشرتو ىو
السبب فيما لحق المضرور من ضرر.2
انمطهب انثبوي :انتخفيف او االػفبء مه انمسؤونيت
يجوز لممدين أن يشترط عدم مسؤوليتو عن عدم تنفيذ التزامو العقدي سواء كان ذلك راجعاً
الى خطئو أو خطأ األشخاص الذين يستخدميم في تنفذ التزامو العقدي ،ولكن ال يجوز لو أن يشترط
اإلعفاء من المسؤولية عن غشو أو خطئو الجسيم ،فإذا اشترط ذلك فالشرط باطل والعقد صحيح.3
وفي االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع يتصور حدوث التخفيف أو اإلعفاء من
المسؤولية في حالتين ،ىما:

1

عبد الكرٌم سالم العلوان ،مرجع سابق ،ص.313
2
علً سٌد حسن ،االلتزام بالسالمة فً عقد البٌع – دراسة مقارنة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،1111 ،ص.111
3
توفٌق حسن فرج ،مرجع سابق ،ص.411
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انفرع األول :خطأ انمضرور كسبب نإلػفبء في انمسؤونيت ػه االنتساو ببإلفضبء
خطأ المضرور قد يكون سبباً إلعفاء المدين من المسؤولية بشكل كمي ،أو قد يكون سبباً
لتخفيف ىذه المسؤولية ،حيث أنو إذا ثبت أن خطأ المضرور ىو السبب المباشر في الضرر الذي
لحقو وليس ثمة تدخل إلخبلل المدين بااللتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع في إحداث ىذا
الضرر ،فإن المضرور وحده ىو الذي يتحمل مغبة خطئو ،وال يكون ىناك أدنى مسؤولية عمى
المدين ،كأن يقوم المدين بتناول الدواء بجرعات زائدة بقصد االنتحار وليس بقصد العبلج ،أو تناول
أدوية انتيى تاريخ صبلحيتيا ميمبلً كل ما عمييا من بيانات وتحذيرات وتحديد لطريقة االستعمال
ومدة الصبلحية.1
واذا كان المبيع قد صنع بمواصفات خاصة بناء عمى طمب المشتري فإن البائع يستطيع
االستناد إلى ذلك لمتحمل من المسؤولية شريطة أن يكون قد حذر المشتري من المخاطر التي يمكن
أن تنجم عن صنعو بيذه المواصفات من ناحية ،وأن يراعي في صنعو األصول الفنية المتعارف
عمييا والموائح المعمول بيا في ىذا الشأن من ناحية أخرى.2
خطأ المضرور كسبب لمتخفيف من المسؤولية عن االلتزام باإلفضاء
قد يقع خطأ من المضرور إلى جانب الخطأ الذي وقع من المدين ،ولكن ىذا الخطأ قد ال
يصل إلى درجة إعفاء المدين من مسؤوليتو عن االلتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع ،وانما
يكون سبباً لتخفيف مسؤوليتو ،بحيث يوزع عبء التعويض عمى الطرفين بحسب جسامة خطأ كل
منيما إذا أمكن معرفة ذلك ،واال وزع التعويض عمييما بالتساوي.3

1

حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.141
2
جمال عبد الرحمن ،المسإولٌة المدنٌة لمنتجً وبائعً المستحضرات الصٌدلٌة ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرة ،القاهرة،1111 ،
ص.341
3
علً سٌد حسن ،مرجع سابق ،ص.111
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الفرع الثانً :مخاطر التقدم العلمً
تعرف مخاطر التقدم العممي بأنيا "مخاطر ال يمكن اكتشافيا إال بعد تداول المنتجات والتي
يكشف التطور العممي عن عيوبيا والتي لم يكن بوسع العمم إدراك أثارىا إال في وقت الحق ،ومثاليا
اكتشاف جنون البقر في الدول األوروبية بعد مدة طويمة من استخدام األعبلف التي استخدم في
إنتاجيا بقايا الحيوانات المذبوحة واألسماك كمنتجات غذائية لحيوانات أخرى".

1

وانقسم الفقو إلى قسمين فيما يتعمق بمسؤولية المنتج عن مخاطر التقدم العممي ،بين مؤيد
ومعارض ،وذلك كما يمي:
أوالً :االتجاه القائل بعدم مسؤولية البائع والمنتج عن مخاطر التقدم العممي
يقول أنصار ىذا التجاه أن مخاطر التقدم العممي سبب من أسباب إعفاء مسؤولية البائع
المنتج ودعموا رأييم ىذا بعدة حجج نذكر منيا:

2

 إن التقدم العممي في تطور مستمر ومتغير ونتيجة لذلك يستحيل عمى المنتج إدراك المخاطر التي
قد تمحق بمنتجاتو في المستقبل ،بالتالي إعفائو من المسؤولية.
 إن إلقاء تبعة مخاطر التقدم العممي عمى عاتق المنتجين سيؤدي إلى اكتفائيم باألساليب التقميدية
في عممية التصنيع واإلنتاج دون االىتمام بمتابعة البحث العممي واالبتكار واإلبداع ،كما يؤدي
أيضا إلى فرض أعباء مالية عمى عاتقيم سواء بتكمفة األبحاث عن منتجات ال يؤدي استعماليا
إلى مخاطر أو ارتفاع تكمفة التأمين عمى ىذه األخيرة.

1

جحنٌن نجٌمة وجودر نصٌرة ،مرجع سابق ،ص.43
2
علٌان عدة ،مرجع سابق ،ص.111
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ثانياً :االتجاه القائل بمسؤولية البائع والمنتج عن مخاطر التقدم العممي
يذىب أنصار ىذا التجاه إلى القول بوجوب إقرار مسؤولية المنتج عن مخاطر التقدم العممي
واستندوا بالحجج التالية:1
 أن إعفاء المنتج من المسؤولية يؤدي إلى عدم احترام العدالة بين األطراف حيث يبقى المضرور
ببل حماية ويتحمل ضرر تمك المخاطر بنفسو.
 أن إعفاء المنتج من المسؤولية بسبب إثباتو أنو قام بالجيد الكافي لتعرف عمى مخاطر تمك
المنتجات ولكنو عجز عن ذلك ،سيؤدي إلى أن ذلك يمثل تناقض مع األىداف من إقامة
المسؤولية حيث تقام عمى خطأ مفترض.

1

جحنٌن نجٌمة وجودر نصٌرة ،مرجع سابق ،ص.41-43
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انخبتمت
بعد استكمال الحديث في ىذه الدراسة عن موضوع "االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في
الشيء المبيع" ،تبين لنا األىمية الكبيرة لدراسة مثل ىذا الموضوع ،لذلك حظي باىتمام كبير من
القضاء والفقو ،وىذا ما يدلل عمى األىمية الكبيرة لئلفضاء عن الصفة الخطرة في إحداث التوازن
العقدي ألطراف العبلقة االستيبلكية بصفة عامة وحماية الطرف الضعيف بصفة خاصة في ظل
حدوث طفرة تكنولوجية ىائمة أدت إلى ظيور منتجات لم تكن معيودة من قبل ،وفي الغالب ىذه
المنتجات تكون معقدة نظ اًر لحداثتيا ،ومن ثم كان من البلزم إلزام المتدخل بإحاطة المستيمك بكل
المعمومات المتعمقة بالمنتوج وتحذيره من مخاطره وتبصيره باالحتياطات البلزمة لتوقي ىذه المخاطر،
وىذا ما يشكل مضمون االلتزام باإلفضاء والذي يرجع الفضل في تكريسو إلى القضاء الفرنسي.
وفي ختام ىذه الدراسة توصمنا إلى عدد من النتائج والتوصيات يمكن صياغتيا كما يمي:
 أن مصطمح اإلفضاء ىو أفضل المصطمحات التي يمكن أن تعبر عن االلتزام الواقع عمى عاتق
البائع بضمان حماية المستيمك من المنتجات الخطرة واعبلمو بيا ،إلن اإلفضاء يشمل اإلدالء
بكافة األمور المتعمقة بالمنتج المبيع ،حيث أننا ومن خبلل عرض المفيوم المغوي السابق
لئلفضاء نجده يشير إلى أن اإلفضاء ىو البوح بكل شيء متعمق بالمنتج واالنتياء منو ،وبالتالي
فإن اإلفضاء ىو المفظ األكثر مناسبة ألنو األوسع واألشمل بين باقي المصطمحات ،وىو المفظ
المختص بالصفات الخطرة في المنتجات كذلك.
 تتمثل أىمية االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في كونو وسيمة لضمان حماية المستيمك،
باإلضافة إلى أن وجود عدد من المبررات الواقعية والمادية تفسر أىمية ىذا االلتزام.
 اختمف الفقو في األساس القانوني لبللتزام باإلفضاء ،فمنيم من أسسو عمى أنو تابع لغيره من
االلتزامات الناشئة عن عقد البيع ويجد أساسو في التزام أصمي يرتبط بو ويتبع لو كااللتزام
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بضمان العيب الخفي وضمان السبلمة .ويعتبر البعض من الفقو الفرنسي والمصري أن التزام
البائع بتسميم المبيع ىو األساس القانوني المنطقي لبللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة ،ويدلل
أصحاب ىذا االتجاه رأييم عمى اعتبار أن المشتري ال يمكنو االنتفاع بالمبيع دون عائق إال إذا
زوده البائع بالمعمومات الخاصة بكيفية تجنب مخاطره .وذىب جانب من الشراح إلى القول بأن
االلتزام باإلفضاء يستند إلى عقد البيع باعتباره من مستمزماتو ،أو باعتباره يستند إلى مبدأ حسن
النية في تنفيذ العقد .وباعتقادنا أن ىذا االتجاه ىو ما أخذ بو المشرع الفمسطيني نظ اًر لعدة
اعتبارات تم الحديث عنيا خبلل ىذه الدراسة.
 إن نطاق االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة من حيث األشياء يتحدد في حاالت المنتجات
الخطرة التي يجب أن يعمم المستيمك بيا عمماً كافياً ،والتي يمكن أن نبينيا في ثبلث حاالت،
ىي :األشياء الخطيرة بطبيعتيا ،واألشياء التي تشتمل عمى عناصر مسببة لمخطر ،واألشياء
التي تنتج خطورتيا عن استعماليا .وينص المشرع الفمسطيني بشكل صريح عمى أن نطاق
األشياء الخطرة تتمثل في المنتجات التي يترتب عمى استخداميا الخاطئ أو عدم استعماليا
بشكل مثالي خطورة.
 يتحدد نطاق االلتزام باإلفضاء من حيث األشخاص في المدين الذي يقع عمى عاتقو ىذا
االلتزام ،والدائن الذي ينشأ ىذا االلتزام لمصمحتو.
 إن االلتزام باإلفضاء ال يسري عمى عقود البيع العادية فقط ،وانما يمكن أن يتحقق في عقود
البيع المختمفة وأبرزىا العقود الحديثة والتي تتم عبر االنترنت ،مثل عقود شبكة االنترنت،
والعقود االلكترونية ،وعقود التأمين.
 الرأي الراجح في الفقو بشأن الطبيعة القانونية لممسؤولية عن اإلخبلل بااللتزام باإلفضاء بالصفة
الخطرة لمشيء المبيع انيا مسؤولية عقدية وىو ما نؤيده لبلعتبارات التي أوردتيا في المتن.
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 إن االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة في المبيع ىو التزام قائم عمى القيام بعمل أو االمتناع عنو،
بحيث يتخذ خطأ البائع فيو صور متعددة يمكن إجماليا في صورتين ىما :اإلخبلل اإليجابي
واإلخبلل السمبي.
 يجوز لممدين أن يشترط عدم مسؤوليتو عن عدم تنفيذ التزامو العقدي سواء كان ذلك راجعاً الى
خطئو أو خطأ األشخاص الذين يستخدميم في تنفذ التزامو العقدي ،ولكن ال يجوز لو أن يشترط
اإلعفاء من المسؤولية عن غشو أو خطئو الجسيم ،فإذا اشترط ذلك فالشرط باطل والعقد
صحيح .وفي االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع يتصور حدوث التخفيف أو
اإلعفاء من المسؤولية في حالتين ،ىما :خطأ المضرور ،ومخاطر التقدم العممي.
 بالعودة 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.
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تىصيبث انذراست
 .1أىمية االعتراف بااللتزام باإلفضاء والنص عميو في مشروع القانون المدني الفمسطيني بشكل
واضح ،بحيث يترتب عمى اإلخبلل بو مسؤولية وخطأ عمى المخل ،والقاء عبء اإلثبات عند
المنازعة عمى عاتق المنتجين والبائعين المحترفين إلثبات وفائيم بيذا االلتزام.
 .2ضرورة تضمين قانون حماية المستيمك الفمسطيني تشديداً واضحاً عمى مسؤولية البائعين في
عقود البيع واالستيبلك ،واعمال القرينة التي ورد ذكرىا في القضاء الفرنسي ،من خبلل تشبيو
البائع الميني المحترف بالبائع الذي يعمم بعيوب المبيع ومخاطره.
 .3ضرورة العمل عمى زيادة وعي المستيمكين بكافة المعمومات البلزمة عن السمع والخدمات
المطروحة في السوق وطرق استخداميا وكيفية الوقاية من األضرار الناتجة عنيا ،ويمكن
االستفادة من دور وسائل اإلعبلم في ىذا اإلطار بواسطة المراكز والمؤسسات العممية.
 .4تعديل نص المادة  9من قانون حماية المستيمك الفمسطيني رقم  21لسنة  2005والذي ينص
عمى " 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" .ليتضمن إلزام البائع بتزويد المشتري بكافة بيانات المبيع وتوقيع الجزاء المناسب
في حالة اإلخبلل بذلك ،وأن يتضمن قيام مسؤولية البائع في حالة نقص ما قدمو من بيانات
والزامو بتعويض ما ينجم عن ذلك من أضرار.
 .5إعادة النظر في موضوع االلتزام باإلفضاء من ناحية قانونية ،بحيث ىناك ضرورة لوجود نص
تشريعي واضح يتضمن ىذا االلتزام ،نظ اًر لما يمثمو من أىمية كبيرة في حماية المستيمك من
أضرار المنتجات الحديثة وصفاتيا الخطرة.
 .6تكثيف الرقابة عمى كل المنتوجات والخدمات قبل عرضيا لمبيع واالستيبلك في األسواق.
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انمصبدر وانمراجغ
أوالً :الكتب والمؤلفات القانونية
 .1أحمد السعيد الزقرد ،الحماية المدنية من الدعاية التجارية الخادعة والمضممة ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية.1992 ،
 .2أحمد عبد العال أبو قرين ،ضمان العيوب الخفية في مجال المنتجات الصناعية ،دراسة
تطبيقية في بيوع الحاسب اآللي ،المواد الخطرة ،منتجات الصيدلية والكيماويات الطبية ،بدون
مكان ودار نشر.1992 ،
 .3امين دواس ،مجمة األحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية ،المعيد القضائي الفمسطيني،
ط ،1رام اهلل.2012 ،
 .4أمين دواس ،مصادر االلتزام اإلرادية "العقد واإلرادة المنفردة" ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،رام
اهلل.2013 ،
 .5أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،عمان.1983 ،
 .6انيس السيد عطية ،الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا الى الدول النامية والمشروعات التابعة
ليا ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1996 ،
 .7توفيق حسن فرج ،النظرية العامة لبللتزام ،مصادر االلتزام ،الدار الجامعية ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،بيروت.2002 ،
 .8جابر محجوب عمي ،ضمان سبلمة المستيمك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.1995 ،
 .9جمال عبد الرحمن عمي ،المسؤولية المدنية لممتفاوض نحو تطبيق القواعد العامة عمى
المتفاوض عبر االنترنت ،دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ،جامعة القاىرة،
القاىرة.2004 ،
 .10حسام الدين األىواني ،عقد البيع في القانون الكويتي – دراسة مقارنة ،مطبوعات جامعة
الكويت.1989 ،
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 .11حسن الفكياني وعبد المنعم حسني ،الموسوعة الذىبية لمقواعد القانونية التي قررتيا محكمة
النقض المصرية ،ج ،4الدار العربية لمموسوعات ،القاىرة.1982 ،
 .12حسن جميعي ،شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب الخفية – دراسة مقارنة بين
القانون المصري وقانون دولة اإلمارات والقوانين األوروبية ،الطبعة األولى ،بدون مكان ودار
نشر.1993 ،
 .13حسن عبد الباسط جميعي ،شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب الخفية ،دار النيضة
العربية لمنشر والتوزيع ،القاىرة.1998 ،
 .14حمدي أحمد سعد ،االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع "دراسة مقارنة بين القانون
المدني (المصري والفرنسي) والفقو اإلسبلمي" ،المكتب الفني لئلصدارات القانونية ،القاىرة،
.1999
 .15زاىية يوسف ،المسؤولية المدنية لممنتج ،دار ىومة ،الجزائر.2011 ،
 .16زياد إبراىيم النجار ،قواعد حماية المستيمك من التغرير والغبن في العقود اإللكترونية ،الدار
العممية الدولية لمنشر والتوزيع ،ط ،1عمان.2017 ،
الضمان االتفاقي لمعيوب الخفية في عقد البيع ،دار النيضة العربية ،اإلسكندرية،
 .17سعيد جبرّ ،
.1985
 .18سمير تناغو ،المبادئ األساسية في نظرية االلتزام "مصادر االلتزام" ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،دون سنة نشر.
 .19سينكير عمي رسول ،حماية المستيمك وأحكامو – دراسة مقارنة ،ط ،1دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.2016 ،
 .20سيير منتصر ،االلتزام بالتبصير ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1990 ،
 .21عامر الكسواني ،أحكام االلتزام "آثار الحق في القانون المدني" ،ط ،1دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،عمان.2008 ،
 .22عبد الرزاق أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،مصادر
االلتزام ،دار احياء التراث العربي ،بيروت.
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 .23عبد الرزاق السنيوري ،مصادر االلتزام ،ج ،2المجمد الثاني ،ط ،3دار النيضة العربية،
القاىرة.1987 ،
 .24عبد العزيز مرسي حمود ،االلتزام قبل التعاقدي باإلعبلم في عقد البيع في ضوء الوسائل
التكنولوجية الحديثة – دراسة مقارنة ،القاىرة.2005 ،
 .25عبد الفتاح بيومي حجازي ،حماية المستيمك عبر شبكة االنترنت ،ط ،1اإلسكندرية ،دار الفكر
الجامعي.2006 ،
 .26عبد القادر أقصاصي ،االلتزام بضمان السبلمة في العقود -دراسة مقارنة ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.2010 ،
 .27ع بد القادر الفار ،مصادر االلتزام "مصادر الحق الشخصي في القانون المدني" ،ط ،5دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان  -األردن.2015 ،
 .28عبد اهلل حسين عمي محمود ،حماية المستيمك من الغش التجاري والصناعي ،دراسة مقارنة،
ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة.2002 ،
 .29عبد اهلل محمود ،حماية المستيمك في التعاقد اإللكتروني – دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،ط ،1عمان.2012 ،
 .30عبد المنعم أحمد خميفة ،الحماية القانونية لممستيمك في عقود توريد برمجيات الحاسوب ،دار
الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2015 ،
 .31عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة لبللتزامات ،احكام االلتزام ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1990
 .32عبد الناصر موسى ،دراسات في فقو القانون المدني األردني النظرية العامة لمعقد ،دار
النفائس لمنشر والتوزيع ،بيروت.2009 ،
 .33عبد الوىاب عرفة ،المرجع في المسؤولية المدنية في ضوء الفقو وقضاء النقض ،المجمد األول
"المسؤولية العقدية والتعويض عنيا" ،المكتب الفني لمموسوعات القانونية ،اإلسكندرية ،بدون
تاريخ نشر.
 .34عبد الوىاب عرفة ،المرجع في المسؤولية المدنية في ضوء الفقو وقضاء النقض ،المجمد الثاني
"المسؤولية التقصيرية" ،المكتب الفني لمموسوعات القانونية ،اإلسكندرية ،بدون تاريخ نشر.
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 .35عثمان التكروري وأحمد السويطي ،مصادر االلتزام "مصادر الحق الشخصي" ،الطبعة األولى،
المكتبة األكاديمية ،الخميل.2016 ،
 .36عمي سيد حسن ،االلتزام بالسبلمة في عقد البيع – دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1990
 .37عمي محمد الزعبي ،العقود المسماة – شرح عقد البيع في القانون المدني ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،عمان – األردن.2006 ،
 .38عمار القضاة ،المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني األردني ،ج ،1دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
عمان – األردن.2014 ،
 .39عمر زريقات ،عقود التجارة اإللكترونية – عقد البيع عبر االنترنت -دراسة تحميمية ،دار
الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان.2007 ،
 .40قادة شييدة ،المسؤولية المدنية لممنتج -دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
.2007
 .41مأمون ،عبد الرشيد ،عبلقة السببية في المسؤولية المدنية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،بدون
تاريخ نشر.
 .42محمد أحمد الرفاعي ،الحماية المدنية لممستيمك إزاء المضمون العقدي ،دار النيضة العربية،
القاىرة.1994 ،
 .43محمد شكري سرور ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو الخطرة ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.1998 ،
 .44محمود الشريفات ،التراضي في التعاقد عبر االنترنت ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان –
األردن.2005 ،
 .45محمود جمال الدين زكي ،مشكبلت المسؤولية المدنية ،ط ،2مطبعة جامعة القاىرة ،القاىرة،
.1992
 .46مصطفى الجمال ورمضان أبو السعود ،مصادر وأحكام االلتزام ،منشورات الحمبي الحقوقية،
بيروت.2003 ،
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 .47ممدوح المسممي ،مشكبلت البيع عن طريق االنترنت في القانون المدني ،مكتبة دار النيضة
العربية ،القاىرة.2000 ،
 .48ممدوح محمد مبروك ،التعويض عن أضرار التدخين – دراسة مقارنة بين القانون المدني
(المصري والفرنسي) والفقو اإلسبلمي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2001 ،
 .49منذر الفضل ،الوسيط في شرح القانون المدني "مصادر االلتزامات وأحكاميا" ،الطبعة األولى،
دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان-األردن.2012 ،
 .50ميرفت عبد العال ،االلتزام بالتحذير في مجال عقد البيع ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.2004
 .51نزيو الميدي ،االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات وتطبيقو عمى بعض أنواع العقود ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.1982 ،
 .52نوري حمد خاطر ،عقود المعموماتية :دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني – دراسة
مقارنة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان – األردن.2001 ،
 .53وفاء حممي أبو جميل ،االلتزام بالتعاون – دراسة تحميمية تأصيمية ،دار النيضة العربية،
القاىرة.1993 ،
 .54ياسين محمد الجبوري ،المبسوط في شرح القانون المدني ،جزء أول ،مصادر الحقوق
الشخصية ،المجمد األول ،دار وائل لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.2002 ،
 .55يوسف محمد عبيدات ،مصادر االلتزام في القانون المدني – دراسة مقارنة ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان  -األردن.2008 ،
ثانياً :المجالت العممية والمؤتمرات
 .1احمد بورزق ،دور االلتزام قبل التعاقدي باإلعبلم في تنوير إرادة المستيمك ،مجمة الدراسات
القانونية والسياسية ،جامعة عمار ثمجي األغواط ،الجزائر ،العدد  ،3يناير .2016
 .2احمد بومدين ،دور االلتزام باإلعبلم قبل التعاقد في حماية رضا المستيمك ،مجمة العموم
القانونية ،جامعة سعيدة ،الجزائر ،العدد  ،1مارس .2015
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 .3أكرم محمود البدو ،االلتزام باإلفضاء وسيمة لبللتزام بضمان السبلمة ،مجمة الرافدين لمحقوق،
جامعة الموصل ،عدد  ،24العراق.2005 ،
 .4جابر محجوب عمي ،ضمان سبلمة المستيمك من األضرار الناشئة عن عيوب المنتجات
الصناعية المبيعة -دراسة في القانون الكويتي والقانونين المصري والفرنسي ،القسم األول ،مجمة
الحقوق – جامعة الكويت ،السنة العشرون ،العدد  ،3سبتمبر .1996
 .5ذنون صالح وىاني عبد اهلل ،مفيوم عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفو القانوني ،مجمة جامعة
تكريت لمحقوق ،السنة  ،1المجمد  ،1العدد ،1الجزء  ،2تكريت  -العراق ،أيمول .2016
 .6ربحي احمد اليعقوب ،المسؤولية المدنية الناشئة عن االخبلل بااللتزام بالتبصير ،مجمة البحوث
القانونية واالقتصادية ،عدد  ،57جامعة المنصورة – كمية الحقوق ،القاىرة.2015 ،
 .7عدنان ىاشم الشريفي وسييمة فيصل عموي ،التزام المنتج بإعبلمو وأسسو القانونية ،مجمة
المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية جامعة بابل ،المجمد  ،7العدد  ،3الحمة  -العراق،
.2015
 .8غازي أبو عرابي ،االلتزام باإلعبلم االلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة االنترنت "دراسة مقارنة"،
مجمة دراسات – عموم الشريعة والقانون ،مجمد  ،34الجامعة األردنية – عمادة البحث العممي،
عمان.2007 ،
 .9محمد حاج بن عمي ،تمييز االلتزام باإلعبلم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة
لمشيء المبيع :دراسة مقارنة ،المجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية اإلنسانية ،عدد ،6
الجزائر.2011 ،
.10

محمد شكري سرور ،تعقيب عمى بحث الدكتور احمد محمد الفزيع بعنوان "عقد المشورة في

مجال الحصول عمى أنظمة حسابات آلية" ،المقدمة إلى مؤتمر الكويت األول لمقانون والحاسب
اآللي ،الكويت 7-4 ،نوفمبر .1987
 .11مرتضى خيري ،المسؤولية العقدية عن اإلخبلل بالحق في إعبلم المستيمك بالمنتجات
الخطرة ،مركز جيل البحث العممي – مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة ،العدد  ،9الجزائر،
ديسمبر .2016
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.12

ميدي عمواش ،االلتزام التعاقدي باإلفضاء كآلية لتوقي مخاطر المنتجات ،مجمة العموم

اإلنسانية ،عدد  ،48الجزائر ،ديسمبر .2017
.13

نويري سعاد ،اإللزام باإلفضاء وقت التعاقد في عقد التأمين – دراسة مقارنة ،مجمة دراسات

قانونية ،عدد  ،13الجزائر ،نوفمبر.2011 ،

ثالثاً :الرسائل الجامعية
 .1احمد سميم نصرة ،الشرط المعدل لممسؤولية العقدية في القانون المدني المصري ،رسالة
ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس.2006 ،
 .2بتقة حفيظة ،االلتزام باإلعبلم في عقد االستيبلك ،رسالة ماجستير ،جامعة أكمي محند أولحاج،
الجزائر.2013 ،
 .3ثروت فتحي إسماعيل ،المسؤولية المدنية لمبائع الميني -المنتج والموزع -دراسة مقارنة ،رسالة
دكتوراة ،جامعة عين شمس ،القاىرة.1987 ،
 .4جحنين نجيمة وجودر نصيرة ،االلتزام باإلعبلم عن الصفة الخطرة لمشيء المبيع ،رسالة
ماجستير ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،الجزائر.2013 ،
 .5جمال عبد الرحمن ،المسؤولية المدنية لمنتجي وبائعي المستحضرات الصيدلية ،رسالة دكتوراة،
جامعة القاىرة ،القاىرة.1993 ،
 .6حامق ذىبية ،الفضالة في القانون المدني الجزائري مقارناً بالقوانين األخرى ،رسالة ماجستير،
معيد الحقوق والعموم اإلدارية – جامعة الجزائر ،الجزائر.1983 ،
 .7حدوش فتيحة ،ضمان سبلمة المستيمك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري عمى ضوء
القانون الفرنسي ،رسالة ماجستير ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر.2010 ،
 .8حمدي الدويك ،المسؤولية المدنية لممنتج عن منتجاتو المعيبة أو الخطرة ،رسالة ماجستير،
جامعة مؤتة ،الكرك -األردن.2010 ،
 .9عبد الكريم سالم العموان ،االلتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع :دراسة مقارنة في القانون
الفرنسي والمصري واألردني ،رسالة دكتوراة ،جامعة عمان العربية ،عمان  -األردن.2007 ،
11

.10

عميان عدة ،االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر،

الجزائر.2009 ،
.11

عمر عبد الباقي خميفة ،الحماية العقدية لممستيمك :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة ،جامعة

عين شمس ،القاىرة.2004 ،
.12

محمد لبيب شنب ،المسؤولية عن األشياء غير الحية ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاىرة ،القاىرة،

.1957
.13

مقراني كمال ورمضان زىير ،االلتزام باإلعبلم كوسيمة لحماية المستيمك ،رسالة ماجستير،

جامعة عبد الرحمن ميرة ،الجزائر.2017 ،

رابعاً :المعاجم
 .1إبراىيم انيس وآخرين ،المعجم الوسيط ،الجزء الثاني ،دار المعارف ،اإلسكندرية ،بدون تاريخ
نشر.
 .2ابن منظور ،محمد بن مكرم جمال الدين ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1993 ،م.
 .3محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الحديث ،القاىرة ،بدون تاريخ
نشر.

خامساً :المواقع االلكترونية
 .1ق اررات الدورة  40لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة ،منشور عمى موقع األمم المتحدة عبر
االنترنت ،بدون تاريخ نشر.
www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html

 .2الفقرة الثالثة من الطعن رقم  0592لسنة  55بتاريخ  ،1989/1/26المكتب الفني ،عن موقع
محكمة النقض المصرية www.arablegalportal.org
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سادساً :المراجع األجنبية
Vocabulaire Juridique, Association H.CAPITANT, Pullie sous la direction de
G. CORNU, P.U.F., 2eme ed. Revue et augmentee. 1990.

سابعاً :القوانين والتشريعات والق اررات القضائية
 .1تشريع  10كانون األول الفرنسي لعام  1978الخاص بحماية واعبلم المستيمك.
 .2تمييز رقم  ،93/336مجمة نقابة المحامين األردنية لسنة .1994
 .3تمييز رقم  ،88/390مجمة نقابة المحامين األردنية لسنة .1992
 .4قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  2لسنة .2001
 .5قانون االثبات المصري رقم  25لسنة .1968
 .6قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  4لسنة 2001
 .7قانون التأمين الفمسطيني رقم  20لسنة .2005
 .8القانون المدني األردني رقم  43لسنة .1976
 .9القانون المدني العراقي رقم  40لسنة .1951
 .10القانون المدني المصري رقم  131لسنة .1948
 .11القانون المدني الفرنسي.
 .12قانون حماية المستيمك األردني رقم  7لسنة .2017
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 .13قانون حماية المستيمك الفمسطيني رقم  21لسنة .2005
 .14قانون حماية المستيمك المبناني رقم  659لسنة .2005
 .15قانون مكافحة التدخين الفمسطيني رقم  25لسنة 2005
 .16مجمة األحكام العدلية العثمانية لسنة  1293ىـ  1876 /م.
 .17مشروع القانون المدني الفمسطيني رقم  4لسنة .2012
 .18طعن مصري رقم  40لسنة  25ق ،محكمة النقض المصرية ،جمسة .1959/6/25
.19

نقض مدني مصري بتاريخ  ،1967/2/9مجموعة أحكام النقض ،سنة  18قضائية ،رقم

الطعن.51
.20

نقض مدني رقم  ،2009/224محكمة النقض الفمسطينية ،رام اهلل.2010/1/3 ،

 .21تشريع  19أيمول الفرنسي لعام  1998الخاص بحماية المستيمك من أضرار المنتجات
المعيبة والخطرة.
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