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 « La vente peut être définie, comme le contrat  par  lequel un vendeur s’oblige à  
transférer  à  un acheteur un droit patrimonial, tandis que l’autre  s’oblige  à  lui  en  payer  
la   valeur  convenue  en   argent  »,  Jacques  Ghestin  et  Benard  Desché,  la  vente,  L-G-D-J  
Paris, 1990, p11, N°15 . voir aussi : vocabulaire  juridique  de l’associatio, Henri, Capitant 
sous  la  direction  de  Cornu   (G), PUF 7ed, V° vente  , Paris, 2005  .    

(1) «La vente est une convention  par laquelle l’un s’oblige à livrer  une  chose, et l’autre  à    
    la payer  . Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé » 

    http://www:legis- France.fr.  
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2005-200654 55.   "  
(communication à distance)    
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   2005
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  2007 66 .
)Verbiest (  

 
 «C’est un contrat conclu à distance » qui vise « toute vente d’une bien ou toute fourniture  
d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre 
un Consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce droit, utilisent 
exclusivement une ou  plusieurs techniques de communication à distance ». 
Cette définition est au sens de la directive 97/7/CE  transposée par les articles 5 à 15 de  
l’ordonnance. Thibault Verbiest, le nouveau droit du commerce électronique, Larcier-
Bruxelles, 2005 p119. 

  )   (Alain.Bensoussan 
    

Alain.Bensoussan, Le commerce électronique, aspects juridiques, éd Hermes, Paris, p34. 
 ":

  
   

BEAURE   D’AUGERES(G), Bresse (P) et THUILER (S) ,Paiement numérique sur 
Internet , état de  l’art ,aspects juridiques et impact sur les métiers, Thomson 
publishing,1997,p76. 

)1(   7/97  20 1997   
     . :                           

nsumer/directives 97www.europa.eu.int/co                                                                              
                                                                                                                  www.justic.gouv.fr.  
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(1) Van Daele (Quentin), la fiscalité indirect des transactions électroniques (commerce         
     électronique le temps des certitudes), Bruylant, Bruxelles, 2000, p151.  
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(1) Girard, P F,  Manuel élémentaire de droit  romain, 7éme éd. librairie Arthur Rousseau 
   Paris,1983, p592 et 593  .  
(2) Monier. R, La garantie contre les vices cachés dans la vente Romaine, tome 2, Paris  
  1930,  n°1, p191 .  

)3 (     
    -   
   199225 . 



                                              
 

17 
 

 : 

          

          
 

   

 

  

 .

     

  
)1(.   

  

 .  

    )2(.  

   

    

   

   

   .   

  

  

  

  

                                                
(1) A.E- Giffard.R.Villers, Droit Romain , obligations, 1958, précis Dalloz,  
    1ère éd ; n° 97  p 66. 

Monier.R, op.cit , p195.    )2(  



                                              
 

18 
 

 

    

.  

    

    .        

  

   .

  

   

      )1(.  

  

    

  - -  

   
)2(     

   

        

      

 .)3(      

   

    

                                                                                   .  
                                                

 )1(    
       198611 12 . 

)2(    / 32      29. 
)3 ( /   16   29. 



                                              
 

19 
 

 

  

   
 )1(.  

 
   

  

  

  

   

   

            

 :     

 :  

 

   

   

      :       

"    " )2( .   

»  « )3(   

                                                
)1(          

         2007  55. 
)2(   01     

        2008. 
)3(     

     1997 74. 



                                              
 

20 
 

":  )1(   

)2( .   

   

    

 .     

 

   

   

     .  

   - - " 

".                                       

  

 ""   

  )3( .    

  )  

:  "  ." ":  "   ": . 

 )   ":.  

"  :  (

.  .  

  " " :  " )4(. 

  

 

                                                
)1( 29. 
)2(   2002574. 
) 3  (  49 . 
)4 ( /  

    192003 79- 111. 



                                              
 

21 
 

  
   

    

    

 - - 

 .    

   

. 

 :  

 :  

  
  

       

       

   

    .  

      

      1625 

1649  

 447 455.   

    371  386  

   .  

  

  

 



                                              
 

22 
 

  

    

     

  

     

.  

    

   

  

  .   

     

  

     

   

 )1(   

)(   

 

 .  

  )2(.  

        

     

  13-93   

                                                
)1( 83 2000 . 
)2( 022002. 



                                              
 

23 
 

05-04-1993  
 )1(.  

                 

 99- 144  25  1999 

     

 7/97  20  1997   

 .  

  

248-39  09-04-1985              

  )2(.                                

   

       

    

     

2001  )3(.  

  

  

  
   
  

  

                                                
)1(       1998  

    40. 
)2(  /   

        1996  1718.
  

)3(    
        200518. 



                                              
 

24 
 

 

         
  

     

   . 

  

   

  

   

 

 

  

   

  

  
     

    

 

  

   

 :  

   

  

  
  



                                              
 

25 
 

  

  

   

 

   

 

  

 

  
 )1(. 

   . 

   

 

    

  

   .  
 

  

  

   

   .   
                                                

)1(    /   1985 272  .  
Beudant -Ch, Cours de droit civil français, la vente, le louage de  choses, tome 11, Paris 
1938, P 01.    

      /  : 9.                      



                                              
 

26 
 

   

  

   

.  

 

     
  

   . )1( 

    

. )2( 

  . )3( 

 .  

  :   

   

   

 :  
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)1(  /358 351. 
  Demolombe. (C), Traité  donations entre les vifs et les testaments, tome 11,  )2( 

Paris 1868 n°543, p140.         
Mazeaud (H et L) et Tunc,op cit ,tome 01,n°103.  )3( 
B.STRACK,Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile )4(  

 considérée en sa double fonction de garantie et de la peine privée ,thése 
1947,p275 . 
31.    

  MOREL,Cours de licence , 2éme année, 1938_1939, p412 .   )5(  
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    librairies Thormine et Fortic, sans date, n°203, p161 et 162. 
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(1) « la garantie  contre l’éviction consiste à assurer à l’acheteur la possession paisible de la 
   chose vendue, il doit pouvoir en jouir tranquillement sans risquer d’en être évincé.    
   Il garantit son contractant de son fait personnel et des faits des tiers, en ce sens la bonne   
   foi  du vendeur est  ici  inopérante ». Phillipe le Tourneau, Responsabilité des vendeurs   
   et fabricants, Dalloz  référence, 3éme éd, Mars 2009 , p228.    
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)1(  /  

    1998 332633. 
)2 ( /   1991263. 

(3  ) ( Le vendeur doit s’abstenir de tout comportement de nature à troubler  son acheteur  
dans la jouissance de la chose qu’il lui a transmise) - Pierre Yves. Gautier,  RTD civ  
N°  2 Avril/ Juin 2006,  Contrats Spéciaux. Vente,  pp 339-341.   

(4  « ) Le vendeur constitue un trouble d’éviction puis qu’il entraine pour l’acheteur la 
   privation totale ou partielle de l’exercice ou de la jouissance du droit cédé».  
    Hochart Catherine ,  la garantie d’éviction dans la vente ,  L.G.D.J,  1993, n48, p33.       
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(1  ) «Quoique lors de vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est  

obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie    
de l’objet vendu  ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la 
vente». 

(2) ART 1625 : « La garantie que  le  vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: Le premier 
est la possession paisible de la Chose vendue; Le second, les défauts cachés de cette 
chose ou les vices rédhibitoires ». 

)3 (  2004105 .  
       
      1998 159. 
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)1 ( /2004105.   
      
   1998159. 

(2) Cette garantie consiste donc pour le vendeur sur l’internet une double obligation  d’une   "  

    part, le vendeur doit s’abstenir de porter personnellement atteinte au droit transmis à son  
  acquéreur.  
  D’autre part, il doit assurer la protection de l’acheteur contre les risques d’éviction            
  résultant de l’action de l’action des tiers à l’encontre de l’acheteur " TORRES, Ch             
  L’internet et la vente aux  Consommateurs, Université de paris-X- Nanterre n °354-p129. 



    

43 
 

  

   

  

 

  

   

 

   

      

  

 

 

 

 

 

 :   

  

   .  

  

  

  



    

44 
 

 

 

  

 . 
)1( 

)2(   

  

 

  

 

      

 

  

  

                                                
)1( 372 373 440 441   
)2( 375 443   



    

45 
 

 
)1(  

 

  

  

     

  

   

     

 

   

  

 

   

 : 

  

  )2(.  

       

.    

  :  

                                                
)1(  /768.  
)2(        

   1993335  



    

46 
 

1

  

  .   

       2          

   

  

.   

3         

  . 

4  )1( 

       .    

    

  

  

   

     

    

.    

   
 )2(.  

                                                
)1(  /      

  2010 168  373. 
)2(  /1969 166277   

 330227. 
07/06/196213 765 /  .  

 2003  278. 
 / 2003 189. 



    

47 
 

:  

" 

  
 "  )1(.  

      

    

      

    )2(.                                                                                                                       

         

  

  )3(.  " )4(

 

.    

    

  

   

 

 ".  

                                                
)1(  /   

    199066  
    MAZEAUD (HLF) et Chabas (François),  Leçons de droit civil, Tome 3,  Paris 1987  

     N°956, p278.  
(2) AUBRY-C  et RAU-C, Cours de droit civil  français, 5 éd , imprimerie et librairie           
   générale de jurisprudence, tome 04 ,  Paris  1952, N°355, p 63. 
(3) Burst .Jean , Jacques, Breveté et licencié leurs rapport juridiques dans le contrat de 
     licence, Paris, 1970 ,tome 11,p97 
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(1) ART 1628: « quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie  ,il          
   demeure  cependant tenu de celle qui résulte d’ un fait qui lui est personnel: toute             
   convention contraire est nulle»   
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(2) Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit  
    hypothécaire soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à-ce que  
    le  vendeur  ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins 
   qu’il n’ait été stipulé que Nonobstant le trouble, l’acheteur payera". Art 1653,  code civil  
   français.  
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(2  " ) Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il na rien été Stipulé à ce sujet, si l’acquéreur  
     est évincé il a le droit de demander contre le vendeur :  

1- la restitution du prix ; 
2- Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 
3- Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le 
   Demandeur originaire ; 
4- Enfin les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ".   
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تعرض الغير بضماف وكذلؾ  ،في عقد البيع بضماف تعرضو الشخصييمتـز البائع 
البائع ، ألف محؿ التزاـ اع بوري في ممكية المبيع واالنتفالذي يثير إزعاجا وحرمانا لممشت

 .عنايةالذؿ بوليس ب،تحقيؽ نتيجة بغرض عمؿ ىنا ىو التزاـ ب
نو أل ،بعدـ  عممو باالستحقاؽااللتزاـ باالدعاء ال يستطيع البائع التخمص مف ىذا 

عنو وتحقيؽ اؽ االستحق ىي إبعادو حريصا عمى تحقيؽ  مصمحة المشتري في المبيع،  يعد
 والبائع ىنا يضمف التعرض القانوني دوف التعرض المادي.  ،المبيعلو في   واالنتفاع

ذا  إذا استطاع البائع التصدي لتعرض الغير يكوف قد نفذ التزامو تنفيذا عينيا وا 
جزئيا. وىنا فما عمى البائع إال تحؽ المبيع مف طرؼ الغير كميا أو فيس في ذلؾ،فشؿ 

الستحقاؽ وذلؾ بعد التدخؿ في دعوى مشتري ما لحقو مف أضرار مف جراء ىذا المضماف 
 االستحقاؽ التي أقاميا الغير عمى المشتري.

فيمكف  لضماف تعرض الغير في عقد البيع أحكاـ، فيي ليست مف النظاـ العاـ،و 
ف أساس ىذه األحكاـ ىي ألاإلسقاط  التشديد أو وذلؾ إما بالتخفيؼ أو  ،ياتعديملممتعاقديف 

 األطراؼ دورا كبيرا في تحديدىا. إلرادةكوف توبالتالي ، المسؤولية العقدية
 :عمى النحو التالي ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث تقسيـب فمقد قمنا 

 التعرض الصادر مف الغير وضمانو :المبحث األول
 أثار التعرض الصادر مف الغير  :المبحث الثاني

 تعديؿ الضماف   أحكاـ :الثالثالمبحث 
 
 
 
 
 
 
 



 اإللكترووي ضمان التعرض الصادر مه الغير وأحكام تعديل الضمان في البيع العادي    الفصل الثاوي:

 

95 
 

 المبحث األول
 لصادر من الغير وضمانوالتعرض ا

ضماف تعرض فيو ممـز كذلؾ ب،فضبل عمى التزاـ البائع بضماف تعرضو الشخصي
التعرض القانوني دوف  البائع يضمفففي ىذا النوع مف التعرض،  ،عمى المشتريالغير 

مواجية الدعوى التي يرفعيا ضد  دفع ادعاءات الغير عمى المبيع أووذلؾ ب المادي،
 :وذلؾ تبعا ى النحو التاليممطمبيف ع إلىنا ىذا المبحث فرعلقد لذا  المشتري.

 وشروطوالغير  مف الصادرتعرض المختمفة لمتعريفات ال :المطمب األول
 التعرض الصادر مف الغير  نطاؽ:المطمب الثاني

 تكوف دراستنا ضمف ىذا المبحث دراسة مقارنة بيف البيع العادي وااللكترونيس و
 المطمب األول

 و شروطوات المختمفة لمتعرض الصادر من الغير التعريف 
عرض الغير بالدراسة وحاولت صياغة االلتزاـ بضماف لقد تناولت اآلراء الفقيية  

صوص القػانونية بتنظيـ الن كما اىتمت ،ىذا التعرضشروط تعريفات مختمفة متضمنة 
رض البائع وتمييزه عف ضماف تع في نفس الوقت ىذا االلتزاـ الياـ والخطيروتعريؼ 
 فرعيف :  إلىتـ تقسيـ ىذا المطمب  ،وعمى ذلؾ الشخصي.
 التعريؼ الفقيي والقانوني لمتعرض الصادر مف الغير األوؿ: الفرع        
 شروط ضماف تعرض الغير. :الفرع الثاني        

 الفرع األول
 تعريف الفقيي والقانوني لمتعرض الصادر من الغيرال

تعريؼ االلتزاـ بضماف التعرض الغير ودراسة أحكامو،   تناوؿ الفقو  ميمةلقد  
ف مف الفقو تعرض الغير بأنو:" كؿ فعؿ يؤدي إلى حرماف المشتري م(1)عرؼ رأيحيث 
بعض السمطات التي يخوليا الحؽ عمى المبيع بحسب الحالة التي كاف عمييا وقت  كؿ أو

 .البيع،وما انصرفت إليو إرادة المتعاقديف

                                                             

 (1) 
 .224ص  ،128 اٌفمهج اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ ـ١ًّ ـؼه،
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في كؿ مف فقد ورد تعريفو أو االصطبلحي ليذا االلتزاـ ،  يقانونالتعريؼ الأما 
مدني مصري المقابمة لنص  439وكذا المادة  ،مف التقنيف المدني الفرنسي 1626المادة 
يمتـز البائع كما أشرنا سابقا بعدـ التعرض الشخصي لممشتري فمدني جزائري،  371المادة 

ويمتـز كذلؾ بدفع تعرض ىو االلتزاـ السمبي،  وىذا .ونياسواء كاف التعرض ماديا أوقان
فيو التزاـ بعمؿ  ،ة في ىذا الفرعوىذا ىو االلتزاـ اإليجابي المطموب بالدراس الغير،

 التزاـ بتحقيؽ نتيجة.  كذلؾ فيو ، لحمايتو مف كؿ تعرض أجنبي
، ال يضمف لممشتري إال التعرض القانوني الصادر مف في تعرض الغيرالبائع 

حتى يقع تنفيذ البائع تنفيذا  التصدي لمدعوة التي يرفعيا الغير تجاه المشتري،ب الغير
وجب عميو ف جزئي،بشكؿ كمي أو منو واستحؽ المبيع لمغير  ،ذلؾ لـ يستطيع فإف ،عينيا

 الضماف تجاه المشتري.
عى لطمبو يقصد بالتعرض القانوني كؿ ادعاء بحؽ يترتب عميو لو أجيب المد

أي بأف  الحؽ ذاتو، أو ،نافع  الحؽ عميو المعقود عميوبعض مكؿ أو حرماف المكتسب مف 
دوف أف يكوف  يدعي أف لو حؽ عمى الشيء المعقود عميو أواستحقاقو ىو ليذا الشيء،

، فمف وجب عميو الضماف  ذلؾ بناء عمى حؽ يخولو القانوف لو، أويستمده مف العقد المبـر
 (1)امتنع عميو التعرض

ضماف تعرض الغير مف خبلؿ خصائصو، بأنو التزاـ غير كما يعرؼ االلتزاـ ب
  الغير بحقو عمى ىذا المبيعادعاء أي إذا تعدد البائعوف في المبيع، ووقع  ،قابؿ لمتجزئة

وليس في جزء منو  ،المبيع كمووجب عمى ىؤالء الباعة جميعا دفع ىذا التعرض عمى 
طالبا الباعة اآلخريف ألف استحقاؽ جزء مف المبيع، يترؾ المشتري دائما  فقط

 .(2)بالضماف
"يضمف البائع وف المدني المصري عميو بما يمي: مف القان 439فقد نصت المادة 

  أوبعػضو، سواء كاف التعرض مف فعموعدـ التعرض لممشتري في االنتفاع بالمبيع كمو 
 ىو أومف فعؿ أجنبي يكوف لو وقت البيع حؽ عمى المبيع يحتج بو عمى المشتري فيكوف

                                                             
(1 )

 .76، ٔمال ػٓ ق/ ظاٌُ ػٍٟ ٌاٌُ ٔاطه، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص440اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ ػثك إٌّؼُ اٌثكناٚٞ،
(2 )

 ، قان ٚائًألنقٟٔ، ػمك اٌث١غ، اٌطثؼح األٌٚٝق/اٌؽالٌشح ػثك اٌهؼّٓ أؼّك ظّؼح ،اٌٛظ١ى فٟ شهغ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ ا

 .404ص ،2005ٌٍٕشه، األنقْ، ٌٕح      
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البائع ممزما بالضماف ولو كاف األجنبي قد ثبت حقو بعد البيع إذا كاف ىذا الحؽ قد آؿ 
 ".إليو مف البائع نفسو

 :نص ذيمف التقنيف المدني الجزائري وال 371قابؿ نص المادة ي نصالا ىذ
سواء كاف  بعضو،شتري في االنتفاع بالمبيع كمو أو "يضمف البائع عدـ التعرض لمم

و أومف فعؿ الغير يكوف لو وقت البيع حؽ عمى المبيع يعارض بو التعرض مف فعم
ويكوف البائع مطالبا بالضماف ولو كاف حؽ ذلؾ الغير قد ثبت بعد البيع وقد آؿ  المشتري،

 ".ىذا الحؽ مف البائع نفسو إليو
مدني جزائري يمكف القوؿ  371مدني مصري والمادة  439مف خبلؿ نص المادة 

ادر مف الغير ىو تعرض صدر مف ذي حؽ ثابت لو وقت البيع أف ضماف التعرض الص
 آؿ إليو بعد البيع مف البائع ذاتو.  أو

إذا رجعنا إلى القانوف المدني الفرنسي، فإنو نص عمى ضماف التعرض لكف دوف 
مف الغير، فيمكف االعتبار أف  اتعرض مف البائع أو ا صادراتحديد نوعو إف كاف تعرض

 .(1(تعرض البائع وتعرض الغير  أي متضمنة المعنييف،مة عاوردت  1626المادة 
فمـ يسبؽ لنا ، لبيع اإللكترونيأما عف تعريؼ التعرض الصادر مف الغير في ا

العثور عمى تعريؼ خاص بو إال مف خبلؿ ذكر بعض األمثمة المتضمنة لو، ويمكننا 
 .ي في البيع العاديي يواجو المشتر يشبو إلى حد كبير التعرض الذالقوؿ أف ىذا التعرض 

 لى أففيعترض مؤلؼ ىذه البرامج مستندا إ ،يقـو بتأجير برامج معمومات ناؾ مفمثبل ىف
المؤجر ليس لو سوى حؽ االستعماؿ الشخصي، فما عمى المشتري إال الرجوع عمى البائع 

 .(2)اإلحالة لمقواعد العامة في القانوف وىيلكتروني بالضماف لدفع ىذا التعرض، اال

                                                             

Hochart (cath), op,cit,  N° 84 ,  p59 .
 (1)  

(2 )
 .334اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ػّه ون٠ماخ،
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وذكر أىميتو مقررا أنو يمـز ووجوده وكذا ب البعض إلى تأكيد ىذا الضماف يذى
تعرض يمنعو مف حيازة المبيع، حيازة  أوعمى البائع حماية المشتري مف كؿ شغب 

 .(1)ىادئة

ىذا  ضماف مضاعفة فيذه األىمية تستوجب عمى البائع االلكتروني  :(2)يضيؼ كذلؾ
تري مف جية، وأف يضمف تعرض استحقاؽ الغير االلتزاـ، بأف ال يتعرض شخصيا لممش

 مف جية أخرى.
ضماف تعرض الغير عمى  1980اتفاقية فينا لمبيع الدولي لمبضائع لسنة  نصتلقد 

، لكوف ىذا التعرض  الشخصي الصادر مف البائعواستبعدت  44إلى  41في المواد مف 
صفتاف اليمكف لمبائع  والعتبار األمانة والثقة ىما،األخير حريص عمى سمعتو مف جية 

 ،ولكنيا أكدت وجود تعرض الغير ،(3)اإللكترونيغناء عنيما في البيع التقميدي أو االست
تفاقية حيث نصت "... عمى البائع أف يسمـ بضائع اال  مف 41 ما تضمنتو المادة ىذاو 

دعاء لمغير إال إذا وافؽ المشتري عمى أخذ البضائع مع وجود مثؿ  خالصة مف أي حؽ أوا 
 ." ..ىذا الحؽ أواالدعاء

                                                             
(1)

"cette garantie consiste pour le commerçant à protéger son client contre les troubles qui 

peuvent être apporter à la possession de la chose vendue concédée ou fournie."Torres 

(ch), L’internet et la vente aux consommateurs, thèse, université de Paris, Nanterre 1999. 

 ق/ أٌاِح أؼّك تكن ، ػّأاخ اٌّشرهٞ فٟ ػمك اٌث١غ اإلٌىرهٟٚٔ ، ٍِفض تؽس )اٌمٍُ األٚي(، اٌّهظغ اٌٍاتك    

 .222ص    
(2)

«cette garantie consiste donc pour le vendeur sur l’internet une double obligation d’une 

    part le vendeur doit s’abstenir de porter personnellement atteinte au droit transmis à son 

    acquéreur. D’autre part, il doit assurer la protection de l’acheteur contre les risques 

    d’éviction résultant de l’action des  tiers à l’encontre de l’acheteur- Torres (ch) ,  op-cit   

    N°354 , P 129. 

ظر   ـ  74٘اِش نلُ  ،222ص/أٌاِح أؼّك تكن، ٌٍكورٛنٚاٌمأْٛ اإلِاناذ١ح، ٍِفض تؽس،  اٌشه٠ؼح ِعٍح:  أن
(3 )

 .105ق/ِؽّك ٌؼك ـ١ٍفح، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص
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تفاقية في حؽ عيني أصمي مف اال 41يكمف ذلؾ الحؽ الذي نصت عميو المادة
غير مؤسس ماداـ أنو يعكر ف اإلدعاء عمى ىذا الحؽ مؤسسا أو وال ييـ أف يكو  أوتبعي

 .(1)ويعترض ممكية المشتري في االنتفاع بالمبيع

 الفرع الثاني
 شروط ضمان تعرض الغير 

، يتعيف توافر تعرض الغير في المبيع واستحقاقو لبائع ممزما بضمافيكوف ا حتى
 كؿ تعرض صادر مف الغيربحيث ال يمكف اعتبار ، لتحقيؽ مسؤولية البائعمعينة شروط 

وأف يقع  ،في كوف التعرض قانونيا فتكمف ىذه الشروط.يمـز البائع بضمانو اعرضت
لذا لمبيع أوالحقا لو. غير سابقا عمى اوكذلؾ أف يكوف الحؽ الذي يدعيو ال ،التعرض فعبل
 توضيح ىذه الشروط بنوع مف التفصيؿ.سنقـو بشرح و 

 أن يكون التعرض قانونيا أوال:
التعرض القانوني قد يكوف أساسو إخبلؿ البائع بنقؿ ممكية المبيع إلى المشتري 

ال يشترط اء حؽ ينفي حؽ المشتري في المبيع، و يستند إلى إدعو  (2) محمبل بحقوؽ الغير.
، بؿ يكفي اعتباره مجرد إدعاء ظاىر ذلؾ الحؽ الذي أدعاه الغير ثابتايكوف  أف

وبالتالي فاف القضاء لمدعيو بو  ،يكوف صحيحا فقد، كما أف ادعاء الغير (3)البطبلف
أويكوف ىذا  نقؿ الحؽ إلى المكتسب والتمتع بو،يترتب عميو أخبلؿ الناقؿ بالتزامو ب

عمى إظيار عدـ صحتو بناء  لحالة إالفما عمى الناقؿ في ىذه ا ،االدعاء ال أساس لو
 مستندات تكوف بحوزتو.

، فيسوغ لو إدعاء ؤسس عمى سبب قانونيالتعرض الصادر مف الغير البد أف ي
وقد يكوف حقا مف الحقوؽ  ،شخصياف ىذا الحؽ حقا عينيا أو كاحؽ عمى المبيع سواء 

                                                             
(1)

(C) Hochart ,op, cit, , p298.   
 اصـــْٛ اٌفـــهج ١ًٌٕ قنظح اٌّاظٍر١ه فٟ اٌمأـــٟ ػمك اٌث١غ اٌكٌٟٚ، ِموـاخ اٌثائغ فــك٠ك ن٠اق، اٌرىاِــظأٔظه:  -

 و١ٍح 

 59، ص 2003اٌؽمٛق ٌِٛٛق ِؼّهٞ، ذ١ىٞ ٚوٚ، ٌٕح   
(2 )

  2002، قان اٌفىه اٌعاِؼٟ ، ِظه اٌؼمٛق اٌٛانقج ػٍٝ اٌٍّى١ح فٟ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، اٌطثؼح األٌٚٝ ق/أٔٛن اٌؼّهٌٟٚ،

 .151ٚ  150ص     
(3) 

      . ٚومٌه  ق/ ؼٍاَ األ٘ٛأٟ، ػمك اٌث١غ فٟ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ 644ق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

 .224، ص129اٌّهظغ اٌٍاتك، فمهج  . ق/ ـ١ًّ ـؼه،482، ص1989ٌٕح  اٌى٠ٛد،ِطثٛػاخ ظاِؼح ، اٌى٠ٛرٟ   
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ولو حؽ ألو حؽ انتفاع عميو، لحقيقي لممبيع أو ير أنو المالؾ ا، كأف يدعي الغالعينية
شخصي عمى الشيء المبيع مثؿ حؽ اإليجار،  وأنو دفع بدؿ إيجار مقدـ لمدة سنة 

 (1)مثبل.
كالمطالبة  بحقوؽ  ،لو عمى البيع حؽ معنويكاف ف اكذلؾ  يكوف االدعاءد ق

دعى أتجاري و كما لو قاـ شخص ببيع محؿ  أو ،(2)فيمـ الممكية الفكرية مف طرؼ مخرج
قبؿ نفاذ   كتاب كإدعاء حقو ببيع طبعة ثانية مف  أو (3)الغير ممكيتو لبلسـ التجاري

  .فالغير قد يرفع دعوى االستحقاؽ الجزئي. لذا (4) الطبعة األولى
المبيع. غير أنو   ارتفاؽ عمى ؽ العيني حؽ امتياز أـ انتفاع أوقد يكوف ىذا الح

ف المشرع المصري قد وضع حكما خاصا في المادة يبلحظ فيما يخص حؽ االرتفاؽ أ
مدني حيث نص عمى: "ويفترض في حؽ االرتفاؽ أف البائع قد اشترط عدـ  445/2

ومقصود ذلؾ  ".كاف البائع قد أباف عنو المشتري ضماف، إذا كاف ىذا الحؽ ظاىرا أوال
أو  لسقيا، كحؽ المرور أو عدـ مسؤولية البائع في ضماف تعرض حؽ االرتفاؽ الظاىر

  . المطؿ
كما أنو ليس شرطا لضماف البائع لمتعرض الصادر مف الغير، أف يكوف وقت البيع 

، وبالتالي حتى ولو (5)عمـ البائع بيذا الحؽبالحؽ الذي يدعيو ىذا الغير، أو  غير عالـ
قت حتى لو كاف البائع ال نفس الو وفي كاف المشتري عالما بيذا الحؽ الذي يدعيو الغير، 

اشتراط عدـ مسؤوليتو باتفاؽ خاص،  لكف إذا .، فإّف البائع مسئوال عمى الضمافبويعمـ 
 مدني مصري.  445، وىذا ما تضمنتو المادة فبل يمكف اعتباره ضامنا

عمـ المشتري بحؽ االرتفاؽ وعدـ  ف المدني الفرنسي، لقد اعتبر عدـأما القانو 
 ظيوره يرتب مسؤولية عمى البائع  في الضماف.

                                                             
(1 )

 .196، ص 2005ق/ ػٍٟ ٔع١كج ،اٌٛظ١ى فٟ ػمك اٌث١غ ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ،اٌما٘هج ، ٌٕح 
)2( 

Tourneau Philippe et Cadiet Loic , Droit de la responsabilité  des contrats , Dalloz .2000 

     p994. 
(3  )

 .400ق/ ػثك اٌهؼّاْ اؼّك ظّؼح اٌؽالٌشح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص
(4 )

 ػّاْ، اٌؼمٛق اٌٍّّاج ، شهغ ػمك اٌث١غ فٟ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، اٌطثؼح األٌٚٝ، قان اٌصمافح ٌٍٕشه ق/ِؽّك ٠ٌٛف اٌىغثٟ،

 .346،  ص2006األنقْ، ٌٕح    
(5)

 .264ص ،2004ٌٕح  اٌما٘هج، ػمك اٌث١غ، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، قان اٌعاِؼح اٌعك٠كج، اٌؼمٛق اٌٍّّاج،،ق/ ٔث١ً إتها١ُ٘ ٌؼك 



 اإللكترووي ضمان التعرض الصادر مه الغير وأحكام تعديل الضمان في البيع العادي    الفصل الثاوي:

 

101 
 

حؽ اليؼ المتمثمة في حؽ االرتفاؽ أو كوف المشتري وقت البيع ال يعمـ بالتكفقد ي
أف الغير إذا وضع يده عمى المبيع، وبقي عمى ىذه الوضعية إلى غاية  كما  .(1)المستأجر

انقضاء مّدة التقادـ، فبل يمتـز البائع بالضماف تجاه المشتري ألنو ال يعقؿ أف يظؿ ىذا 
 المدة.  تمؾ األخير غير عالـ طواؿ كؿ

قد نظـ حؽ االرتفاؽ وخاصة االرتفاؽ الظاىر فبرجوعنا إلى المشرع الجزائري، و 
، وىذا نصيا: "يجوز أيضا في المدني مف التقنيف 869بصورة ضمنية في نص المادة 

ويكوف التخصيص مف  ،الظاىرة أف ترتب بالتخصيص مف المالؾ األصمي االرتفاقات
طريقة مف طرؽ اإلثبات أف المالؾ لعقاريف منفصميف قد أقاـ المالؾ األصمي إذا تبيف بأي 

فانشأ بذلؾ عبلقة تبعية بينيما مف شانيا أف تدؿ عمى وجود ، بينيما عبلمة ظاىرة 
ارتفاؽ لو أف العقاريف كاف ممموكيف لمالكيف مختمفيف. ففي ىذه الحالة إذا انتقؿ العقاراف 

د االرتفاؽ مرتبا بيف العقاريف ليما وعمييما ع ،إلى مبلؾ مختمفيف دوف تغيير في حالتيما
  ما لـ يكف ثمة شرط صريح يخالؼ ذلؾ".

فظيور حؽ االرتفاؽ عمى العقار المبيع دليؿ واضح عمى سقوط الضماف عف  
 (العقار) البائع ذلؾ أف المشتري قد عمـ بحؽ االرتفاؽ الظاىر وقت معاينتو لمشيء المبيع

فسكوتو إثبات عمى رضائو، وىذا يؤدي إلى سقوط عند إبراـ عقد البيع ثـ سكت، 
 .(2)الضماف

رغـ ذلؾ و  ،البائع لـ يعممو بوأف و  ،ر لممشتريحالة كوف حؽ االرتفاؽ غير ظاى
 سقط حقو في الضماف؟ىذه الحالة  ستفيؿ  استطاع المشتري العمـ بو فيما بعد،

ي باالرتفاؽ فمنيـ مف يرى أف عمـ المشتر  ، لقد اختمؼ الفقو في ىذه المسألة
مما يجعؿ سقوط ضماف البائع  يعتد بو، ،ود في المبيع عف طريؽ غير البائعالخفي الموج
يمكف اعتبار ذلؾ تنازال  في ىذه الحالة، فإقداـ المشتري عمى الشراء .(3)الخفيلبلرتفاؽ 

                                                             
(1) 

 ْٛ اٌّكٟٔ اٌفهٍٟٔ، تال١ٔٛي ٚ نت١١هــٚومٌه اٌمأ 652ص ، 342غ اٌٍاتك ، تٕكــػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظق/

 .102ٚ 99ٚ 98اٌؼاشه، تٕك  اٌعىء، ٚ٘اًِ    
(2) 

 ٛنــٛن  ِظطفٝ ِٕظــق/ ِٕظٚ  704، ص  358ىء اٌهاتغ، تٕك ـٌعق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ا

 .185 ١ٓ، صاٌٍاتم ١ٓاٌّهظؼ   
(3) 

 . ق/ ذٛف١ك ؼٍٓ فهض، ػمك226،ص206نلُ  ،1983ٌٕح  اٌما٘هج، قْٚ لوه قان إٌشه، ق/أٔٛن ٌٍطاْ ،ػمك اٌث١غ،

 .211،ص 1985ٌٕح  اٌما٘هج، اٌث١غ ٚاٌّما٠ؼح، قْٚ  لوه قان إٌشه،   
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ر ف يعمـ بذلؾ االرتفاؽ غيكما أف البائع إذا تأكد أف المشتري كا عف حقو في المطالبة بو.
 فبل يكوف مجبرا عمى إخباره بو، وعمى البائع إثبات ذلؾ بكؿ طرؽ اإلثبات.  الظاىر

غير أنو ذىب رأي أخر إلى االعتماد عمى شرط عمـ المشتري بيذا االرتفاؽ الغير 
الظاىر إلسقاط الضماف عمى البائع مع كوف ىذا األخير ىو الذي أباف المشتري عف حؽ 

ما يؤدي إلى االفتراض أف ىذا اإلعبلـ ىو بمثابة اتفاؽ  وذلؾ ،الغير الظاىر االرتفاؽ
 .(1)ضمني عمى عدـ الضماف

ف  فبل بد عمى البائع إعبلـ المشتري بو، ،وعف كوف حؽ االرتفاؽ غير ظاىر وا 
سكت ىذا األخير، فيو بمثابة رضاء ضمني مف طرفو عمى عدـ ضماف البائع ليذا الحؽ 

 غير الظاىر لبلرتفاؽ.
الحؽ سواًء كاف عف ىذا ري إعبلـ البائع لممشت ىو ضرورة ،قولو لكف ما يمكننا

البيع،  إبراـعند لكوف حؽ االرتفاؽ بصفة عامة قد ال يسبب مشاكؿ  ،غير ظاىرظاىرا أو 
مف خمؼ عاـ ومف يشاركو في ىذا االرتفاؽ،  ،مشتريعمى البؿ تتراخى أثاره مستقببل 

إلى حد تجعؿ المشتري  وفعالةكبيرة  ذات أىميةخاصة إذا كانت حقوؽ االرتفاؽ وخاص 
وباإلضافة إلى كؿ ما  ولو المطالبة بفسخ العقد والتعويض. ،و عمـ بيا لما قاـ بالشراءل

بطبيعة  بحكـ القانوف أو، فالبائع ال يضمف حقوؽ االرتفاؽ المترتبة عمى العقار سبؽ قولو
تمؾ المقررة  أو الطرقات أوبناء الجسور االرتفاؽ المقررة قانونيا  مثؿ  كحقوؽاألشياء، 

المشتري حتى ( 2)عمى العقارات المجاورة لممطارات، فبالتالي مف غير المعقوؿ أف يتجاىميا
 ولو كاف في عقد البيع شرط خمو المبيع مف حؽ االرتفاؽ .

كاف تعرضو ناتج عف دعوى شفعة  إفكما ال يضمف تعرض الغير القانوني 
وأصدرت حكما في  ،إذا قررت المحكمة فسخ البيعف بيع.يطالب بيا الشفيع تممؾ الم

فيذا ما أكدتو محكمة النقض  فبل يمكف لممشتري مطالبة البائع بالضماف، مصمحة الشفيع
:"أف الحكـ لمشفيع بأحقيتو في أخذ العقار المبيع بالشفعة ورد في حكميا المصرية حيث

واعتبار عقد اإليجار  لذمة،كاف يستأجره قبؿ شرائو أثره زواؿ اتحاد ا مف المشتري الذي
                                                             

(1 )
 .227ص اٌّهظغ اٌٍاتك، ِٚا تؼك٘ا. ق/ـ١ًّ ـؼه ، 893ص اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ،

(2) 
 ك أتٛ ٘ى٠ُ ، اٌرىاَ اٌثائغ تؼّاْ اٌّث١غ ٚفك أؼىاَ اٌرشه٠غ اٌّغهتٟ ِمانٔح تاٌرشه٠غ األنقٟٔـك ػثك هللا اٌّطٍـِؽّ

 نٌاٌح ١ًٌٕ ق٠ثٍَٛ اٌكناٌاخ اٌؼ١ٍا فٟ اٌمأْٛ اٌفاص، و١ٍح اٌؼٍَٛ اٌما١ٔٛٔح ٚااللرظاق٠ح ٚاالظرّاػ١ح، ظاِؼح اٌؽٍٓ

 .70، ص  1984ٌٕح  قان اٌث١ؼاء، اٌّغهب،اٌصأٟ، 



 اإللكترووي ضمان التعرض الصادر مه الغير وأحكام تعديل الضمان في البيع العادي    الفصل الثاوي:

 

103 
 

حموؿ الشفيع بموجب حكـ الشفعة محؿ المشتري في  عمى  ذلؾ،أصبل  كأنو لـ ينتيي
قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض دعوى الطرد القائمة مف طرؼ الشفيع، قبؿ  عقد البيع،

 (1) ".المشتري تأسيسا عمى قياـ عقد اإليجار المذكور صحيح
العامة يؽ القواعد فيتبع تطب، فالتعرض يكوف قانوني ،ونيبرجوعنا إلى البيع االلكتر 

ممكية المبيع عف طريؽ االدعاء لممشتري بأحقية مو قاـ  الغير بالتعرض ف .ىذا الشأف في
فما  ،معنوية  كالبرامج والخدماتأو كاألجيزة و المواد ية سواء كاف ىذا األخير سمعة ماد

قـو بالتصدي ليذا التعرض وحمايتو مف ىذا عميو إال المجوء إلى البائع الميني الذي ي
 االدعاء حتى ينتفع انتفاعا ىادئا بالمبيع.

ناشئا عن أوالحقا لو و  أن يكون الحق الذي يدعيو الغير موجوًدا قبل البيعثانيا :
 فعل البائع

ىذا األساس يشترط التزاـ البائع بضماف التعرض القانوني الصادر مف الغير أف 
 ، أي أف يكوف حؽ المتعرض موجوًدا قبؿ البيع(2)سابقا عمى البيعوف سبب التعرض ػيك

. كبيع البائع المبيع لشخص آخر تممكو قبؿ سواء كاف الحؽ عينيا أوشخصيا، جزئيا أوكميا
 أف الغير قد اكتسب ممكية المبيع بالتقادـ قبؿ البيع.أجره قبؿ بيعو، أو ري أورىنو أو المشت

، يضمنوحؽ لعقد البيع، فاألصؿ أف البائع ال أّما إذا استند في تعرضو لسبب ال
 . كاف ىذا السبب ناشئا عف فعمو، إاّل إذا السبب في ادعاء الغير سبب أجنبي ألف

كما لو باع منقوال لشخص دوف تسميمو إياه، وقاـ ببيعو ثانية لشخص  ،مثاؿ ذلؾ
كية بموجب وبيذا يكوف المشتري الثاني قد اكتسب المم ،آخر حسف النية، وتسممو منو

ويقـو  ،الشيء بالتقادـ لغيراحالة اكتساب وأيضا  .(3)الحيازة في المنقوؿ سند الممكية
فبل ضماف مف البائع ألف اكتساب  ،بعدئذ بادعاء لممكية المبيع في مواجية المشتري

                                                             
(1) 

 .349ٚ   348اٌّهظغ اٌٍاتك، ص . ق/ اٌكٌٛلٟ ػىخ،2000 ِاٞ 02ح ــق ظٍٍ 63ٌٍٕح  669 ؽؼٓ ِظهٞ نلُ
(2)

Antonmattei. PH  et Raynard .J , Droit civil , contrats spéciaux, 2éme éd, LITEC, PARIS 

   2000, pp 166 et ss. 

ٚومٌه   
 

:
 

 .681، ص36، ي28/04/85،  ظٍٍح 54، ٌٕح  2154ؽؼٓ ِؽىّح إٌمغ اٌّظه٠ح نلُ 
(3) 

 ِٓ ؼاو تٍٕك طؽ١ػ ِٕمٛال أٚ ؼما ػ١ٕ١ا ػٍٝ إٌّمٛي إٌٔٚك » ِٓ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ اٌعىائهٞ:  835ٔظد اٌّاقج 

 «.ٌؽاٍِٗ فئّٔٗ ٠ظثػ ِاٌىا ٌٗ إلا واْ ؼٍٓ ا١ٌٕح ٚلد ؼ١اوذٗ   
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الشيء بالتقادـ المكسب مف قبؿ الغير نشأ بعد البيع وأف سبب اكتماؿ ىذا التقادـ راجع 
 .(1) تقصير المشتري في قطع مدة التقادـ المكسبلتياوف و 

قد يرد التعرض البلحؽ كذلؾ في العقار، وىنا ال يمتـز البائع بالضماف إاّل إذا كاف 
قياـ  البائع ببيع العقار إلى المشتري   ،مثاؿ ذلؾ، ىو الذي أعطى المتعرض ىذا الحؽ

 ،بتسجيؿ العقد )1ب(،الذي سبؽ المشتري  )2ب(ثـ قاـ ببيعو لمشتري ثاني  )1ب(
 ،يتـ تسجيمو قبؿ تسجيؿ البيعف ،حؽ ارتفاؽ عمى العقار الذي باعو وكذلؾ تقرير البائعأ

 وينتقؿ عندئذ العقار إلى المشتري  محمبل بحؽ ارتفاؽ.
االستيبلء عمى العقار المبيع مثمة في قياـ دائنيف بالتنفيذ أو أخرى مت تىناؾ حاال

الؾ العقار ثـ ػونفس الشيء إذا رىف الم ار بالمزاد العمني.بيع العقكذلؾ  وأقبؿ تسجيمو، 
 .(2)فقاـ الدائف المرتيف بقيد الرىف قبؿ أف يقـو مشتري العقار بتسجيمو قاـ ببيعو

التعرض إذا كذلؾ ، إّف البائع ال يضمف حوؿ تعرض الغير عبلوة عمى ما ذكرناه
 األرض بيدؼ المنفعة العامة عمىاالستيبلء نزع أو ك ،كاف سببو متعمقا بالمصمحة العامة

األجراء ىذا فعمى المشتري تحمؿ بمفردتو نتيجة  ،االنتفاع بيا سبب القوة القاىرة يمنع أو
 . منوالمستفيدة   الذي سيتـ تعويضو مف قبؿ الجية

غير انو إذا صدر قرار االستيبلء قبؿ البيع وفي نفس الوقت كاف يعمـ بو البائع 
 .(3)، فينا يقع الضماف في االستحقاؽ عمى عاتؽ البائعوأخفى ذلؾ عمى المشتري

ا عمى العقد في البيع وبالرجوع بالشرط الثاني المتعمؽ بكوف سبب التعرض سابق
يتـ إرساليا ثـ  ،عمى بيع سمعة عبر شبكة االنترنت كأف يتعاقد الطرفيف ،االلكتروني
لممشتري الواقع االستحقاؽ  ضمافبالبائع  فيمـز،  الذي يدعي بأحقية المبيع خرآ لمشتري

 .(4) الثانيالمشتري اقبؿ  واألوؿ عمى السمعة التي تعاقد عمييا مع
 
 

                                                             
(1) 

 .650ص  ٌّهظغ  اٌٍاتك،ق/ إٌٍٙٛنٞ، ا
(2) 

 ِعٍح اٌمأْٛ ٚااللرظاق ، ـؼه ، شهٚؽ ذؽم١ك اٌرىاَ اٌثائغ تؼّاْ ذؼهػٗ اٌشفظٟ ٚذؼهع اٌغ١ه ق/ـ١ًّ

 .ِٚا تؼك٘ا 361ص ،1975اٌؼكق األٚي ٚاٌصأٟ ِاني/ ١ٔٛ٠ٛ، ٌٕح    
(3) 

 .296ق/ ذٛف١ك ؼٍٓ فهض ، اٌّهظغ اٌٍاتك، اٌث١غ ٚاٌّما٠ؼح ، ص
(4) 

 ٚتؼك٘ا. 280ؼ١ٍٓ ِٕظٛن، اٌّهظغ اٌٍاتك، صق/ ِؽّك 
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 أن يقع التعرض فعالثالثا: 
يكوف لممشتري حؽ الرجوع عمى البائع بالضماف البد أف يتخذ الغير  حتىو 

يكفي ، وبالتالي فبل وليس مجرد إدعاء حؽ عمى المبيع ،المتعرض خطوات عممية وحقيقية
إلى مطالبة المشتري يتسرع ف ،الخوؼ التيديد الصادر مف الغير أومجرد الخشية أو وقوع 

فمجرد التيديدات ، (1)الصادر مف الغير الحماية المتمثؿ في ضماف التعرضالبائع بحؽ 
 .ولزومو أوالتمويح بالمطالبة بالمبيع ال يؤدي إلى قياـ الضماف

فقد ال  جرد وجود رىف عمى العقار المبيع،لممثبل فبل يعتبر كذلؾ التعرض حاال 
كما أنو ال يمكف اعتبار أف ( 2)بالتنفيذ عمى المبيعأ المرتيف إلى حقو باالستفادة أو يمج

ـ يقع لو تعرض فعمي مف ىذا التعرض حاال إذا تأكد المشتري أف المبيع ممموؾ لمغير، ول
 .(4)بفسخ العقدأو  (3)ولكف يحؽ لو في ىذه الحالة االمتناع عف دفع الثمف الغير

يع أماـ المحاكـ عد التعرض قد وقع فعبل إذا قاـ الغير برفع دعوى استحقاؽ المبي 
عف حػؽ  قػد يرفع دعوى يدعي فييا حقا عينيا تبعياضد المشتري، أو وصدور الحكـ 

 إيجاًرا.  أوحؽ الرىف أو االرتفاؽ، كحؽ االنتفػاع أو الممكية
لدفع، حيف ترفع الدعوى مف طرؼ المشتري ضد قد يقع بطريؽ اوعميو، فالتعرض 

ىذا الغير إذا كاف الشيء المبيع في يد الغير الذي  يقـو بطريؽ دفع  آخر، مفاده أنو ذو 
 .(5)ارتفاؽ عمى المبيعإيجار أورىف أو حؽ 

قد يقع التعرض مف قبؿ الغير ليس عف طريؽ رفع الدعوى، بؿ متى كاف  كما 
الشؾ بأف بحيث ال يحتمؿ الجدؿ فيو أو ،اضحا الغير و  االدعاء القانوني الذي يدعيو

تكميؼ عمى مثاؿ ذلؾ ظيور عبء أو  .(6) المدعي وىو المشتري عمى حؽ في ادعائو

                                                             
(1) 

 ق/ و١٘ه ؼهض ٚق/ػٍٟ اٌعاٌُ، اٌؼمٛق اٌٍّّاج ، ِٕشٛناخ ظاِؼح قِشك، قْٚ  لوه اٌطثؼح، ظاِؼح قِشك، ٌٕح

 .264، ومٌه: ق/ ٔث١ً إتها١ُ٘ ٌؼك، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 373، ص 2007، 2006    
(2) 

  2001، ٌثٕاْ، ٌٕح ه اٌطثؼح، ِٕشٛناخ اٌؽٍثٟـــقْٚ لو ،ٛق اٌٍّّاجـؼماٌ ،ْٛ اٌّكٟٔ، اٌمأٓ لاٌُـــِؽّك ؼٍ ق/

    .322ص      
(3)

 ٌٕح ، اٌث١غ ٚاإل٠عان، اٌطثؼح األٌٚٝ ، قان اٌصمافح ٌٍٕشه ،ػّاْ ، األنقْ،ق/ ػٍٟ ٘اقٞ اٌؼث١كٞ، اٌؼمٛق اٌٍّّاج 

 .  114ص، 2006    
(4)

 .  322اٌٍاتك، ص اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، اٌّهظغ ق/ ِؽّك ؼٍٓ لاٌُ ، 
(5)

 .  242ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، اٌعىء اٌهاتغ ،ص 
(6 )

٘اِش    285 ص اٌّهظغ اٌٍاتك، ، ق/ ظاٌُ ػٍٟ ٌاٌُ ٔاطه،175تٕك  اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ ذٛف١ك ؼٍٓ فهض،

 .03نلُ
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وبالتالي فما  أوقد يكوف المبيع مرىونا بديف ما، المبيع مما يؤدي إلى نقص االنتفاع منو،
والبائع  ف رفع دعوى مف الغير.عميو في ىذه الحالة إال الرجوع بالضماف عمى البائع بدو 

الما بشراء المبيع متحمبل عالمشتري عالما بسبب االستحقاؽ أو يتحمؿ مف الضماف إذا كاف 
 .(1)مدني 1629، وىذا ما ذىب إليو القانوف الفرنسي في المادة  مخاطره

مف  373أما المشرع الجزائري، فمـ ينص عمى ىذه الحالة، ولكنو نص في المادة 
المشتري عف حسف نية لمدني برجوع المشتري عمى البائع بالضماف ولو اعترؼ القانوف ا

 تصالح معو.بحؽ الغير أو 
يمتـز البائع في حالة االستحقاؽ  ،في حالة االتفاؽ عمى اإلعفاء مف الضمافأما 

أقدـ عمى الشراء  أثناء البيع بخطر االستحقاؽ، أوبرد الثمف إاّل إذا كاف المشتري عالما 
 .غـ مف وجود المخاطر والمجازفاتعمى الر 

عبلوة عمى ما تقدـ، نرى أف المشتري يستطيع عند وقوع التعرض فعبل أف  ،وعميو
و رفع فبإمكان كذلؾ إذا كاف المبيع بيع ممؾ الغير،الثمف عمى البائع إف لـ يدفعو أو يحبس 

 فسخو.دعوى بطبلف ىذا البيع أو 
بالنسبة ليذا ي البيع التقميدي، و ض الغير فعبل فىذا إذف عف اعتبار وقوع تعر 
وليس لممشتري ىذا الشرط معموؿ بو ،نجد أف الشرط في عقد البيع اإللكتروني، 
بد أف تكوف . فبلالضماف ما داـ الغير لـ يتعرض لوااللكتروني أف يمجأ إلى المطالبة ب

رفع وذلؾ مف وقت  ،حقو عمى المبيع ميما كانت طبيعتومؤكدا  ،ىناؾ منازعة الغير لو
 الدعوى مف طرؼ الغير. 

الممكية ولـ يقـ رتب حقوقا لمغير كحؽ االنتفاع أو حالة عمـ المشتري بأف المبيع ي
باتخاذ اإلجراءات القانونية لمنازعة المشتري، فبل يجوز ليذا أو ىذا الغير بالمطالبة بيا 

موؿ بيا في المع األخير الرجوع عمى البائع اإللكتروني بالضماف وفقا لقواعد االستحقاؽ
 . النظرية العامة

                                                             
(1)  

« Dans le même cas de stipulation de non- garantie, le vendeur en cas d’éviction est tenu 

     à la  restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger    

     de l’éviction ou qu’il  n’ait acheté à ses périls et risques » . 



 اإللكترووي ضمان التعرض الصادر مه الغير وأحكام تعديل الضمان في البيع العادي    الفصل الثاوي:

 

107 
 

االلكتروني، فإّف التزاـ الكبلسيكي أو  أف في كبل العقديف في كؿ ذلؾيمكف القوؿ 
البائع بدفع التعرض الصادر مف الغير معمؽ عمى شرط رفع الدعوى مف قبؿ الغير، وقياـ 

مة في الخصو  المشتري بإخطار البائع عف بعد بيذه الدعوى في أقرب اآلجاؿ حتى يتدخؿ
أي الرجوع إلى   أف يحؿ محؿ ىذا األخير إذا طمب إخراجو منيا،إلى جانب المشتري أو 
 القواعد العامة وتطبيقيا.

 المطمب الثاني
 نطاق التعرض الصادر من الغير  

ينشىء عقد البيع التزاما عمى عاتؽ البائع بعدـ التعرض الشخصي لممشتري  
التزاـ البائع بضماف تعرض الغير في  حتى يتحدد نطاؽف ضماف تعرض الغير،بوكذلؾ 

ينبغي عمينا معرفة وتحديد أنواع البيوع التي يمـز البائع فييا بيذا الضماف. ف .عقد البيع
في كذلؾ  ،والبيوع المتتالية و البيوع غير المسجمة ،فتكمف ىذه البيوع في البيوع الجبرية

في البيع اإللكتروني مف  وكما نحاوؿ معرفة نطاؽ ضماف تعرض الغير ،بيع ممؾ الغير
 خبلؿ ىذه البيوع المذكورة أعبله.

 أربعة فروع عمى النحو التالي: إلىتـ تقسيـ ىذا المطمب        
 ضماف التعرض في البيوع الجيرية :األوؿالفرع  

 تاليةضماف التعرض في البيوع المت الفرع الثاني:
 ضماف التعرض في البيوع غير المسجمة الفرع الثالث:

 ضماف التعرض في ممؾ الغير فرع الرابع:ال
 الفرع األول

 ضمان التعرض في البيوع الجبرية 
ئع جبًرا في مواجية البالضماف سواء كاف البيع رضائيا أو يثبت لممشتري الحؽ في ا 
و ىو غير أف ما يدعو لمتأكد من ويتـ ذلؾ بواسطة السمطة القضائية. ،الديف عميوبتنفيذ 

التزاـ ثابت عمى عاتؽ البائع عمى عكس الحاؿ في ستحقاؽ أف ضماف التعرض واال
مف التقنيف المدني الفرنسي المقابمة لممادة  1649ضماف العيوب الخفية إذ نصت المادة 
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مدني جزائري عمى أف ال ضماف لمعيب في البيوع  385مدني مصري والمادة 454
 القضائية وال في البيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد.

وتـ استحقاقو  المبيعفي لممشتري التعرض  وقع إذا ،بيع عف طريؽ المزادففي ال
وضعية الحالة، ىذه  أف في ،إالفبل بد أف يتحقؽ التزاـ البائع بالضماف منو مف قبؿ الغير،

بؿ يتـ جبرا عنو ويتولى الدائنوف  ،بيع الجبري ال يتـ بإرادة البائعال لكوف أف ،البائع مختمفة
ا األمر يستدعي تحديد مف ىو المديف بالضماف، ىؿ ىو البائع أـ القياـ بذلؾ. فيذ

 الدائنوف؟
 أننا نقوـ يمكف القوؿ أف ىذه المسألة قد جادلتيا عدة آراء وتضاربت حوليا، إال

إلى القوؿ أف الممتـز بالضماف في ىذا النوع مف (1)ذىب رأيلقد بذكر البعض منيا: 
ا عمى أمواؿ مدينيـ وذلؾ باعتبارىـ في مركز البائع البيوع ىـ الدائنوف الذيف باعوا ونفذو 

 .الرجوع عمى المديف المفمسب كما أف ال فائدة فيما يخص قبض الثمف،
أخر إلى القوؿ أف الضامف ىو البائع ويقع عمى عاتقو ضماف مف  (2)اتجو رأي

يـ عتبر أصحاب ىذا الرأي الدائنوف الذيف نفذوا عمى أمواؿ مدينا، فالمزادرسا عميو 
 تنصرؼ إلى األصيؿ.أف تصرفاتيـ كنائبيف عف المديف و 

نما يستفيد منو كذلؾ المديف ألنو يبرأ ، ثمف المبيع ال ينتفع منو الدائنوف فقط ف وا 
ذا است الثمف، ذمتو بمقدار وع فعمى ىذا األخير الرج ،حؽ المبيع لمغير وىو بيد المشتريوا 

 .(3) لذيف نفذوا عمى أمواؿ مدينيـعمى الدائنيف ابالضماف عمى البائع المديف أو 
ذا استطاع البائع أف يثبت خطأ الدائنيف بأنيـ كانوا يعمموا أف الم بيع في المزاد غير وا 

 فيرجع عمييـ وفقا لمقاعد العامة بناء عمى المسؤولية التقصيرية. ،ممموؾ لمدينيـ

                                                             
(1) 

 شهغ اٌؼمٛق اٌٍّّاج فٟ ٛ اٌٍؼٛق نِؼاْ ،. ق/ أت301ص ،160فمهج  اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ ظاٌُ ػٍٟ ٌاٌُ ٔاطه،

 .319ص ، 2003ػمكٞ اٌث١غ ٚاٌّما٠ؼح، اٌطثؼح اٌصا١ٔح ، قان اٌعاِؼح اٌعك٠كج، ، ِظه، ٌٕح    
(2) 

 هجـــفم اتك،ـهظغ اٌٍـاٌّ كناٚٞ،ـ. ق/ػثك إٌّؼُ اٌث658، ص345 اتك، فمهجـك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍـق/ػث

 ِٚا تؼك٘ا. 469ص، 306
(3) 

 هــِظ هت١ح،ـٙؼح اٌؼـقان إٌ ح،ـه اٌطثؼــقْٚ  لو غ ٚاٌّما٠ؼح،ـاٌث١ ٛق اٌّك١ٔح،ــهغ اٌؼمــهلاٚٞ، شـــ١ً اٌشـق/ ظّ

 .  283-280 ص، 1968 
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مزاد بيعا لممؾ لو في ال ادرفبإمكانػو اعتبار البيع الص ،ؾواف لـ يستطيػع إثبات ذل
بالتالي سوؼ يطالب بإبطاؿ العقد ويرجع عمى الدائنيف الذيف استوفوا حقوقيـ  الغير و 

 .(1) بدعوى اإلثراء ببل سبب
يعة العبلقة بدورنا نؤيد االتجاه الثاني أي أف البائع ىو الضامف وىذا راجع لطب

 ،منيا االلتزاـ بالضماف عقدية التي ترتب التزامات عمى البائعالرابطة بينيما وىي عبلقة 
و قد تـ بيعيا بالمزاد المشتري بعيد كؿ البعد عمى ىؤالء الدائنيف  بالرغـ مف أف ممكيتاف و 

فينبغي لممشتري الرجوع عمى البائع بالضماف وىذا األخير بدوره  ،مف طرفيـ وبالتالي
 يرجع عمى الدائنيف الستحقاؽ حؽ المشتري منيـ. 

وباإلضافة يمكف القوؿ أف عند بيع  ،و المسئوؿ بالضمافوىكذا حاولنا تحديد مف ى
عقارية، فإذا كانت مف وف طبيعة ىذه األمواؿ منقولة أو فقد تك ،لمزادأمواؿ المديف با

اف ا بالحيازة إذا كالمنقوالت، فبل يمكف وقوع التعرض عمييا، لكوف المشتري قد تممكي
مف مالكيا  إذا ما ضاعت ،ستحقيامتيا المالية مف مجاع قيتر ، فػيمكف اسحسػف النيػة

 .(2)الحقيقي
راء عمى الش -المقبؿ -، فبالضرورة المشتري القادـ ا إذا كاف المبيع بالمزاد عقاًراأم

وىػو ممموؾ لغير  ،مسجػؿ و، ككػوف العقػار غيػرات عميػقى معمومبالمزاد يكػوف قػد تم
 .(3)الذي يطالب باستحقاقو المديف

فقبؿ  ر مف الغير في البيع اإللكتروني عف طريؽ المزادضماف التعرض الصاد أما
أحد أنواع تعريؼ البيع بالمزاد االلكتروني، فيو  سوؼ نتطرؽ إلى التطرؽ ليذا الموضوع،

 1995الذي ظير في الواليات المتحدة األمريكية التسعير الديناميكي أوالتسعير المتغير، 
 .)4)الشيير .ebay wwwمع انطبلؽ موقع 

                                                             
(1) 

 183 هظغ اٌٍاتك، تٕكـــٓ فهض، اٌّــق/ذٛف١ك ؼٍ. 659، ص345، تٕكغ اٌٍاتكــــاٌّهظ هواق إٌٍٙٛنٞ،ــق/ػثك اٌ

 .320 ص 
(2) 

  1961ح قان اٌىرة، اٌما٘هج، ٌٕح ــِطثؼ ،قْٚ لوه اٌطثؼح، ْٛ اٌّكٟٔــٞ، ػمك اٌث١غ ِٓ اٌمأُ اٌثكناٚـــػثك إٌّؼ/ق

 .  317ص 
(3) 

 .  80ِؽّك ػثك هللا اٌّطٍك أتٛ ٘ى٠ُ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص
(4(

Thibault Verbiest, Le nouveau droit du commerce électronique, op.cit. p163. 
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بأنو "قياـ شخص بوصفو وكيبل عف المالؾ بعرض  أيضالمزاد االلكتروني يعرؼ ا
الماؿ  في مزاد عاـ عف بعد بالطريؽ االلكتروني بقصد  إرسائو عمى أفضؿ عرض مقدـ 

الوسطاء القائميف عمى إعداد المزاد ومباشرتو إال ، وال يعد نشاط السماسرة أو مف المزايديف
 .(1)يمة األدبية الرتباطيا بتراث األمة إذا تعمؽ األمر باألمواؿ ذات الق

عمى أمواؿ ات شيرة عالمية أو ذي عمى أمواؿ يمكف أف يكوف البيع بالمزاد االلكترون
 مزايداتيستطيع التجار عرض السمع بالويجرى البيع عمى الموقع و  المديف المفمس.

 المشتري شراء ما يريده .ويستطيع العميؿ البيع و 
انتشار مواقع المزايدات عمى  بسببشتري بيذه المزايدات لكف كثيرا ما يخدع الم

قياـ أشخاص بممارسة وظائؼ المزايدة دوف ترخيص وذلؾ ما يعتبر تعديًّا  واالنترنت 
       وكذا عمى المبيع ذاتو. (2) أوتعرضا عمى حقوؽ القائميف عمى ممارسة ىذا النشاط

ني أف يختار صاحب موقع يبيف فيجب عمى كؿ مف يتعامؿ في البيع بالمزاد االلكترو 
 بوضوح دائرة نشاطو وطبيعة الخدمة التي يقدميا لممتعامميف عبر االنترنت. 

البيع ال بد أف يتـ تحت اسـ شركة مرخص ليا القياـ بذلؾ وتكوف وكيمة عف 
 .(3)المبلؾ وعمييا تقديـ ضمانات كافية لتنظيـ ىذا البيع بواسطة شخص مؤىؿ لذلؾ

أي المشتري عف الحد  Kالمزاد االلكتروني إعبلـ المستيمؾكما يجب أف يسبؽ 
 .(4)األدنى لمثمف الذي ستتـ المزايدة عميو 

                                                             
(1) 

 ٌٕح ِظه، ه، اإلٌىٕكن٠ح ،ـهت١ح ٌٍٕشــاِؼح اٌؼـ١ح، قان اٌعـهٚٔـرـؤ١ٌٚح االٌىـٛن، اٌٍّـٓ ِٕظـّك ؼ١ٍـق/ ِؽ

 . 78ٚ ق /ػثك اٌفراغ ت١ِٟٛ ؼعاوٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ص .154ص، 2003
(2) 

 مٛق ،ظاِؼح اإلٌىٕكن٠ح ، ٌٕحك اإلٌىرهٟٚٔ ، نٌاٌح قورٛناٖ ، و١ٍح اٌؽـهاَ اٌؼمــإت اٌك ِّكٚغ إتها١ُ٘ ِؽّك،ــق/ ـ

 .  366ص ،  2005 
(3) 

 . ٚ ق/١ٌك ؼٍٓ  ػثك هللا ،  إٌّظٛن اإلٌالِٟ ٌٌٛائً ؼّا٠ح 78ص ق/ػثك اٌفراغ ت١ِٟٛ ؼعاوٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك،

 1255ٚ 1254ٟ، تؽس ٌكٜ ِؤذّه األػّاي اٌّظهف١ح االٌىره١ٔٚح ت١ٓ اٌشه٠ؼح ٚاٌمأْٛ، ص ــاٌٍّرٍٙه االٌىرهٚٔ   

 .78ق/ػثك اٌفراغ ؼعاوٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص   
(4) 

 ؽس  ِمـكَ إٌٝـا٠ح اٌٍّرٍٙه االٌىرهٟٚٔ، تـــٚ ق /ـاٌك ا١ٌّٙهٞ، ؼّ   1255ق/١ٌك ؼٍٓ هللا ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

 ـٍك اٌصـأٟ، اٌّع 2003ِـؤذّه ؼٛي اٌعٛأة اٌما١ٔٛٔح ٚاأل١ِٕـح ٌٍؼ١ٍّاخ االٌىره١ٔٚح،  أوـاق١ّ٠ح شهؽح قتٟ،  أفه٠ً    

 ٟ ؼعاوٞ، ؼّا٠ح اٌٍّرٍٙه ػثه شثىح االٔرهٔد، اٌّهظغ اٌٍاتكـت١ِٛغ ك اٌفراـــق/ػث : مٌهـــتؼك٘ا، و اـِٚ 494ص   

 .78ص   
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 االنترنتلقد تدخؿ المشرع الفرنسي، فأصدر تشريعا ينظـ البيع بالمزاد عبر 
 التصرفاتوذلؾ بغرض حماية المتزايديف مف بعض  .(1)بقانوف المزاد اإللكتروني ويسمى

  محؿ المزايدة.ل كالتعرض ،أثناء المزايدة كالتعرض  بخمؽ الفوضى غير القانونية
عمى البائع االلكتروني ضماف الموقع الرابط بينو وبيف المشتري وضماف تنفيذ ف

فيقـو باستظيار  ،ر الذي قد يحدث بتواطؤ مع البائعتعرض الغي منيا ،امات العقدالتز 
 عمى حؽ الغير.المبيع قد يحتوي و أ ،(2)لممشتري مزايدات غير حقيقية عمى المبيع

وكذلؾ في حؽ  ،يمكف اعتبار تصرؼ ىذا الغير تعرضا قانونيا في حؽ المشتري
ىذا األخير الذي يعتبر الضامف المباشر لممشتري أف يوقؼ ىذا التعرض فعمى  ،البائع

 ىاعندخاصة إذا كانت القيمة التي توقؼ  ،حتى ينتفع المشتري بالمبيع بعد البيع بالمزاد
أي بعد الشراء التعرض  ،رست عمى إحدى المشتريف وترتب عف ذلؾثـ  كبيرةالمزاد 

 بيف  بقية التجار.جاري التدى إلى إفبلسو وفقداف مركزه يؤ مما باالستحقاؽ مبيع لم
 الفرع الثاني

 ضمان التعرض في البيوع المتتالية
عف طريؽ عقود ر ثاف، ما يتـ انتقاؿ المبيع مف المشتري األوؿ إلى مشت غالبا         

عو لمشتر أوؿ الذي تصرؼ فاف كاف البائع غير مالؾ لممبيع، وتـ بي ،البيوع المتتالية
ثـ يقـو ىذا األخير  ومثاؿ ذلؾ أف يبيع محمد شيئا ألحمد، بدوره إلى مشتر ثاف،بالمبيع 

 لزيد.ببيع المبيع 
إف كاف   ،بيعة المبيعحسب طأي المشتري ب ،يختمؼ أثر عقد البيع بالنسبة لزيد ىنا       

فمقد منح  ف كاف المبيع منقوال وتـ التعرض لو،فإمنقوال أوعقارا تمت تسويتو أولـ تتـ بعد. 
القانوف المدني المصري لممشتري الثاني عدة حموؿ إذا تعرض لو المالؾ الحقيقي في 

 المبيع وىي:

                                                             
)1(

Loi N°2000 /642 du 10 juillet2000 portant réglementation des ventes volontaires de 

   meubles aux public. Cette loi  modifie la loi du 25/06/1841-relative aux enchères    

   publiques. Voir Verbiest, TH, op cit, p165. 
(2)

Les risques des enchères en ligne tel que l’intervention d’un tiers. Complice du vendeur  

   qui fait monter les enchères. Catherine Viot , Le E-marketing, Mémentos , L.M.D,  éd 

   Gualino. E.J.A, Paris, 2006, p 168. 
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االستحقاؽ إذا ما الرجوع عمى المشتري األوؿ بالضماف و  يستطيع المشتري الثاني -1
المطالبة األولى  باعتبار أف في البيوع المتتالية،( 1)استحؽ المبيع مف المالؾ األصمي
 لمضماف توجو دائما لممشتري األوؿ.

ويمكف لو الرجوع بالضماف عمى البائع بواسطة الدعوى غير المباشرة، نيابة عف  -2
 ة دائني المشتري األوؿاني لمزاحمغير أنو قد يتعرض المشتري الث المشتري األوؿ.

 وذلؾ باعتبار أنو أقاـ دعوى غير مباشرة عمى البائع باسـ مدينو المشتري األوؿ.
رجع عمى الباعة واحدا ػري األخير أف يػوف، يمكف لممشتػة تعدد البائعػففي حال ،وعميو

 .(2)بدعوى غير مباشرة التي يقـو برفعيا باسـ مدينو أي البائع األخير بعد اآلخر
لكوف أف  ا يستطيع المشتري الثاني الرجوع عمى البائع بواسطة الدعوى المباشرة،كم  -3

عتبار ىذا با الحؽ في إقامة ىذه الدعوى قد انتقؿ مف المشتري األوؿ إلى الثاني،
 فبإمكاف المشتري الثاني مطالبة البائع بضماف االستحقاؽ،الحؽ مف ممحقات المبيع، 

 .(3) ألوؿكما ال يتعرض لمزاحمة المشتري ا
يستطيع حيازتو لمدة خمس البائع ف ،أما إذا كاف عقارا ،ىذا عف كوف المبيع منقوال

عامة في التقادـ اسطتيا سوؼ يكتسب المبيع بالتقادـ وفقا لمقواعد البو و  ،عشرة سنة
يسقط التزامو في الضماف تجاه روط الحيازة المادية والمعنوية و ش إذا توفرت المكسب
 .(4) المشتري

  (5)يرى أنيا دعوى مباشرة بعض الفقوالطبيعة القانونية لدعوى الرجوع بالضماف،  عف أما

 .(6)يراىا عكس ذلؾ والبعض اآلخر
أما الفقو الذي يرى أنيا دعوى مباشرة حيث يرفعيا الدائف عمى مدينو، إذ يشترط  -

ممحقات  أف يكوف رافعيا دائًنا لدائف المدعي عميو، ويترتب عمى كوف دعوى الضماف مف

                                                             
(1)

 .267ص ،2004 ، ٌٕح ِظهاٌعك٠كج، ، قان اٌعاِؼح اٌطثؼح اٌصا١ٔحاٌؼمٛق اٌٍّّاج، ػمك اٌث١غ،  ،ق/ ٌؼك ٔث١ً إتها١ُ٘
(2 )

 .  294ص ،2005 ه، ٌٕحقان اٌعاِؼح اٌعك٠كج، ِظ ،شهغ ػمكٞ اٌث١غ ٚ اٌّما٠ؼح ،اٌؼمٛق اٌٍّّاج ،ق/أٔٛن ٌٍطاْ
(3 )

 .282ص،1992ٌٕح  ِظه، اٌث١غ ٚاٌّما٠ؼح، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح ٌٍٕشه، شهغ اٌؼمٛق اٌّك١ٔح، ق/ظ١ًّ اٌشهلاٚٞ،
(4)

 .192ص  ،1995، ٌٕح إٌشه ، ِظه نقا لوه قْٚ األٚي، ق/ نٌالْ ٔث١ٍح ، اٌؼمٛق اٌٍّّاج ،ػمك اٌث١غ، اٌعىء 
(5) 

 ح إٌٙؼح اٌعك٠كج ـٟ اٌعك٠ك ، ؽثؼك اٌث١غ فٟ اٌرم١ٕٓ اٌّكٔـك ػٍٟ إِاَ ، ػمـِؽّق/١ٌٍّاْ ِهلً تاٌّشانوح  ِغ ق/

 .  251، ص1955، ٌٕح اٌما٘هجقْٚ لوه قان إٌشه،    
(6)

 .318، ص 1961 ، ٌٕح، ػمك اٌث١غ فٟ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ ، ِطثؼح قان اٌىرة اٌؼهت١ح ، اٌما٘هجق/ػثك إٌّؼُ اٌثكناٚٞ

 .  138ص ٍاتك،اٌّهظغ ٌا ؼ١ٍٓ،ق/ِؽّك  ٚومٌه  
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الشيء المبيع، وأنو ليس لممشتري األوؿ بعد البيع أف يرجع بدعوى الضماف عمى البائع 
 إذا أف ىذه الدعوى قد خرجت مف يده وتـ انتقاليا إلى خمفو وذلؾ بانتقاؿ المبيع إلييـ.

الفقو الذي يرى أف الرجوع بالضماف ليس بمثابة دعوى مباشرة لكوف أف  غير أف -      
قائمة ولو  وألنياتشبو حؽ االمتياز،  فيي نص قانوني يعبر عنيا،تستند إلى يرة ىذه األخ

 انقضت بالوفاء عبلقة االلتزاـ بيف البائع األصمي والمشتري األوؿ.
فيو المسئوؿ عف  المشتري األخير عمى البائع األوؿنرجح الرأي الذي يعتبر رجوع 

وف أف ىذه األخيرة تعتبر مف ممحقات الضماف واعتبار الدعوى في ىذه الحالة مباشرة لك
الشيء المبيع التي تنقؿ بانتقاؿ المبيع مف مشتري إلى أخر، وىكذا  فمممشتري األخير 

باإلضافة إلى   لكونو نقؿ إليو ممكية المبيع (األوؿ)الحؽ في الرجوع عمى البائع األصمي 
 رفع دعوى الضماف. 

 الفرع الثالث
 مسجمةضمان التعرض في البيوع غير ال 

، قد وتفوتو فرصة تسجيمو ألسباب كثيرةقد يشتري الشخص مبيعا متمثبل في عقار 
وتـ فإذا كاف عقد البيع غير مسجؿ  .خمفو العاـ بكؿ وسائؿ االثباتيبررىا المشتري أو 

، فالبائع يمتـز بتمكيف المشتري بحيازة المبيع واالنتفاع بو انتفاعا التعرض عمى المبيع
 كميا. 

مصري نص عمى االلتزاـ بالضماف، وال يشترط أف يكوف عقد البيع المشرع ال
مسجبل، ويظؿ ىذا االلتزاـ قائما حتى لو كاف عدـ تسجيؿ العقد سببو راجع إلى تقصير 

 .(1) المشتري الذي يسمح لدائف البائع نزع ممكيتو

لكف نرى أف ىذا التصرؼ يعد إىماال وال يمكف اعتباره مبررا لسقوط حؽ المشتري 
فإف لـ يقـ البائع بااللتزاـ بالضماف  بو،عو مف الرجوع عمى البائع لمن افي الضماف، وكذ

فما عمى البائع إال إرجاع قيمة المبيع لممشتري مع المطالبة  وتـ استحقاؽ المبيع لمغير،
بالتعويض إذا استطاع المشتري أف يثبت لمبائع عجزه القانوني لعدـ التسجيؿ.  ولقد 

النقض المصرية لممشتري بحؽ الرجوع عمى البائع بالضماف في حالة اعترفت محكمة 

                                                             
(1)

 .  297، ص1973ِٕشأج اٌّؼانف، اإلٌىٕكن٠ح، ٌٕح  ق/ ١ٌّه ػثك ا١ٌٍك ذٕاغٛ ،ػمك اٌث١غ،
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تزاـ البائع بالضماف لكوف أف ال (1)استحقاؽ المبيع منو مف طرؼ دائف البائع الشخصي
ؿ ىػذه  ا أف لورثة البائع عػبء تحماده، كمىو التزاـ شخصي ينشأ عف عقد البيػع فور انعق

 المسؤولية بعد وفاتو.
القوؿ أنو ال يمكف لمبائع التخمص مف مسؤولية الضماف في البيوع يمكننا أخيًرا 

البائع بنقؿ اس ىذه المسؤولية ىو التزاـ شخصي، فبمجرد قياـ السالفة الذكر لكوف أف أس
 ممكية المبيع لممشتري ينتقؿ معو االلتزاـ بالضماف وال يمكف إسقاطو عنو. 

 لرابع الفرع ا
 ممك الغير ضمان التعرض في

بيع ممؾ الغير موضوعا متفرعا عف عقد البيع، فيو ذو أىمية كبيرة في يعتبر 
 وبيرتلتنظرا  عنوموضوع الضماف ذلؾ ما أدى بنا إلى تخصيص شرح خاص ومفصؿ 

 .الغيربما فييـ  أطراؼ البيع كؿ يتحممياىامة  قانونية  اأثار 
ال عندما يبيع الشخص حقا، يجب أف يكوف ىو صاحب الحؽ في المبيع، إذ 

ال يمكف لفاقد الشيء أف يعطيو أو  يبيعو، بؿ يجب الحصوؿ عمى موافقة المالؾ الحقيقي وا 
 .الغير بيع ممؾتصرؼ اعتبرنا ال

عة، وىوال يممؾ إال ذلؾ الشريؾ في الشيوع الذي باع كؿ العيف الشائ الغير قد يكوف
عنو بؿ  نائبا يكوف األب الذي تصرؼ في ماؿ ابنو بالبيع ليس باعتبارهحصة فييا، أو 

وارث قد يكوف الزوج الذي باع ماؿ زوجتو باألصالة، كما قد يكوف الأصيبل عف نفسو، أو 
وقعت في ي حصتو، أو لكنيا لف تقع فالذي باع عينا في التركة أوليست في التركة، و 

أمواؿ الدولة ؾ الغير عند بيع أمواؿ الغائب أو د بيع مملكنيا مستغرقة بالديوف، و يعحصتو 
 .(2) الخاصة

ت المختمفة اعريفاولت تقديـ التضوع وخطورتو حو الم ىذا الجزء مف نظرا ألىمية
ي الشريعة اإلسبلمية اء المترتب عف ىذا البيع فز مؾ الغػير وذكر شروطو، وكذا الجيع ملب
 .في األخير إلى ذكر أحكاموالقوانيف الوضعية. والتطرؽ و 

                                                             
(1)

 . 111، ص1983ػمك اٌث١غ، ،ِٕشأج اٌّؼانف، اإلٌىٕكن٠ح ، ٌٕح  ق/إتها١ُ٘ ِؽّك ػطا هللا،
(2)

 اِؼحـقان اٌعْٛ اٌّـكٟٔ، ـــٌفـمـٗ اإلٌالِـٟ ٚاٌمـأـغ ٍِه اٌغــ١ه فـٟ اىاَ ت١ـٓ، أؼـا١٘ـٟ شـّاػ١ً ػثك إٌثـإٌق/  

 .64، ص 2005اإلٌىٕكن٠ح، ٌٕح  كجـاٌعك٠    
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مؾ الغير في ر بيع ممف خبلؿ ىذه الدراسة الكشؼ عف مدى تصو  ناحاول كما
ىناؾ أحكاما حديثة أو ،ع يخضع ألحكاـ القواعد العامة ىؿ ىذا البيالبيع اإللكتروني، و 

 ما سوؼ  تتـ اإلجابة عنو ال حقا. ىذا  ؟بو خاصة
 تعريف بيع ممك الغير -أوال

 عرفو بعض الفقو أنو " البيع الذي يكوف المبيع فيو معينا بالذات، وال يكوف ممموكا ألحد
ف عػرفو بأنو:" البيع الذي يبيع الشخص شيئا معينا بالذات وىػناؾ م.(1)"لطػرفػيفمػف ا

 .(2)"وليا عميويكوف البائع وكيبل عف المالؾ أو  ممموكا لمغير دوف وجو حؽ أي دوف أف
ر دوف شخص آخمف البيوع، يتـ بيف غير المالؾ و عرفو بنوع  (3)أما البعض اآلخر

فيذه التعريفات الفقيية كانت مصدر ظيور  تعيدا عنو.ال مأف يكوف وكيبل عف المالؾ و 
 العربية لمدوؿ. ر في مختمؼ القوانيف البلتينية و النصوص القانونية المنظمة لبيع ممؾ الغي

يمكف أف يعطي لممشتري ؿ، و عرفو ب: "بيع ممؾ الغير باط(4)فالتقنيف المدني الفرنسي
 ".ع غير ممموؾ لمبائعالرجوع بالتعويضات إذا كاف يجيؿ أف الشيء المبي
إذا باع شخص مدني عمى أنو: " 466أما المشرع المصري، فقد عرفو في المادة 

يكوف األمر ولو لممشتري أف يطمب إبطاؿ البيع، و  ىو ال يممكو جازشيئا معينا بالذات و 
لبيع في في كؿ حاؿ ال يسري ىذا او لـ يسجؿ. لبيع عمى عقار، سجؿ العقد فيو أو وقع ا

 " .لو أجاز المشتري العقدلعيف المبيعة و حؽ مالؾ ا
:" إذا باع  شخص شيئا معينا  ػب تقنيف المدني الجزائريمف ال 397قد عرفتو المادة

بالذات وىو ال يممكو جاز لممشتري أف يطمب إبطاؿ العقد، ويكوف األمر ولو وقع البيع 
يع  في حؽ مالؾ لـ يسجؿ. وفي كؿ حاؿ ال يسري  ىذا البسجؿ العقد فيو أو  عمى عقار،

                                                             
(1)

 . ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ 343،ص 1967ػثك اٌؼى٠ى ػاِه، ػمك اٌث١غ، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، اٌما٘هج 

 اٌث١غ ٚ اإل٠عان  –، قنٚي فٟ اٌؼمـــٛق اٌٍّّــاج . ق/ػثك اٌـــٛقٚق ٠ؽٟ 272ٚ  271اٌٍـــاتك، اٌعىء اٌهاتغ، ص    

 . 173، ص  1977، 1976قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، اٌما٘هج،ٌٕح     -ٚ اٌرأ١ِٓ   
(2)

 . 262ٚ  261، ص 1956ػثاي اٌظهاف، ػمك اٌث١غ فٟ اٌمأْٛ اٌى٠ٛرٟ، قان اٌثؽٛز اٌؼ١ٍّح، اٌى٠ٛد ، ٌٕح ق/ 
(3)

 .267، ص 2010، ِظه، ٌٕح اٌّىرثح اٌّظه٠ح   ،غ، اٌطثؼح األٌٚٝأؼّك اٌٍؼ١ك اٌىلهق، ػمك اٌث١ق/  
(4)

 ِكٟٔ فهٍٟٔ، ومٌه: ق/إٌّاػ١ً ػثك إٌثٟ شـــا١٘ٓ، أؼىاَ ت١غ ٍِه اٌغ١ه فٟ اٌفمٗ اإلٌـــالِٟ ذم١ٕٓ  1599اٌّاقج  

 .64، ص 2005ٚ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، قان اٌعاِؼح اٌعك٠كج، اإلٌىٕكن٠ح، ٌٕح     

Art 1599 « La vente de la chose d’autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages -

intérêts, lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».      
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في القسـ الثاني  (1)كما نظمت أحكاـ ىذا البيع المبيعة ولو أجاز المشتري العقد".العيف 
 لمباب السابع المتعمؽ بعقود الممكية في التقنيف المدني الجزائري. 

لكوف  في ىذه الحاالت ىو بيع ممؾ الغيرعتبر البيع نمف خبلؿ ىذه التعريفات 
دوف وجود وكالة أو تعيد مف المالؾ األصمي في حؽ أو  فيممؾ دو الشخص باع ما ال 

 ىذا الشأف. 
 شروط تحقق بيع ممك الغير ثانيا:

كوف ضرورة  تكمف فيتوافر ثبلثة شروط  وتحققبيع ممؾ الغير تصرؼ يقتضي ل
أف ال يكوف البائع مالكا لممبيع وقت و المبيع معينا بالذات ، يجب أف يكوفو العقد بيعا، 

 بنوع مف التفصيؿ تبعا. ىذه الشروط  تولى شرحالتعاقد. سوؼ ن
 أن يكون العقد بيعاـ  1

عقد تمميؾ شيء أو نقؿ حؽ مالي آخر لقاء دفع الثمف. أما  كونونقصد بالبيع ىنا، ب
إذا كاف العقد مجرد وعد بالبيع أو تعيد أحد طرفي العقد لمطرؼ اآلخر بالحصوؿ عمى 

تعيد أحد ؾ بنقؿ الممكية لمطرؼ اآلخر أو ذلممكية الشيء محؿ العقد، ثـ يقـو بعد 
ر، فيذه بالحصوؿ عمى موافقة المالؾ الحقيقي لشيء عمى بيعو لممتعاقد اآلخ الطرفيف

 .(2)ال تنصرؼ إلييا أحكاـ بيع ممؾ الغيرالتصرفات ال تعد بيعا، و 
 أن يكون المبيع معينا بالذاتـ  2

وبالرغـ مف ذلؾ إف  ،راألصؿ في بيع ممؾ الغي فيو ضروري،ىذا الشرط ىاـ و 
المشرع  الجزائري في  اف غيرمدني،  1599المشرع الفرنسي لـ يفصح عنو في المادة 

 ، قد نصا عميو صراحة.  مدني المصري 466المادة مدني التي تقابؿ  399المادة 
العقد، ال تتـ إال  انعقاد و، فإف ىذه األىمية تكمف في كوف انتقاؿ الممكية فورػوعمي

المعيف بالذات ال يجعؿ غيره مف المبيع  الشيء لذا و  .تعييف يقيني لممبيعو د ػػيد تحدػبع
 أو المخطوطات األصمية (3)األشياء أف يقـو مقامو عند الوفاء بو، كالعقارات بوجو عاـ

                                                             
(1) 

 ِكٟٔ ظىائهٞ. 399إٌٝ  397اٌّٛاق ِٓ 
(2)

 ؼح ٔــاقٞ اٌمؼاج، اٌعــىء اٌصأٟ، قْٚ لوــهِؽّك وّاي ػثك اٌؼى٠ى، اٌرم١ٕٓ اٌّكٟٔ فٟ ػٛء اٌمؼاء ٚ اٌفمٗ، ؽثق/  

. ق/ إٌّاػ١ً ػثك إٌثٟ    268. ق/أؼّك اٌٍؼ١ك اٌىلهق، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 415، ص 1985إٌشه، ٌٕح  ِْىا

 .51،52شا١٘ٓ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص
(3)

 .149، ص 1980إٌشه، ٌٕح  ١ٌٍّْاْ ِهلً، ػمك اٌث١غ، ؽثؼح ٔاقٞ اٌمؼاج، قْٚ لوه ِىاق/  
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 كما أف الشيء المعيف بالذات يسمح لنا صفات معينة. زة ذاتجيأ أوات سيار البيع أو 
عدـ ممكيتو لمشيء المقصود بالبيع عند القياـ بااللتزاـ ئع أو عف مدى ممكية البا حقؽبالت

 بنقؿ الممكية .
فبل تنطبؽ أحكاـ بيع فيو االستثناء الوارد عف األصؿ،  أما الشيء المعيف بالنوع،

الفرز، كما ال يعتبر بيعا لممؾ  بعدبؿ  ،ألف الممكية ال تنتقؿ بمجرد التعاقد ،ممؾ عميو
 كاف البائع عندئذ غير مالؾ لذاؾ الشيء. و ،محقؽ الوجود ال إذا المبيع المستقبمي إالغير 
 أال يكون البائع مالكا لممبيع وقت التعاقدـ  3
والتشريعات عامة عمى اعتبار ىذا الشرط مف أوليات الشروط في بيع  (1)يتفؽ الفقو   

فيو إطبلقا ألف المبيع إذا كاف ممموكا لمبائع، فالعقد يقع صحيحا، فبل يتصور  ،ممؾ الغير
يجيز لو التصرؼ المبيع،  الوضعية، ليس لمبائع حقا ما عمى في ىذهو  ممؾ الغير. ابيع
ويمكننا القوؿ أف ىذا يرتب استحالة  (2)أي سمطة تسمح لو بيذا التصرؼ،لـ يكتسب و  فيو

 " .مطمقة في نقؿ الممكية، استنادا لمقوؿ "فاقد الشيء ال يعطيو
عمـ ، ويستوي في ذلؾ ابقة، كاف البيع بيعا لممؾ الغيرلسفرت الشروط الثبلثة افإذا تو 

 .بذلؾعدـ عممو البائع بعدـ ممكيتو لمشيء أو 
 الجزاء المترتب عن بيع ممك الغير ثالثا: 

المترتب عف جزاء الحوؿ  قضائيةحكاـ الاألو  ،لقد اختمفت وتضاربت اآلراء الفقيية
ذىب الرأي اآلخر إلى اعتباره فسخا، البطبلف، و  هيناؾ مف أعتبر جزاءف ،بيع ممؾ الغير

ىناؾ مف فاعتبروه دعوى الضماف، و  ،ا آخروفأم .ا موقوفاأما البعض اآلخر أعتبره عقد
 بموجب نص خاص في القانوف.لمعقد أعتبره إبطاؿ 

ري، ثػـ أي كؿ مف القضاء الفرنسي والمصقبؿ التطرؽ ليذه اآلراء الفقيية، ور  
ينا الخاص في حكـ بيع ممؾ الغير، يجدر بنا تبياف حكـ موقؼ المشرع الجزائري وكذا رأ

 والبلتينية.لكونيا مصدر التشريعات العربية ىذا التصرؼ في الشريعة اإلسبلمية 
 

                                                             
)1( 

Planiol et Ripert (par Hamel), Traité pratique de droit civil Français, 2 
éd

, T.X. 1
ère

 partie 

   1956, N°46, p49. 
(2)

 .274ػثك اٌٛقٚق ٠ؽٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/  
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 جزاء بيع ممك الغير في الشريعة اإلسالميةـ  1 
العبلقة لو  الذي ،(1)بيع ممؾ الغير يعرؼ في الشريعة اإلسبلمية ببيع الفضولي

كوف إال أف المفيوميف، يتفقاف في  ،(2)وىي الفضالة ،اإلثراء ببل سبب بأحد تطبيقات
بالتالي إذا قاـ الفضولي ببيع و  دوف إذف صاحب الشأف.الفضولي، يعمؿ لحساب الغير و 

 ممؾ الغير، فما حكـ ىذا البيع، ىؿ ىو باطبل أـ صحيحا؟
 رأي أصحاب بطالن العقد -

بيف المتعاقديف غير منتج ألثاره ساسو ، أف البيع باطؿ مف أ(3)يرى بعض الشافعية
أدلتيـ في ذلؾ مف القرآف حو مف قبؿ المالؾ يعد مستحيبل، و كذلؾ بالنسبة لمغير، وتصحيو 

يا أييا الذيف آمنوا ال تأكموا أموالكـ بالباطؿ إال أف تكوف تجارة عف حيث قاؿ اهلل تعالى:
تراض منكـ

عميياوال تكسب كؿ نفس إال ما  وقولو تعالى: ،(4)
(5). 

لقد تـ تفسيرىـ لآلية األولى، أف البيع الذي قاـ بو الفضولي، يعتبر أكبل ألمواؿ 
اإلجازة البلحقة ال يمكف أف اف البيع برضا المالؾ الحقيقي، و الناس بالباطؿ لعدـ اقتر 

أف الفضولي ال يستطيع أف يممؾ  عندىـوليا دلفمما اآلية الثانية، أ تصحح عقدا باطبل.
 ،ما جاء في السنةفاسػتدلوا كذلؾ ب مبيع  وال أف يممؾ المالؾ الثمف.الشيء ال المشتري

ال عتؽ إال فيما تممؾ، وال بيع إال فيما " ال طبلؽ إال فيما تممؾ، و )ص(حيث قاؿ رسوؿ اهلل 
كيـ بف حزاـ عندما سألو : ال يأتيني الرجؿ يسألني مف البيع ما حل)ص( قػولو و ،  (6)".تممؾ

 (7)".أأبتاع لو مف السوؽ ثـ أبيعو منو؟ قاؿ:"ال تبع ما ليس عندؾليس عػنػدي 
، أف النيي الصادر مف الرسوؿ لدليؿ أف )ص(الثاني لمرسوؿ فاستدلوا في الحديث األوؿ و 

 بيع اإلنساف لما ال يممؾ، ال ينعقد وال أثر لو.

                                                             
(1) 

 اٌفؼٌٟٛ: ٘ٛ ِٓ ٠رظهف فٟ ؼك اٌغ١ه تغ١ه إلْ شهػٟ.
(2) 

 اٌرٟ ذؼهفٙا: "اٌفؼاٌح ٟ٘ 150ك١ٔح، ِٕٙا اٌرم١ٕٓ اٌّكٟٔ اٌعىائهٞ  فٟ اٌّاقج اٌفؼاٌح: ٌمك ٔظّرٙا وً اٌم١ٕٕاخ اٌّ

 " .أْ ٠رٌٟٛ شفض ػٓ لظك اٌم١اَ تاٌشأْ ٌؽٍاب شفض آـه، قْٚ أْ ٠ىْٛ ٍِىِا تمٌه    
(3) 

 ٌغأتٛ ووه٠ا ِؽٟ اٌك٠ٓ تٓ شهف تٓ ِهٜ تٓ ؼ١ٍٓ إٌٛٚٞ، اٌّعّٛع فٟ فمٗ اٌشافؼ١ح، "تاب اٌث١غ"، اٌعىء اٌرا

 .285ِطثؼح ا١ٌّٕه٠ح، اٌما٘هج، قْٚ لوه إٌٍح، ص     
(4) 

 .29ٌٛنج إٌٍاء، ا٠٢ح 
(5) 

 .163ٌٛنج األٔؼاَ، ا٠٢ح 
(6) 

 286ناظغ إٌٛٚٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، اٌعىء اٌراٌغ، ص 
(7) 

 ٚ ومٌه نٚاٖ اتٓ ِاظح ٚ اٌرهِمٞ. 286إٌٛٚٞ، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ص 
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 اـي الذي جاء في قضية حكيـ بف حز أصحاب اإلجازة ردوا عمييـ أف النيأف  غير
ي بيع المرء لنفسو ما ليس عنده ال يعد برىانا إلبطاؿ بيع الفضولي، وأف الحديث جاء ف

  ىذا يعد تغريرا.و 
 رأي أصحاب صحة العقد -

لكنو ، أف بيع الفضولي بيعا صحيحا و (2)مالؾ واإلماـ (1)لقد أعتبر رأي أبو حنيفة 
ف لـ يجيزه، فيعتبر باطبل. ، و رتب أثارهة المالؾ، فإف وقعت، نفذ البيع و موقوؼ عمى جاز  ا 

لقد استأنسوا في رأينيـ ىذا بما جاء في القرآف مف آيات كريمة، نذكر منيا: حيث قاؿ و 
وجو االستدالؿ في ىذه اآلية، أف مف يبيع ف (3)" .تعاونوا عمى البر والتقوى"و  اهلل تعالى:
اصة إذا كاف تعاونا وبالتالي فيو مشروع، خيكوف فعمو برا و  (كالفضولي) ممؾ الغير

يراعي فيو مصمحة المالؾ الحقيقي كما أف ىذا الفعؿ اإليجابي ال يمحؽ ضررا بالمالؾ 
 .(4)نافذ في حؽ المالؾ إال إذا أجازه ألف بيعو سيكوف غير

قاؿ: "دفع إلّي رسوؿ اهلل حيث ذكروا حديث عروة البارقي فأما دليميـ في السنة، 
ففي ىذا الدليؿ أف عروة  ."اهلل لؾ في صفقة يمينؾبارؾ  فذكر لو ما كاف أمره، فقاؿ:)ص( 

بالتالي فعمو، و  )ص(رغـ ذلؾ أقردوف إذف منو، و  )ص(قاـ ببيع الشاة التي أشتراىا لمرسوؿ 
 يعتبر تصرؼ عروة صحيحا.

لـ كوف اآليات الكريمة جاءت عامة و  قد تعرض ىذا الرأي بدوره لبلنتقاد، في
بوكالة )ص( فعروى البارقي كاف وكيؿ الرسوؿ  ة.تحتوي بذلؾ عقد الفضولي قبؿ اإلجاز 

اشترط أصحاب ىذا النقد لصحة و ، عامة في البيع والشراء، فبل يعتبر فضولي بؿ وكيبل
المصمحة أوالشأف مباشرتيا لعقود التي يممؾ صاحب العقد مف ايكوف بيع الفضولي أف 

 أف ال يكوف الفضولي قد باع شيئا قاـ بغصبو لصاحبو.و  بذاتو
قد تأثرت بموقؼ  (5)العربية القنينات المدنيةنجد بعض ىذه االنتقادات،  رغـ

لو ونرى األفضؿ  فكرة العقد الموقوؼ كجزاء لمف تممؾ  حؽ الغير.بالشريعة اإلسبلمية 

                                                             
(1)  

 .148فٟ ذهذ١ة اٌشهائغ، اٌعىء اٌفاًِ، ص غ ئاٌظٕاٌىاٌأٟ، تكائغ اػالء اٌك٠ٓ أتٛ تىه ٍِؼٛق 
(2) 

 .142، 141اتٓ نشك، تكا٠ح اٌّعرٙك ٚ ٔٙا٠ح اٌّمرظك، اٌعىء اٌصأٟ، ص 
(3)  

 .02ٌٛنج اٌّائكج، ا٠٢ح نلُ 
(4) 

 .262، ص غإٌٛٚٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، اٌعىء اٌراٌ
(5)

 ِكٟٔ إ٠هأٟ. 247ِكٟٔ ػهالٟ، ٚ اٌّاقج  135قٟٔ، ٚ اٌّاقج ِٓ اٌرم١ٕٓ اٌّكٟٔ األن 172ٚ  171اٌّاقج  
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حتى الغربية أحكاـ العقد الموقوؼ الذي يعتمد عمى إجازة اتبعت كؿ التشريعات العربية و 
وبو يستبعد التفكير في التعرض إلى  ،لمتطبيؽ ائمة وصوابأكثر مبل ألنوالمالؾ الحقيقي 

 . الغير
 جزاء بيع ممك الغير لدى الفقو وفي التقنينات المدنية ـ 2

 دى تأصيؿ بطبلف بيع ممؾالفقيية حوؿ م النظرياتتعدد التقنينات المدنية ب تأثرت
 موقوؼ عمى اإلجازةية العقد النظر ثـ نظرية البطبلف المطمؽ، و منيا نظرية الفسخ،  الغير،

 ،ال يمكننا التطرؽ إلى كؿ ىذه النظريات بالشرح والتفصيؿ ناإال أن ،نظرية الضمافكذا و 
 .بؿ نكتفي بتبياف ما ذىبت إليو نظرية الضماف التي ليا عبلقة مباشرة بموضوع الدراسة

لقد اعتبر الفقو الفرنسي الحديث أف دعوى بطبلف بيع ممؾ الغير ما ىي إال دعوى 
اف االستحقاؽ، بحيث يرفعيا المشتري عمى البائع قبؿ أف ترفع عميو مف قبؿ المالؾ ضم

مدني فرنسي  1599فيي إذف دعوى البطبلف المنصوص عمييا في المادة  الحقيقي.
معجؿ، أي أف المشتري ال يستطيع مباشرة ىذه الدعوى إال الضماف الالمتمثمة في دعوى 

إف كاف بغير استطاعة فنو تعرض لنزع يده عمى المبيع. أإذا ثبت انتزاع يده مف المبيع أو 
مدني  1626المشتري رفع دعوى ضماف التعرض العادية المنصوص عمييا في المادة 

فرنسي إال إذا تعرض لو المالؾ الحقيقي، فإنو يستطيع رفع دعوى الضماف المعجؿ ضد 
 ؿ أف يتعرض لو المالؾ الحقيقي. البائع قب

في  1599ف بيع ممؾ الغير المنصوص عمييا في المادة يمكف تطبيؽ دعوى بطبل
ولو كاف حسف  (1599مادة ال)ال يمكف لمبائع االحتجاج بيا شأف كؿ قواعد الضماف، و 

يترتب عمى ذلؾ أف مّدة تقادـ ىذه الدعوى ىي ثبلثوف سنة مف وقت اكتشاؼ عدـ النية، و 
معنى بيف معنى الضماف و  لنظرية لخمطياعيبت ىذه الكف  ،(1) ممكية البائع لممبيع

 .(2) البطبلف
 
 

                                                             
(1)

 ِٓ ـالي ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، فمهج 389فمهج  –vente -، ٌفظ اٌث١غ، 05قاٌٛو  نلُ 

 .279، 278، ص 155    
(2) 

 .69ٌٍاتك، ص . ٚ  ق/إٌّاػ١ً ػثك إٌثٟ، اٌّهظغ ا279ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
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 أحكام بيع ممك الغير  رابعا:
 متكونة مف عبلقة ثبلثية األطراؼأثارا قانونية  ناتجة عف بيع ممؾ الغير ينشئ  

وقػد تتعػدى  .المالؾ الحقيقي كطرؼ ثالثمف جية أخرى و  ،مف جية البائع والمشتري
 بيع المشتري لممبيع لشخص آخر.العبلقة الثبلثية أكثر مف ذلؾ، وىي حالة 

 أثر بيع ممك الغير بالنسبة لممتعاقدين -1
مرتبا آلثاره، فمقد و  بيعا صحيحا بيف المتعاقديفيعد بيع ممؾ الغير أف األصؿ 
عمى ذلؾ مدني جزائري  397/1مدني مصري المقابمة لنص المادة  466/1نصت المادة 

تري فمممش ،معينا بالذات وىو ال يممكو ىذه األخيرة: "إذا باع شخص شيئاجاء في حيث 
لـ يعمف الحؽ في طمب إبطاؿ البيع ويكوف األمر كذلؾ ولو وقع البيع عمى عقار أعمف أو 

 ".ببيعو
كبل المتعاقديف احتراـ التزامييما ال فعمى بمقتضى ىذا النص، فالبيع صحيح، ف

شتري بإبطاؿ العقد. كذلؾ ، يطمب المبنقؿ الممكية، بحيث إذا تعذر ذلؾسيما التزاـ البائع 
لبائع بضماف عميو الرجوع عمى ا الؾ الحقيقي لممشتري باالستحقاؽ،إذا تعرض الم

 العقد الرابط بينيما.االستحقاؽ عمى أساس 
 مدني جزائري 397/1مدني مصري و المادة  466/1بالرجوع إلى نص المادة و 

كما يحؽ لمبائع  (1)ممشتريتنص صراحة عمى أف حؽ المطالبة بإبطاؿ العقد يعود أصبل ل
الحؽ لكونو غير  ، أما المالؾ الحقيقي ليس لو ىذا(2)حؽ المطالبة بو استنادا لقواعد الغمط

ذلؾ ما نصت عميو بؿ لحماية المشتري و ،قرر لحمايتو أف البطبلف لـ يتطرؼ في العقد، و 
مشرع الفرنسي غير أف ال مدني جزائري. 397/2ممادة ل ةقابمالممدني مصري  466/2المادة 

 .مدني لـ يحدد مف لو الحؽ في طمب إبطاؿ العقد 1599في المادة 
ىذا لو سوء النية، كما يثبت قد، سواء كاف حسف النية أو مشتري حؽ إبطاؿ العفمم

 468المادة  )الحؽ ولو كاف البائع لـ يعمـ وقت العقد أنو غير مالؾ، فيستفيد بالتعويض 
يمكف إرجاع ىذا الحكـ بقابمية  و. (مدني جزائري 399تقابميا المادة مدني مصري و 

                                                             
(1) 

 . ق/ػثك إٌّؼ176ُ. ق/ ػثك اٌٛقٚق ٠ؽٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  288ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

 .417اٌثكناٚٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص     
(2) 

 . 128 – 111، ص 1974إٌشه ٚ تٍك إٌشه، ٌٕح  نق/ ظ١ًّ اٌشهلاٚٞ، ِظاقن االٌرىاَ،  قْٚ لوه قا
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و نتيجة عدـ انتقاؿ الممكية إليو ػبلف لصالح المشتري إلى الضرر المؤكد الذي أصابػالبط
ب إبطاؿ البيع سواء كاف ا جعؿ أنو يحـر مف طممم رربؿ عدـ تحمؿ البائع أي ضمقا

حيث إذا كاف حسف مخطئ، بفي كمتا الحالتيف، يكوف البائع ية، و حسف النية أوسيء الن
ذا كاف سيء  اؿفخطػؤه نتج عف التقصير واإلىػم ،النيػة لمقياـ بالتحري عمى المبيع، وا 
 .(1)ف عف قصدكا، فخطأه النية

لو أقر  إذا رفع المشتري دعوى إبطاؿ العقد، سوؼ يثبت حقو في ذلؾ، حتى
يمارس المشتري ىذا و  حكـ.أصبح البائع مالكا لممبيع قبؿ صدور الالمالؾ الحقيقي البيع أو 

في صورة دفع، يدفع بو دعوى البائع حيف يطالبو لحؽ عف طريؽ الدعوى القضائية، أو ا
 بدفع الثمف.

القانوف أجاز  لما كاف حؽ إبطاؿ عقد بيع ممؾ الغير مقرر لمصالحة المشتري، فإفو 
 (2)جازةيكوف باإلفيجوز لو أف يتنازؿ عنو صراحة و  عدـ استعمالو،لو حؽ استعمالو أو 

الضمنية، كما يجوز  يتـ بإرادة المقر الصريحة أوضمنيا و غير قابؿ لئلبطاؿ، أو يجعمو و 
 طبقا لمقواعد العامة.  (3)لو أف يترؾ استعمالو حتى يسقط بالتقادـ

 أثر بيع ممك الغير بالنسبة لممالك الحقيقيـ  2
 خاصافا عاما أو قي لممبيع، فبل يعد خم، المالؾ الحقيفي ىذا البيع الغيريعتبر 

أودائنا، بؿ ىو صاحب محؿ البيع، فبكونو كذلؾ، تتوقؼ اآلثار المترتبة عمى بيع ممؾ 
كذلؾ حالة عدـ حالة إقراره لمبيع، و الغير بالنسبة ليذا المالؾ األصمي في حالتيف ىما: 

 إقراره لو.
مدني جزائري  398المادة و  397/1لقد نص المشرع عمى ىذه اآلثار في المادة 

في كؿ "و :397/1حيث نص المشرع الجزائري في المادة  مدني مصري. 466/1المادة و 
 لو أجازه المشتري".لبيع ناجزا  في حؽ مالؾ المبيع و حالة ال يكوف ىذا ا

                                                             
(1) 

 .١530ّاْ ِهلً، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ ٌٍ
(2) 

 ، اٌؼكق اٌصأٟ 1991، اٌّعٍـح اٌمؼائ١ح ٌٍٕـح51734، ِـٍف نلـُ 17/02/1988لـهان اٌّؽىّـح اٌؼ١ٍـا اٌّـؤنؾ فـٟ 

ِٓ اٌّمهن لأٛٔا أْ ت١غ ٍِه اٌغ١ه ال ٠ىْٛ ٔاظىا فٟ ؼـك اٌشٟء اٌّث١غ ٚأظاوٖ  اٌّـشرهٞ   '.ؼ١س ظاء ف١ٗ 11ص

فاإلظاوج ذؼرثه ٌثة ِٓ أٌثاب ٌمٛؽ ؼك اٌّشرهٞ ' ئْ اٌمؼاء تّا ٠فاٌف ٘ما اٌّثكأ ٠ؼك ِفاٌفا ٌٍمأْٛ ِٚٓ ٕ٘ا ف

 فٟ اإلتطاي.
(3) 

 ك ؼٍٓـ. ق/ ذٛف417١هظغ اٌٍاتك، ص ــُ اٌثكناٚٞ، ػمك اٌث١غ، اٌّــٚومٌه ق/ػثك إٌّؼ .ِكٟٔ ظىائهٞ 398اقج ـاٌّ

 . 129، ص 1979تٍك إٌشه،  ٌٕح  فهض، ػمك اٌث١غ، قْٚ لوه قان إٌشه ٚ    
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و وصار ناجزا مدني عمى "إذا أقر المالؾ البيع  سرى مفعولو عمي 398كما نصت المادة 
العقد أولـ يجزه، فإنو ال يسري عمى المالؾ فسواء أجاز المشتري ، ."..في حؽ المشتري 

ال تنتقؿ الممكية منو إلى المشتري المبيع لو، إذا لـ يقر البيع، و  تبقى ممكية، و (1)الحقيقي
 أصبح صحيحا بيف عاقديو.ى ولو أجاز المشتري البيع و حت

في جميع األحواؿ تبقى الممكية لممالؾ ما لـ يفقدىا نتيجة اكتساب المشتري ليا 
 الطويؿ. الخمسي أو  (2)بالتقادـيازة في المنقوؿ سند الممكية" أو عدة "الحبقا

تسممو المشتري مف البائع بحسف النية، أصبح حالة ما إذا كاف المبيع منقوال و في و 
ف كاف المبيع عقارا  مالكا لو أما إذا كاف سيء النية، سوؼ يتممؾ المبيع بالتقادـ الطويؿ وا 

 ، سوؼ يكتسب ممكيتو بالتقادـ القصير.تسممو المشتري بحسف النيةو 
دعػوى تري، فمممالؾ حؽ الرجوع عمى المشتري بى المشإل عع المبيإذا سمـ البائ

إف لـ يتـ  (4)طرد المشتري مف العقارو  (3)الرجوع عمى البائع بدعوى التعويضاالستحقاؽ و 
حؽ التمسؾ بعدـ لو و  ،أثر ليذا التسجيؿ في حؽ المالؾأما إذا تـ تسجيمو، فبل  .تسجيمو

العمة في ذلؾ أنو ال بد أف يستند التسجيؿ ذا سجؿ العقد، و نفاذ ىذا التصرؼ في حقو إ
 إلى عقد صحيح حتى تنتقؿ الممكية لممشتري.

 حالة إقرار المالك الحقيقي لمبيع -
طؿ حؽ ساريا في حقو، كما يب وإقرار المالؾ الحقيقي لمعقد، يجعمنعتبر أف 

ذلؾ و  ،اإلقرار عمى المالؾيستطيع المشتري أف يحتج بيذا طاؿ، و المشتري في طمب اإلب
في بعض األحياف، يفسر و  ،أوضمنيا ار قد يكوف صراحقرافيذا اإل مف وقت وقوع اإلقرار.
، كما أف ىذا اإلقرار يعد تصرفا قانونيا إذا توافرت فيو الشروط صريحسكوتو عمى أنو إقرار 

                                                             
(1) 

 . 420. ق/ػثك إٌّؼُ اٌثكناٚٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  296ق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

 . 705ق/ ١ٌٍّاْ ِهلً، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص    

 466 ق ٚ ظاء ف١ٗ: "ِؤقٜ ِا ٔظد ػ١ٍٗ اٌّاقج 49ٌٍٕح  802، ؽؼٓ نلُ 07/11/1982ٔمغ ِكٟٔ ِظهٞ فٟ  -

 ِٓ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ فٟ شأْ ت١غ ٍِه اٌغ١ه، أْ اٌث١غ ال ٠ٍهٞ فٟ ؼك ِاٌه اٌؼ١ٓ ٚ ال ٠رهذة ػ١ٍٗ ٔمً اٌٍّى١ح 467ٚ   

 ٌٍّشرهٞ، ٌٚٛ ٚلغ ػٍٝ ػمان ٌعً اٌؼمك أٚ ٌُ ٠ٍعً، ٚ ٌٛ أظاو اٌّشرهٞ اٌؼمك إال إلا أله اٌّاٌه اٌث١غ أٚ آٌد ٍِى١ح    

 ٚن اٌؼمك".اٌّث١غ إٌٝ اٌثائغ تؼك طك   
(2) 

 ِكٟٔ ظىائهٞ. 2ٚ  1فمهج  101اٌّاقج 
(3) 

 . ق/ػثك إٌاطه اٌؼطان، اٌثكا٠ح فٟ شهغ أؼىاَ اٌث١غ، ٌٕح296ق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

 .107ص ،1984   
(4) 

 .107ق/ ػثك إٌاطه اٌؼطان، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
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سػبلمة رضػا المالؾ، وأف يكوف الشيء فر األىميػة و ند التعػاقد، كتػواالواجب توافرىا ع
سوؼ ينتج  ب. و بيذه الكيفيةمحققا يصمح ألف يكوف محبل لمتعاقد، وكذا مشروعية السب

 اإلقرار آثاره.
فبعد وقوع اإلقرار،ال يحؽ لممالؾ أف يمتنع عف تسميـ المبيع لممشتري، إف لـ 

تنتقؿ و  ح العقد صحيحايصب كما اده منو.أف يطمب استرديتسممو وأف ال يتعرض لو فيو، أو 
الممكية و  مف تاريخ تسجيؿ العقد إذا كاف عقارا.لممشتري مف تاريخ ىذا اإلقرار أو الممكية 

تنتقؿ ممكيتو منو  تنتقؿ إلى المشتري محممة بكؿ الحقوؽ التي رتبيا مالكيا عميو قبؿ أف
موؿ المالؾ الحقيقي محؿ قرار حكما يترتب كذلؾ عمى اإل قبؿ إقراره البيع. إلى البائع أو 

مدني  467/2لتزاماتو وفقا لممادة رار في جميع حقوقو وا  ققت صدور اإلذلؾ مف و البائع و 
بالتالي تقـو بينيما عبلقة مباشرة، فيقـو المالؾ جزائري، و مدني  398المادة مصري و 

تعرض أواستحقاؽ عدـ الا يطالبو المشتري ببمطالبة المشتري بالثمف بعد تسميمو المبيع، كم
 تبرأ ذمة البائع مف كؿ ىذه االلتزامات.وضماف عيوبو الخفية، و  المبيع منو

 حالة عدم إقرار المالك الحقيقي لمبيع -
يرجع المالؾ حالة الإقراره لو، ففي تختمؼ آثار إقرار المالؾ الحقيقي عف آثار عدـ 

لتعويض إذا تـ تسميـ أف يرجع عمى البائع بدعوى اعوى االستحقاؽ، أو عمى المشتري بد
تري قبؿ أف تنقضي مّدة التقادـ فيسترد المالؾ المبيع مف تحت يد المش المبيع لممشتري.

 قد يعترض سبيؿ المالؾ في استرجاع المبيع في حاالت عّدة منيا: و 
عمى  ااءتحويؿ المنقوؿ، فينا المالؾ سوؼ يعوض بنإذا قاـ المشتري بالتصرؼ أو  -1

لو حؽ استرداد الشيء المحوؿ إذا دفع لممشتري قيمة و  تقدير المحكمة لمتعويض،
 .(1) التحويؿ

إذا ىمؾ المبيع، فبل بد أف يضمف البائع لممالؾ قيمتو، وقد يضمنيا مع المشتري إف  -2
 كاف يعمما بحؽ الغير عمى المبيع.

 كاف البائع سيء النيةبدعوى استحقاؽ المبيع، و إذا رجع المالؾ الحقيؽ عمى المشتري  -3
 دفع لممشتري كؿ المصروفات التي أنفقيا عمى المبيع.عميو ب

                                                             
(1) 

 .280، 279ص ق/ ػثك اٌهؼّاْ ظّؼح، اٌّهظغ اٌٍاتك، 
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تحري بالبحث ال غير أننا قمنابيع ممؾ الغير في البيع العادي، لدراستنا ىذا عف موضوع 
 ومع ذلؾاكتشاؼ ندرة وقوعو  إلى  حوؿ ىذا الموضوع في البيع اإللكتروني، فتوصمنا 

لغير في البيع االلكتروني، ألف التاجر ببيع ممؾ ار البائع أو ىناؾ مف يرى صعوبة تصو 
ي التعامؿ ذلؾ بالنظر لحرصو عمى سمعتو فكو  البائع،  ىذا اإلجراء يعد تعرضا مف قبؿ

 .(1) الثقة ىما رأسماؿ التاجر في معامبلتو التجاريةلكوف األمانة و  كذاو 
قد ، و نادرة ورةلو بصو  بيع ممؾ الغير   العتقاد غير صحيح، نظرا لوقوعلكف ىذا ا

عوف متليسوا جميعا متجار الذيف يبيعوف عبر االنترنت و د التعامؿ فيو نظرا لكثرة التيزدا
بالتالي فيمكف التعاقد عمى بيع ممؾ مف الحرص عمى سمعتيـ التجارية، و بدرجة واحدة 

كذلؾ لممكية ية سواء كانت منقوال أوعقارا أو الغير مف قبؿ البائع اإللكتروني لممكية ماد
 فيي أكثر شيوعا لوقوع ىذا النوع مف البيع عمييا.  ،الفكريةكالممكية  ،معنوية

قد يقـو البائع الناشر بإعادة بيع حقوؽ ممكية فكرية، التي قد انقضى حؽ التنازؿ 
ليا عف طريؽ استنساخ نسخا يقـو المشتري باستغبلحيث  لمؤلؼعنيا لمبائع مف قبؿ ا

والبرمجيات اإللكترونية، مف قبيؿ كما يعتبر التعامؿ في تقديـ الخدمات  بيعيا.منيا و 
المنتوج المعنوي الذي يمكف أف يخضع ليذا النوع مف البيع لكوف أف معظميا مرتبطة 

 .حمايتياالسيطرة عمييا و الذي يتسـ بالعالمية فيصعب  باألنترنت
لذا ال بد مف التفكير في أحدث أنظمة األمف التكنولوجي واستعماليا في ىذا 

التصرفات غير القانونية ىذه  منعل المختمفة ريةير قوانيف الممكية الفكالمجاؿ وكذا في تطو 
 .وحفظ حقوؽ أصحابيا

 
 
 
 
 

                                                             
(1) 

 2004ِؽّك ٌؼ١ك ـ١ٍفح، ِشىالخ اٌث١غ ػثه االٔرهٔد، قْٚ لوه اٌطثؼح، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، اٌما٘هج، ٌٕح  ق/

 .105ص     
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 المبحث الثاني
 أثار التعرض الصادر من الغير 

ضماف ىذا لالغير تقـو مسؤولية البائع، و الصادر مف  تعرض الإذا تحققت شروط 
سواء بالتدخؿ مع  لمخولة لذلؾ،ا لطرؽ القانونيةممارستو وتطبيقو بإتباع ا يجبالتعرض 
ف دوف بإمكانية رفع المشتري دعوى الضمافي الدعوة المرفوعة ضد الغير أو  المشتري

 بمفرده دعوى مباشرة عمى المتعرض كذلؾ برفع البائعتدخؿ البائع ضد المتعرض أو 
 . قبؿ الغير استحقاقو مفاسترجاع ما تـ  بغيةضماف وتسمى بالتنفيذ العيني لبللتزاـ بال

يجب عميو  ،جزئياتحؽ المبيع منو استحقاقا كميا أو إف لـ ينجح في ذلؾ، واس
التنفيذ  يسمى ذلؾو تعويض المشتري عف األضرار التي لحقت بو نتيجة االستحقاؽ 

، لكوف أف البائع يسعى بالدرجة األولى التزاما احتياطياىنا  الذي يعتبربطريؽ التعويض 
، يتحوؿ ىذا السعي إلى االلتزاـ عدـ التمكف مف تحقيقولعيني وعند إلى تحقيؽ التنفيذ ا
 بطريؽ التعويض. 

مع إجراء مقارنة  تقسيـ ىذا المبحث الي مطمبيف عمى النحو التالينتعرض إلى س
 في ذلؾ بما ىو معموؿ بو في البيع اإللكتروني.

 التنفيذ العيني  :األول المطمب
 طريؽ التعويض بالتنفيذ  المطمب الثاني:

 ب األولالمطم
 التنفيذ العيني 
صؿ في المسؤولية العقدية ىو األيذا فإّف ضماف التعرض التزاـ  يتحممو البائع، 

فعمى  ،المبيع باسترداد ومطالبتو برفع دعوى االستحقاؽ عند تعرض الغير لممشتري، 
 البائع التصدي لو وفؽ ما نص عميو القانوف ويكوف بذلؾ قد نفذ التزامو تنفيذا عينيا.
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فعمى البائع : "(1)ىمف القػانوف المدني الفرنسي نػصت عم 1626نجد المادة ذا ل
ضماف كؿ النفقات المدفوعة و ػبيع عند االستحقاؽ الكمي أوالجزئي مف الغير، اف المضم

 ".تي لـ يتـ الكشؼ عنيا قبؿ البيعفي ذلؾ ال
الحالة.  ىذه 441 كذلؾ المادةو  440المصري في المادة المدني كما نظـ القانوف 

:" إذا رفعت عمى المشتري دعوى باستحقاؽ نصت في فقرتيا األولى عمى 440فالمادة 
المبيع وأخطر بيا البائع كاف عمى البائع بحسب األحواؿ ووفقا لقانوف المرافعات أف 

 " يتدخؿ في الدعوى إلى جانب المشتري أو أف  يحؿ فييا محمو.
بلئـ ولـ يتدخؿ اإلخطار في الوقت المفإذا تـ "أما فقرتيا الثانية فنصت عمى: 

كاف  ، وجب عميو الضماف إال إذا أثبت أف الحكـ الصادر في الدعوىالبائع في الدعوى
 "خطأ جسيـ منو. نتيجة لتدليس مف المشتري أو

ذا لـ يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المبلئـ وصدر "والفقرة الثالثة نصت:   وا 
ر المقضي، فقد حقو في الرجوع بالضماف إذا أثبت البائع أف عميو حكـ حاز قوة األم

 .(2)رفض دعوى االستحقاؽ"  إلىتدخمو في الدعوى كاف يؤدي 
ؼ وىو يثبت حؽ المشتري في الضماف ولو أعتر "نصت كذلؾ عمى: 441المادة 

تصالح معو عمى ىذا الحؽ دوف أف ينتظر في ذلؾ صدور  حسف النية لؤلجنبي بحقو أو
 فييا ي متى كاف قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت المبلئـ ودعاه أف يحؿحكـ قضائ

 (3)".محمو فمـ يفعؿ، كؿ ذلؾ ما لـ يثبت البائع أف األجنبي لـ يكف عمى حؽ في دعواه
مف التقنيف  373و 372تقابؿ ىاتيف المادتيف مف التقنيف المدني المصري، المادتيف 

" إذا رفعت عمى المشتري ما يمي: 372لمادة االمدني الجزائري، بحيث جاء في نص 
دعوى استحقاؽ المبيع كاف عمى البائع حسب األحواؿ ووفقا لقانوف اإلجراءات المدنية أف 

فييا محمو إذا أعمـ البائع في الوقت  أف يحؿومة إلى جانب المشتري أو يتدخؿ في الخص

                                                             
)1

"
(

quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune Stipulation sur la garantie, le vendeur est 

  obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou  partie 

  de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente." 
(2)

 .140ص، اٌٍاتك ٚ ق/ ِؽّك ؼ١ٍٕٓ، اٌّهظغ .661ٚ 660ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
(3) 

 .141ص، اٌّهظغ اٌٍاتك ٚق/ ِؽّك ؼ١ٍٕٓ، ٚاٌظفؽح.اٌّهظغ ٔفً  ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ،
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در في أف الحكـ الصا إال إذا أثبت ،المناسب ولـ يتدخؿ في الخصاـ وجب عميو الضماف
 .خطأ جسيـ صادر مف المشتري الدعوى كاف نتيجة تدليس أو

ضده وصدر ،فإذا لـ يخبر المشتري البائع بدعوى االستحقاؽ في الوقت المناسب 
، فإنو يفقد حؽ الرجوع بالضماف إذا أثبت البائع أف حكـ حاز قوة الشيء المقضي بو

 (1)." ى االستحقاؽالتدخؿ في الدعوى كاف يؤدي إلى رفض دعو 
" إف الرجوع بالضماف ىو حؽ يثبت لممشتري ولو قد نصت عمى 373أما المادة 

اعترؼ عف حسف نية لحؽ الغير أو تصالح معو دوف أف ينتظر حكما قضائيا متى أخبر 
، كؿ ذلؾ ما لـ محمو فييا دوف جدوىبسب ودعاه يحؿ البائع بالدعوى في الوقت المنا

 (2)".لـ يكف عمى حؽ في دعواه يثبت البائع أف الغير
الذي يوجب عميو األمر وبالتالي فإّف لممشتري الحؽ في رفع دعوى االستحقاؽ عمى البائع 

 ، وتمكينو مف االنتفاع بالمبيع.الدفاع عنو
 أربعة فروع عمى النحو التالي:غالى  لقد تـ تقسيـ ىذا المطمب  وعميو
 عمى إخطار المشتري لوا بناءلخصومة األوؿ: تدخؿ البائع في االفرع     
    دخؿ البائع رغـ إخطار المشتري لوالثاني: عدـ تالفرع         
 دـ إخطار المشتري لمبائع بالدعوىالثالث: ع الفرع        

 تحقاؽ المبيع بأداء شيء مف عندهالرابع: توقي المشتري اسالفرع         
 الفرع األول

 إخطار المشتري لوتدخل البائع في الدعوى بناء عمى  
إذا رفع الغير دعوى االستحقاؽ عمى المشتري عمى أساس أنو مالؾ المبيع، فينا 

، وليس محدد والمبلئـ حتى يتدخؿ بالضمافوجب عمى المشتري إببلغ البائع في الوقت ال
ف ىذا قد يسبب عبء لممشتري عند ػػوف شفويا،ولكػػطار شكؿ خاص، فقد يكػلئلخ

                                                             
(1) 

 2008، ؽثؼح  2007ِا٠ٛ  13اٌّؤنؾ فٟ (  05/ 07اٌمأْٛ اٌّكٟٔ اٌعىائهٞ ؼٍة اٌرؼك٠ً األـ١ه )لأْٛ نلُ 

 .59ص ، قان تٍم١ً ٌٍٕشه ، اٌعىائه    
(2 )

 .    59، ص2007ِا٠ٛ  13اٌّؤنؾ فٟ  05/ 07اٌّرُّ تمأْٛ نلُ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ اٌعىائهٞ اٌّؼكي ٚ
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الستبلـ بواسطة شكؿ رسالة مع اإلشعار باأف يتـ اإلخطار عمى  واألفضؿ .(1)اإلثبات
 .(3)بعريضة تكميؼ بالحضورأو  (2)تبميغ بواسطة المحضر القضائيعقد غير قضائي أو 

لقد قضت محكمة النقض المصرية أف اإلخطار ال يكوف إال حيف ترفع عمى  
حصوؿ ىذا اإلخطار المشتري دعوى مف الغير باستحقاؽ المبيع، وال محؿ لمتمسؾ بعدـ 

 .(4)إال حيث يرجع المشتري عمى البائع بضماف االستحقاؽ عمى أساس قياـ عقد البيع 
وفي ذلؾ نجد قرارا  ،ممتـز بالضماف بمجرد حدوث التعرضيتعيف األمر إخطار ال

لممحكمة العميا متضمنا ما يمي:"مف المقرر قانونا أف البائع يضمف عدـ التعرض لممشتري 
ومف  مف فعؿ الغير،كمو أوبعضو سوء كاف التعرض مف فعمو أو  ع بالمبيعفي االنتفا

لمبائع أف يتدخؿ في  المبيع، أيضا أنو أذا رفعت عمى المشتري دعوى استحقاؽ المقرر
، ومف ثـ فاف القضاء بما يخالؼ ىذيف المبدأيف يعد مخالفا الخصومة إلى جانب المشتري

 لمقانوف.
ناؼ برفضيـ  اعتراض ئأف قضاة اإلست -الحاؿ في قضية -لما كاف مف الثابت 

يفقد شرط  ،رج عف الخصومة بحجة أف البائع لقطعة األرض محؿ النزاعاالغير الخ
المتاف تمزماف  مف القانوف المدني، 372و 371يكوف قد خالفوا أحكاـ المادتيف  المصمحة،

ب ىذا ضماف كؿ تعرض وقع عمى المشتري مع وجوب التدخؿ في الخصومة إلى جان
  "األخير. ومتى كاف كذلؾ استوجب نقض القرار المطعوف فيو.

إدخاؿ البائع في الدعوى أمر أكيد وضروري نظرا لحيازتو عمى مستندات خاصة  
وذلؾ بتفادي المجوء إلى القياـ ببعض اإلجراءات  ،بالمبيع وكذلؾ مف أجؿ ربح الوقت

لمشتري مف رفع الدعوى التي ال غير البلزمة وكذا توفير النفقات وكؿ ذلؾ سوؼ يقي ا
 .(5) يعرؼ عنيا شيئا

                                                             
(1) 

 .246ٚ ق/  ظ١ًّ اٌشهلاٚٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  164ق/ ِٕظٛن ِظطفٝ ِٕظٛن ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
(2) 

 ان ِ٘ٛحٌؽٍٓ تٓ ش١ؿ أز ٠ٍِٛا ، إٌّرمٝ فٟ ػمك اٌث١غ ، قناٌح فم١ٙح  لا١ٔٛٔح ٚلؼائ١ح ِمانٔح ، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، ق

 .403، ص 2006ٌٕح  اٌعىائه، ٌٍٕشه ،    
(3) 

 .664ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص
(4) 

 مك اٌث١غ ٚاٌشهوح، اٌّىرة، ػٓ : ق/ أ١ِه فهض ٠ٌٛف، ػ22/02/1968، ظٍٍح 19أؼىاَ إٌمغ، إٌٍح  ِعّٛػح

 .177،  ص2007اإلٌىٕكن٠ح ، ٌٕح ، اٌؽك٠س اٌؼهتٟ   
(5) 

 ِا٠ٛ 13اٌّؤنؾ فٟ  07/05ش، لأْٛ اإلظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚاٌمأْٛ اٌّكٟٔ، ٚفما ٌٍرؼك٠الخ األـ١هج، نلُ فؼً اٌؼ١

 .19، ص 81، ؽثؼح ظك٠كج ، ِطثؼح اٌطاٌة ، اٌعىائه ، اٌّاقج  2007   
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قد يتدخؿ البائع في دعوى االستحقاؽ المرفوعة ضد المشتري وذلؾ دوف إخطار  
المشتري لسبب أف الحكـ الذي صدر في دعوى االستحقاؽ يخص البائع وبالتالي سوؼ 

 يمحؽ ضررا بمصمحتو نظرا لضمانو لممبيع.
عمى   1968لسنة  13وف المرافعات المصري رقـ مف قان 126لقد نصت المادة  

ي الدعوى مف ضماف ف أف يتدخؿ يجوز لكؿ ذي مصمحة:"التدخؿ في الدعوى بما يمي
 طالبا الحكـ لنفسو لطمب مرتبط بالدعوى، ويكوف التدخؿ باإلجراءات ألحد الخصـو أو 
 بطمب يقدـ شفاىة في الجمسة فيلرفع الدعوى قبؿ يـو الجمسة أو المعتادة 

 ".حضورىـ ويثبت في محضرىا وال يقبؿ التدخؿ بعد إقفاؿ باب المرافعة
"يكوف عمى:(1)الجزائري مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 194نصت كذلؾ المادة 

ال يقبؿ  وجوبيا.في مرحمة االستئناؼ اختياريا أو التدخؿ في الخصومة في أوؿ درجة أو 
يتـ التدخؿ تبعا لئلجراءات المقررة لرفع  صمحة.التدخؿ إال ممف توفرت فيو الصفة والم

ما لـ يتضمف قرار اإلحالة خبلؼ  الدعوى.ال يقبؿ التدخؿ أماـ جية اإلحالة بعد النقض،
 ".ذلؾ
ففائدة  .يعود بالفائدة المزدوجة لكمييما و بالحضورػائع بالدعوى وتكميفػلمبإخطار المشتري  

لزامية البائع تكمف في إمكانية رد التيمة الموج ية إليو، وكذلؾ توقي خطر قياـ مسؤوليتو وا 
مرفوقا بأدلة لرد قمع وقوؼ البائع معو كمف حضور البائع،  ةئدالممشتري ف، و الضماف

ذا نجح فييا يعتبر قد نفذدعوى الغير فبل يحؽ المشتري التزامو بالضماف تنفيذا عينيا،  ، وا 
ة فشؿ البائع في رد تعرض ي حالأما ف ،مطالبتو بضماف االستحقاؽ أو بأي تعويض آخر

عف عف طريؽ دعوى الضماف الفرعية أو  يحؽ لممشتري مطالبة البائع بالضمافالغير، 
ويتحمؿ البائع في جميع الحاالت مصاريؼ دعوى  (2)طريؽ دعوى الضماف األصمية

 .(3)الضماف

                                                             
(1) 

 اٌظاقن 21،اٌؼكق ،اٌعه٠كج اٌه١ٌّح2008ف١فهٞ  25اٌّؤنؾ فٟ  08-09لأْٛ اإلظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚاإلقان٠ح  نلُ 

       .2008افه٠ً  23تران٠ؿ    
(2)

 ٚ ومٌه 381، ص2007، 2006ق/ و١٘ه ؼهغ ٚق/ػٍٟ اٌعاٌُ ، اٌؼمٛق اٌٍّّاج ، ِٕشٛناخ ظاِؼح قِشك، ٌٕح  

 .256، ص 2007ق/فا٠ى أؼّك ػثك اٌهؼّاْ ،ػمك اٌث١غ فٟ اٌرشه٠غ ا١ٌٍثٟ، قان اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح، اٌما٘هج، ٌٕح    
(3) 

 كــغ اٌٍاتـــٛن ِظطفٝ ِٕظٛن، اٌّهظـــٚ ق/ ِٕظ.664ك ، ص ـــغ اٌٍاتـٛنٞ ، اٌّهظــك اٌهواق إٌٍٙـــق/ػث

اٌطثؼح األٌٚٝ  ٚومٌه ق/ ػثك اٌهؼّٓ ِؽّك شه٠ف ػثك اٌهؼّٓ أؼّك، ِطٛي اٌمأْٛ اٌّكٟٔ فٟ ػمك اٌث١غ،.164ص

 .664ٚ 663، ص2003اٌؼهت١ح ،اٌما٘هج، ٌٕح   قان إٌٙؼح
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 الفرع الثاني
 عدم تدخل البائع في الدعوى رغم إخطار المشتري لو 
اعتبار رغـ إخطار المشتري لمبائع بالدعوى، فمـ يقـ بالتدخؿ، فيمكف إف ثبت أنو 

وبالتالي سوؼ يقـو المشتري في ىذه الحالة مركز  ىنا خارج عف الدعوى القضائية، البائع
أماـ ثبلثة فرضيات سوؼ يتـ معرفتيا والتعبير الوقوؼ في ىذه الحالة البائع مما يجعمنا 

 عنيا تباعا:
 أن يتولى المشتري بمفرده دفع دعوى الغير المتعرض :ألولىالفرضية ا أوال : 

  اضي الغير ثـ تقرر نجاحو، فيقضي برفض كؿ طمبات المتعرضإذا تولى المشتري تق
 .(1)ويصدر حكـ نيائي بيذا الشأف،  وبنجاحو في معارضة الغير سوؼ ينتيي التعرض

مف التدخؿ الفردي  تفيدأي أف البائع سوؼ يس،ينتيي معو التزاـ البائع بالضمافكما 
يحؽ ليذا األخير الرجوع عمى البائع بالنفقات وكؿ المصاريؼ التي أنفقيا مما لممشتري  

إاّل إذا أثبت البائع أف الحكـ الصادر في العقد كاف  (2)الدعوى ضد الغير المتعرض في
 مف 372منو وىذا ما نصت عميو المادة  (3) تدليس مف المشتري أو خطأ جسيـ نتيجة

إذا أعمـ البائع في الوقت المناسب ولـ يتدخؿ في "… حيث نص التقنيف المدني الجزائري 
در في الدعوى كاف نتيجة ، وجب عميو الضماف إال إذا أثبت أف الحكـ الصااـالخص

 خطأ جسيـ صادر مف المشتري".تدليس أو 
" مف التقنيف المدني المصري بقوليا  440/2نص المادة في نفس المعنى ذكر  

، وجب عميو الضماف إال ولـ يتدخؿ البائع في الدعوى ئـ،فإذا تـ اإلخطار في الوقت المبل
إذا أثبت أف الحكـ الصادر في الدعوى كاف نتيجة لتدليس مف المشتري أو لخطأ جسيـ 

 ".منو
يكمف تدليس المشتري في استعماؿ طرؽ احتيالية حتى ينجح الغير في رفع دعواه  

، أو أف يرتكب خطأ جسيـ بتياونو في ىامة لئلثبات في النزاعاء وثائؽ وذلؾ بإخف

                                                             
(1)

 . 423ؼّاْ أؼّك ظّؼح اٌؽالٌشح ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، صػثك اٌه 
(2)

 .668ٚ ق/إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص  257ق/ فا٠ى أؼّك ػثك اٌهؼّاْ  اٌّهظغ اٌٍاتك ،  ص
(3)

 .328ق/ ِؽّك ؼٍٓ لاٌُ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص
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استئناؼ الحكـ الصادر مف المحكمة االبتدائية عمى مستوى المجمس، فيصبح الحكـ 
 .(1) نيائي حائز لقوة الشيء المقضي فيو

فينا ال بد أف يمجأ بمطالبة البائع  ،ا لـ ينجح في دفع دعوى االستحقاؽأما إذ
يمكنو التخمص مف التزامو بالضماف إال إذا  حقاؽ الغير عنو. والبائع الع استالمقصر بد ف

 .(2) أثبت أف الحكـ الصادر ضد المشتري كاف نتيجة تدليس المشتري وخطئو الجسيـ
فيمكف لممشتري المجوء الى  كما أف في حالة إخطار المشتري لمبائع الذي لـ يقـ بالتدخؿ،

وكذلؾ استعمالو كوسيمة إلدخالو في دعوى  حبس ثمف المبيع إف لـ يدفعو لمبائع
 االستحقاؽ.

في االتجاه المعاكس يمكف لمبائع تقديـ كفيبل لممشتري يضمف لو إرجاع الثمف إف كاف  
أف يطمب مف المحكمة تكميؼ المشتري بإيداع عند ثبوت االستحقاؽ مف الغير أو  قد دفعو

 ثمف المبيع لدييا.
صرح المشتري لمغير المتعرض بالحق الذي يدعيو أو أن ي :الفرضية الثانية ثانيا:   

 يتصالح معو عمى ىذا الحق
بعد إخبار المشتري البائع بالخصومة في الوقت المناسب ورغـ ذلؾ مازاؿ موقؼ  

 لة فإّف المشتري حسف النية،اذه الح، ففي ىأي عدـ تدخمو في الخصومة،ئع سمبي البا
حتى يتوقؼ  ،يع أوتصالحو مع الغير في ىذا الحؽعتراؼ لمغير في ادعائو لممببإمكانو اال

 عف التعرض لو. 
وفي نفس الوقت يستطيع البائع كذلؾ التخمص مف التزامو بالضماف في حالة وفاء 

وفي حالة عدـ دفع البائع ىذه  المشتري قيمة ما أداه مف مصروفات وفوائد قانونية،
فعمى المشتري الرجوع  ،رضوير المتعرض لـ يكف محقا في تعالمصروفات بسبب أف الغ

، وال يستطيع البائع رد ىذه الدعوى إاّل عف ائع بكؿ ما أنفقو في دعوى التعرضعمى الب
تري قد اندفع وتسرع في إقراره ، وأف المشأف المتعرض كاف متعسفا في دعواه طريؽ إثبات

 تصالح معو. أو
                                                             

(1) 
 .406ٌؽٍٓ تٓ اٌش١ؿ آز ٠ٍِٛا ، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ص

(2) 
 .288ص ٌّٛظى فٟ ػمك اٌث١غ، اٌّهظغ اٌٍاتك،ا ق/ لاٌُ ِؽّك ؼٍٓ،
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عمى ىذه  مدني جزائري375مدني مصري وكذلؾ المادة  441لقد نصت المادة  
" يثبت حؽ المشتري في الضماف ولو اعترؼ  عمى: 441المادة ، حيث نصت الحالة 

أف ينتظر في ذلؾ  وىو حسف النية لؤلجنبي بحقو أو تصالح معو عمى ىذا الحؽ دوف
بلئـ ، ودعاه أف متى كاف إخطار البائع في الدعوى في الوقت الم صدور حكـ قضائي
ؾ ما لـ يثبت البائع أف األجنبي لـ يكف عمى حؽ في فمـ يفعؿ كؿ ذليحؿ محمو فييا، 

 " .دعواه
ولو  الرجوع بالضماف ىو حؽ يثبت لممشتري إفنصت عمى نفس المعنى " 375والمادة 

تصالح معو دوف أف ينتظر حكما قضائيا متى أخبر أو  ،اعترؼ عف حسف نية بحؽ الغير
دوف جدوى، كؿ ذلؾ ما لـ  البائع بالدعوى في الوقت المناسب ودعاه يحؿ بمحمو فييا

 ".يثبت البائع أف الغير لـ يكف عمى حؽ في دعواه
أف و  رجوع المشتري عميو بالتعويضات بأدلة قاطعة،بلكف البائع يستطيع أف يدفع  

الذي تسرع لئلقرار  ،عمى حؽ في رفع الدعوى ضد المشتريالغير المتعرض لـ يكف 
وأف يثبت كذلؾ أف المشتري لـ يكف يممؾ النية الحسنة في اإلقرار ، ةوالمصالح

 يصبح المشتري ىو الدائف بالتعويض وليس البائع في ىذه الحالة.  وعميو (1)والمصالحة.
، وذلؾ بإقامة عقد بإمكانو أف يتولى استحقاؽ المبيعيبلحظ كذلؾ أف المشتري  
، ويشترط أف يكوف الصمح قد تـ قبؿ ىاالمتعرض سواء قبؿ رفع الدعوى أوبعد صمح مع

ذا تـ  ، يكوف الصمح بعد صدور ىذا الحكـصدور الحكـ النيائي لممدعي عمى المبيع، وا 
وعندئذ يمتـز البائع بضماف ، (الحقيقي)بمثابة عقد جديد بيف المشتري والمالؾ األصمي 

 .(2)االستحقاؽ
 لحتو لمغيرعدم إقرار المشتري وعدم مصا :الفرضية الثالثة ثالثا:

لـ يقـ  الغير بما لديو مف معمومات عمى المبيع، وكذلؾ بإخبارإذا لـ يقـ المشتري 
بت أنو قد فشؿ في دفع دعوى فيذا يث ،أف الغير رفض التصالح مع المشتريبمصالحتو أو 

جزئيا، فعمى المشتري في لى استحقاؽ الغير لممبيع كميا أو ، فيذا يؤدي بالضرورة إالغير
الرجوع عمى البائع بالتعويضات المقررة في أحكاـ الضماف وذلؾ بموجب  ىذه الحالة

                                                             
(1)  

 .669ق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ  اٌٍاتك ، ص
(2)

 .192ص ،1975ٌٕح  قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، اٌما٘هج،قْٚ لوه اٌطثؼح، ِؽّك ٌث١ة شٕة،  شهغ أؼىاَ ػمك اٌث١غ،  /ق
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ال أف المشتري لـ يرتكب خطا تقصيريا، فبل مسؤولية عميو و االستحقاؽ، لكوف  ضماف
بؿ عمى البائع حمايتو منيا. كما يستطيع البائع التخمص  ،يتحمؿ كذلؾ دعوى المتعرض

 لمتعرض لـ يكف محقا في دعواه.مف الضماف إذا استطاع أف يثبت أف الغير ا
 الفرع الثالث

 عدم إخطار المشتري البائع بالدعوى  
كؿ التقنينات المدنية  تمـز المشتري  بإخطار البائع  في دعوى االستحقاؽ، لكف قد   

ال يتدخؿ البائع  في الدعوى وىذا راجع إلى عدـ إخطار المشتري لو. واألصؿ كما أشرنا 
في ىذه  بالدعوى المرفوعة ضد المشتري في الوقت المناسب. ىو وجوب إخطار البائع

 فيوقوة الشيء المقضي ، فإذا صدر حكـ حاز دـ تدخؿ البائع كاف سببو المشتريالحالة ع
 بمطالبة البائع بالتعويض.، يقـو ىذا األخير ضد المشتري

 دعوى مفكما أف البائع يستطيع رفض ىذا الطمب وذلؾ بإثبات أف تدخمو في ال  
، وصدور الحكـ لصالح المشتري دوف الغير. وىذا ما نصت نو دفع دعوى االستحقاؽأش

مادة ي الفوكذلؾ القانوف المدني المصري ،ف المدني الجزائري ينتقمف ال 374/2عميو المادة
440/3 . 

لكف المشتري قد يفقد حقو في الضماف، إذا أثبت البائع أف تدخمو في دعوى الغير كاف  
فمقد كاف المشروع  إلى أدلة أخرى مقنعة في الدعوى. ر أو كاف مستنًدافي وقت متأخ

قد جعؿ عبء اإلثبات عمى عاتؽ  586التمييدي لمقانوف المدني  المصري في المادة 
ولكف ،المشتري وأف البائع ال يستطيع دفع دعوى االستحقاؽ حتى لو تدخؿ في الدعوى 

جعمت عبء اإلثبات عمى الشيوخ، و  مادة مف طرؼ لجنة مجمسسرعاف ما عدلت ىذه ال
 .(1)ألنو أصبح بعد صدور الحكـ مدعيا  ببراءة ذمتو في االلتزاـ بالضماف عاتؽ البائع،

اؽ في البيع العادي ىذه إذف أىـ اإلجراءات الواجب اتخاذىا في دعوى االستحق  
كما أسمفنا   لكتروني،  نجد أف  ىذه اإلجراءات تبدأوبالرجوع إلى البيع اإل، أوالكبلسيكي

                                                             
(1) 

 هلًــاْ ِــمٌه  ق/ ١ٌٍّـٚ و  672،  671، ص 350مهج هظغ اٌٍاتك ، فــ١ٌٛؾ ، اٌّــاٌ، ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ

طثؼح اٌٍالَ  ـمك اٌث١غ ، اٌطثؼح اٌفاٍِح ، ِـاٌؼمٛق اٌٍّّاج، اٌّعٍك األٚي ، ػ فٟ شهغ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، ٛافٟـاٌ

ٍّّاج .  ٚأ٠ؼا ق/ ِؽّك اٌىؼ١ٍٟ، اٌمأْٛ اٌّكٟٔ اٌّمانْ تاٌفمٗ اإلٌالِٟ اٌؼمٛق ا526ٌ، ص 1990حـٕـا٘هج،ٌـاٌم

 .300، ص 1994اإل٠عان، اٌطثؼح اٌهاتؼح، ِٕشٛناخ  ظاِؼح قِشك، ٌٕح  اٌّما٠ؼح ،اٌث١غ
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بوجوب التدخؿ في ىذه  خطار البائعبدوره إلمدعوى ضد المشتري الذي ينبغي برفع  الغير 
 دعوى الضماف األصمية.طريقتيف: دعوى الضماف الفرعية أو الدعوى بإحدى ال

حتى لو المشتري بعد إخطار  ،تدخؿ البائع في الدعوى في البيع االلكترونييكوف  
 .(1)حالة الحكـ باالستحقاؽ يضمف حؽ الرجوع عميو في

نجد قد  ىذا البيعيقع بوسائؿ ولغات مختمفة. ففي قد فيما يتعمؽ باإلخطار، فانو 
وبالتالي البد أف يتـ بالمغة التي يستطيع  ،بلقة التعاقدية مف جنسيات مختمفةالع وأطراف

 أما عف وسيمة ،البائع اإللكتروني فيميا، وىي عادة نفس المغة التي تـ بيا التعاقد بالبيع 
بوسيمة أخرى تـ االتفاؽ بيا أو  العقد ـاالوسيمة التي ابر  خطار، فينبغي أف تكوف بنفساإل

 عمييا بيف المتعاقديف .
يرسؿ المشتري اإلخطار إلى العنواف الشخصي لمبائع المتعاقد معو عبر وسائؿ  

بائعة لممبيع ة و مع شركة منتج تعاقد المشتري اإلرساؿ المختمفة ومنيا االنترنت. فإذا
، غير أنو في مدنية المتواجد فييا مركز نشاطياالإلى المكاف أو  تـ إرساؿ اإلخطاري،س

مواقع  عبر شبكةأو  E-mail-، يرسؿ اإلخطار عبر البريد االلكتروني وجودهحالة عدـ 
فقو فيما يخص التعاقد بيف غائبيف مف خبلؿ الوسائؿ الوىذا ما أخذ بو  webالويب 

 ة الحديثة.اإللكتروني
ـ ضد البائع في عقود المعموماتية اىناؾ مف يعتبر أف الدعوى الجنائية التي تق 

ىي بمثابة إخطاره لو وذلؾ نتيجة لكثرة صور التعرض في أنواع العقود  المبرمة عبر 
االنترنت ومنيا صور التعرض التي تجرى عمى الحاسب اآللي والتي تـ تعزيزىا بجزاءات 

وتدخؿ البائع في الدعوى يكوف بنفس اإلجراءات المتبعة في البيع  .(2)جنائية مشددة
في قانوني جديد لعدـ بروز تنظيـ  واجبة التطبيؽالكبلسيكي وذلؾ العتبارىا قواعد عامة 

 الموضوع.
إخطار البائع بالدعوى في الوقت المناسب ويكوف البائع قد  المشتري أىمؿ ما إذا

يسمى ىذا و  ،نضماـ إلى المشتري ضد المتعرضواال عميو بالتدخؿ،فعمـ باالستحقاؽ، 

                                                             
(1)

 .123ٚ 122ق/ِكؼد ِؽّك ِؽّٛق ػثك اٌؼاي، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ص 
(2)

 .٠138ؽٟ ِؽّك ؼ١ٍٓ ناشك اٌشؼ١ثٟ، اٌّهظغ  اٌٍاتك، ص 
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 ،في ىذه الحالة يرحب بيذا التدخؿ والمشتري .(1)بالتدخؿ اإلنضماميلدى البعض التدخؿ 
الخصومة تاركا المشتري وينسحب  ،تروني مسئوؿ أصمي في الدعوىويعتبر البائع االلك

 ي المواجية القضائية. قد  يبقى مع البائع فأو  ،الغير المدعي  باالستحقاؽلو تجاه 
بالرجوع إلى اتفاقية فينا، فإنيا توجب عمى المشتري إخطار البائع بإدعاء الغير و 

وذلؾ  -تحديد طبيعة ىذا اإلدعاءو  أي مف لحظة عمـ المشتري بو، -ؿفي الميعاد المعقو 
 .(2)مف االتفاقية حتى يتسنى لمبائع دفع االعتداء43/1ما نصت عميو المادة

 عالفرع الراب
 من عنده يئاتوقي المشتري استحقاق المبيع بأداء ش

صدور الحكـ  إذا تبيف أف الغير كاف محقا في دعواه وأف المشتري أراد تفادي
فضؿ أف يتصالح مع الغير المتعرض بإعطائو مبمغا و  ،الجزئي لممبيعباالستحقاؽ الكمي أو 
إال التخمص مف ضماف فما عمى البائع في ىذه الحالة  ،أخرقيما مف النقود أو شيئا 

 .دفع لممستحؽ ستحقاؽ وذلؾ بتعويض لممشتري عمااال
مع المصروفات إف وجدت  شتري قيمة الماؿ المدفوع لممستحؽاسترجع  الم إف 

وبذلؾ  (3)مف قبؿ البائع، يكوف قد استبقى عمى المبيع واسترجع ما تـ دفعو لممتعرض
مدني جزائري التي  374ابمة لممادة مف التقنيف المدني المصري المق  440 نصت المادة

نزع اليد عف الشيء المبيع كمو أوبعضو بدفع مبمغ نصت عمى :"عندما يتجنب المشتري 
رد لممشتري شيء أخر فعمى البائع أف يتخمص مف نتائج الضماف بأف ي أوبأ داءمف النقود 

 ".قيمة ما أداه مف شيء أخر مع مصاريؼ الخصاـما دفعو مف النقود أو 
أف إعطاء المشتري حؽ المتعرض دوف رفع الدعوى قد يترتب عف ذلؾ رفض غير 

ف المتعرض أف يثبت البائع أالبائع تعويض المشتري عما دفع لممستحؽ المتعرض بعد 
 كاف غير محؽ في دعواه.

 
 

                                                             
(1)

 .148، ص٠ؽٟ ِؽّك ؼ١ٍٓ ناشك اٌشؼ١ثٟ، اٌّهظغ  اٌٍاتك
(2)

 .62ظك٠ك ن٠اق ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
(3)  

 ٌٕح ،اإلٌىٕكن٠ح ِؼ١حقان اٌّطثٛػاخ اٌعا ق/ نِؼاْ أتٛ اٌٍؼٛق، شهغ اٌؼمٛق اٌٍّّاج فٟ ػمكٞ اٌث١غ ٚاٌّما٠ؼح،

 .315ص ،  2000    
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 المطمب الثاني
 التنفيذ بطريق التعويض

مكف تحقيؽ ، كيؼ يالسابؽ المتعمؽ بالتنفيذ العيني الموضوع لقد وضحنا في
ذكر مختمؼ الفروض التي يستطيع أف يمجأ إلييا عف طريؽ  التدخؿ و الضماف لممشتري 

رد المشتري إليقاؼ التعرض الصادر مف  الغير، لكف في حالة ما لـ يتمكف البائع مف 
عف الضرر الذي لحؽ بو دعوى الغير في استحقاؽ المبيع، وجب عميو تعويض المشتري 

 .في المبيع وذلؾ وفقا ألحكاـ ضماف االستحقاؽ نتيجة تعرض الغير لو 
إلى فرعيف عمى النحو المتضمف لمتنفيذ بطريؽ التعويض المطمب  تقسيـ ىذا تـلذا لقد  

 ضماف االستحقاؽ األوؿ: الفرع   التالي:
 أثار االستحقاؽ  :الفرع الثاني  

 الفرع األول
 ضمان االستحقاق

 عندئذ التزاـ آخر وىو ضماف االستحقاؽعندما يفشؿ البائع في رد التعرض ينشأ 
يجيؿ سبب  فالمشتري قد يكوف حسف النية (1).انتزاع المبيع مف المشتريضماف  أي

، فيرى نيةالء ي، لكف إف كاف سعمى البائع وع بالضمافحينئذ لو حؽ الرج االستحقاؽ،
اليا، أحتمؿ بأف العمـ كفيؿ بإسقاط الضماف عف البائع، لكونو أبـر عقدا احتم(  2)البعض

زيادة عمى وجود سوء النية، وشرط   شترطا (3)فيو الربح أوالخسارة. أما البعض األخر
 قبوؿ المشتري لعدـ ضماف البائع في ىاذيف العامميف، كونو ممزما برد الثمف.

يبقى مسئوال عمى الضماف إال إذا أثبت عمـ المشتري بسبب االستحقاؽ كذلؾ البائع 
 1629وىذا ىو موقؼ القانوف المدني الفرنسي في المادة  ئع،عدـ قبولو لضماف البا

                                                             
(1 )

 .176ق/ ِؽّك ٌاٌُ اٌغؼاْ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص
(2)  

 .136ص ق/ ظالي اٌك٠ٓ ِؽّك ؼٍٓ طثهٖ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، 
)3 ( 

« Le cumul de la clause de non garantie et de l’acceptation du risque d’éviction par 

l’acquéreur conditionne donc l’exonération du vendeur mais existant indépendamment 

l’un de l’autre ces deux éléments le  maintiennent alors dans l’obligation de rembourser 

le prix », Hochart. Cath, op-cit, p 135. 
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مف التقنيف 446وكذلؾ المصري في المادة مف التقنيف المدني ،  378والجزائري في المادة 
 . المدني

ويمكف تطبيؽ  نجد األمر غير مختمؼ، بيع االلكتروني،لمبيذا الموضوع  لو رجعنا 
عمـ المشتري االلكتروني بسبب االستحقاؽ  فاف .بو القواعد العامة في ذلؾجاءت  ما

 فبل يمكف لو الرجوع عمى البائع بالضماف.  ،ـ ذلؾ وافؽ وتعمد إبراـ العقدورغ
نحاوؿ مف خبلؿ  ،نية المشتري في سبب االستحقاؽ سوءالتػطرؽ  لحسف أو  بعد 

  مف خبلؿ تقديـ تعريفات لو، بنوع مف التفصيؿ ضماف االستحقاؽالتطرؽ ل ،الفرعىذا 
ر في الدعوى ، كحالة نجاح الغيحاالت االستحقاؽ الموجبة لمضمافل التعرض كذاو 

 شيء آخر. مصالحة الغير بمبمغ مالي معيف أو  حالةالمرفوعة ضد البائع، أو 
 تعريف ضمان االستحقاقأوال:

 ففي الفقو اإلسبلمي، ضت كممة االستحقاؽ لتعريفات عّدة، ومعاني متقاربةلقد تعر 
أويمحقو مف  أي ضماف ما يدرؾ المبيع (ضماف الدرؾ)أو (ضماف العيدة) عميو ،يطمؽ 

، فيشمؿ ضماف الدرؾ ضماف االستحقاؽ ومعناه ثبوت ممكية المبيع لمغير، حقوؽ الغير
ويشمؿ كذلؾ عمى ضماف التعرض أي ثبوت ما دوف الممكية مف حقوؽ عمى الشيء 

قاؽ أوضماف ماف االستحضكممة ضماف الدرؾ أو ف .(1)(االستحقاؽ الجزئي)المبيع 
، أما ضماف عدـ (التعويض رد الثمف أو)لية البائع المالية مسؤو  إلىىادفة كميا  ،التعرض
 .(2)فالقصد منو ىو التكفؿ والتعيد التعرض
  "حرماف المشتري مف كؿ أوبعض حقوقو عمى المبيع عض بأنو:لقد عرفو الب 
المبيع أي حؽ مف الحقوؽ التي  كسبو عمىجاح الغير في منازعتو لممشتري أو نتيجة ن

 .(3) يعتبر ادعاؤىا تعرضا

                                                             
(1) 

 ق/ ِظطفٟ أؼّك اٌىنلاء، شهغ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ اٌٍٛنٞ، اٌؼمٛق اٌٍّّاج، ػمك اٌث١غ، اٌطثؼح اٌصاٌصح، ِطثؼح اٌعاِؼح

 .159، 158، ص 1957اٌٍٛن٠ح، ٌٕح      
(2)

 . اٌظفؽحٔفً ٚاٌٍاتك ٔفً اٌّهظغ ِظطفٝ اؼّك اٌىنلاء   
(3) 

 .412ق/ اٌؽالٌشح، اٌّهظغ  اٌٍاتك،ص
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بعضو مف ألصؿ ىو نزع ممكية المبيع كمو أو االستحقاؽ بحسب ا" (1)ىناؾ مف يرى  
لتي يحـر فييا المشتري ى جميع الحاالت اػا تدؿ كذلؾ عمػيد المشتري بحكـ قضائي، كم

فيشمؿ أوليس في مقدوره دفعو  فيو،، ألي سبب سابؽ عمى البيع لـ يكف لو يد مف المبيع
 اآلتي:

احتفاظ المشتري بالمبيع لسبب آخر، غير عقد البيع كما لو ورثو عف المالؾ  -
 الحقيقي.

يو وجود البيع في حيازة أجنبي يتعرض لممشتري في محاولة وضع يد عم -
ولو أنو في ىذه الحالة ال يعتبر البائع قد وفى  ،ويفمح في إثبات ممكية المبيع

 و بتسميـ المبيع.بالتزام
احتفاظ المشتري بالمبيع بعد تخمصو بدفع الديف مف تعرض الدائف المرتيف  -

 الذي قاضاه طالبا تخمية العقار.
اعتراؼ المشتري وىو حسف النية لؤلجنبي أو تصالحو معو عمى ىذا الحؽ  -

 ".دوف انتظار صدور حكـ في االستحقاؽ
 ، أف لغير البائع حقا في المبيعالبيعىناؾ مف يقوؿ أف االستحقاؽ ىو أف يظير بعد  

بؿ ،ميما كاف نوع ىذا الحؽ سواء كاف ممكية، كما لو ظير أف المبيع ليس ممؾ لمبائع 
ائع حؽ ارتفاؽ عمى العقار كاف حقا عينيا آخر كما لو ظير أف لغير الب ىو لغيره أو

 .(2)كاف حقا غير عيني، كما لو ظير المبيع مأجورا قبؿ البيع أو المبيع
 

                                                             
(1) 

 ا٠ؼح، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، قان ٔشه اٌصمافح، قْٚ لوه ِىاْ إٌشهـغ ٚ اٌّمـٛق اٌٍّّاج، شهغ اٌث١ـــٛن ٌٍطاْ، اٌؼمـــق/ أٔ

 .299ص ،1952ٌٕح     
(2) 

 ٌٕح ،كـك٠كج، قِشـــــاٌع ثؼـــحطاٌ غ(،ـ)ػمك اٌث١، ٛق اٌٍّّاج(ـــ)اٌؼمْٛ اٌّكٟٔ ـــ، اٌمأىنلاءـِظطفٝ أؼّك اٌ ق/

  1983ٚ1984. 
2) ) 

« L’éviction proprement  dite est au sens le plus strict la perte d’un droit par un jugement 

mais selon la jurisprudence le débat judiciaire n’est pas indispensable dès que 

l’acquéreur ne reçoit pas l’intégralité du droit acquis et que ce droit est reconnu 

appartenir à un tiers en tout ou  partie ».Hochart Cath, op.cit- p74. 



 اإللكترووي ضمان التعرض الصادر مه الغير وأحكام تعديل الضمان في البيع العادي    الفصل الثاوي:

 

140 
 

االستحقاؽ أنو فقداف المشتري لحقو بحكـ قضائي، لكف حسب  في (1)يرى البعض
االجتياد القضائي أف المناقشة القضائية غير ضرورية بما أف المشتري لـ يتحصؿ عمى 

 "   .جزئياكوف ىذا الحؽ يعود لمغير كميا أو حقو المكتسب ل
يتحمميا البائع والمتمثمة لية التي و لكننا نعتبر أف االستحقاؽ يكمف في تمؾ المسؤ 

قد تترتب عنيا التزامات  والتي ،ضد الغير، الذي ينازعو في المبيعفي كفالتو لممشتري 
تحقاؽ وثبوت حؽ تترتب عنيا أثار سمبية كتحقؽ االسالغير أو  ايجابية كدفع استحقاؽ

 ، وتعويض المشتري تعويضا كامبل.الغير عمى المبيع، مما يستوجب رد الثمف
الدكتور ىشاـ طو محمود سميـ  نذكر تعريؼ، القانوني لبلستحقاؽ التعريؼأما عف 

 تفرضو قواعد المسؤولية العقدية ،"ىو التزاـ في ذمة البائع:(2)حيث قاؿ لبلستحقاؽ
مضمونو تعويض ضرر المشتري الذي نجـ عف إخبلؿ البائع بالتزامو العقدي، إذا امتنع 

تعرض الغير  فشمو في دفعذا جزئيا، بامتناعو أو نفذىا تنفيعف تنفيذ بنود عقد البيع أو 
استحقاؽ المبيع كميا أوجزئيا مف تحت يد  لممشتري تعرضا قانونيا مما ترتب عميو،

وعدـ التعرض ىو ولما كاف نقؿ الممكية  ،الة نقؿ الممكية عينا. بناء عميوالمشتري واستح
تحيبل، فيحاؿ إلى التزاـ أخر مسرفو طبيعة عقد البيع وقد أصبح الذي تعااللتزاـ األصيؿ، 

 ".متمثؿ في التنفيذ بطريؽ التعويضبدلي 
فمـ نعثر عمى تعريؼ ، االستحقاؽ في البيع اإللكترونيفيما يخص تعريؼ ضماف  

مماثؿ لكف بعد دراسة ىذا الموضوع وجدنا عدة صور معبرة عف االستحقاؽ ال ،لو
 ف االستحقاؽ في البيع االلكترونيلذلؾ يمكف تعريؼ ضماستحقاؽ في البيع التقميدي، لبل

وما يمكف مبلحظتو أف البيع االلكتروني يسخر  ،مف خبلؿ تعريفو في البيع العادي
، بائعة ومنتجة بإنتاج سمعة معينةتعاقد مشتري مع شركة  فمثبل باالستحقاؽ المعموماتي،

مجرد عمـ بفقامت الشركة بإنتاج سمعة مقمدة عف شركة منتجة أخرى وأرسمتيا لممشتري، ف
بالتبميغ وبالدعاية عبر االنترنت عمى  تقـو الشركة األصمية المنتجة لمسمعة بذلؾ التقميد،

لممشتري باالستحقاؽ الكمي عرض توت ـ مطابقة السمعة المقمدة لؤلصميةوعدأعدـ صبلحية 
 . لممبيع

                                                             
(1) 

 ق/٘شاَ ؽٗ ِؽّٛق ١ٌٍُ، ػّاْ االٌرؽماق فٟ اٌث١ٛع، نٌاٌح ١ًٌٕ قنظح قورٛناٖ فٟ اٌؽمٛق، ظاِؼح ػ١ٓ شًّ 

 .40، ص 2008ِظه، ٌٕح     
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ىذا مثاؿ آخر لبلستحقاؽ، في بيع برامج المعمومات محممة في ذاكرة الحاسب  
 .(1)بيع، بينما يكوف قد تنازؿ عنيا لمغير بعقد سابؽ عمى عقد البيعالم

كما يمكف أف يقع االستحقاؽ مف طرؼ شركة ميكروسوفت التي تقـو بإنتاج 
وعند  ،ويخص ىذا البرنامج بنظاـ معيف في العمؿ (عميؿ الشركة)برنامج لمستخدـ 

بإنتاج نفس البرنامج استعمالو اتضح أف الشركة المنتجة لمبرنامج سبؽ وأف قامت 
لمستخدـ سابؽ ينتج عنو حرماف المستخدـ الثاني نيائيا مف استعماؿ البرنامج لوجود حؽ 
الغير السابؽ عميو وذلؾ نظرا لقياـ الشركة بمنح حؽ استخدامو ألكثر مف مستخدـ . 

حتى واف كانت الدعوى قد رفعت مف طرؼ المستخدـ عمى  واالستحقاؽ ىنا وقع فعبل،
الثاني. وأثر ىذه وليس عمى المستخدـ العقد المنتجة كدعوى إبطاؿ أوفسخ الشركة 
 .(2) سقوط حؽ المستخدـ األوؿ باإلبطاؿ أوفسخ سند الممكية ،الدعوى

يسير. أما عف قد يكوف االستحقاؽ جزئي جسيـ أو في البيع االلكتروني، كما أف 
 ،قدـ عميوأوقت العقد لما عمـ بذلؾ الحالة األولى فتجعؿ المشتري في خسارة كبيرة لو 

ستحقاؽ عمييا قياـ شركة منتجة برفع دعوى ا ،لجزئي الجسيـومف أمثمة ىذا االستحقاؽ ا
وأثبتت الشركة ذلؾ بتقنيات اعتمدت عمييا  ،محرؾ اآلالت الكيربائيةبأحقيتيا في تصميـ 

ا العدد في تصميـ ذلؾ المحرؾ وىذا ما أدى إلى إلحاؽ الخسارة بالشركة التي اشترت ىذ
وتكمف تمؾ الخسارة في سحب تمؾ اآلالت مف السوؽ وبالضرورة ،اليائؿ مف اآلالت 

سوؼ تعود ىذه الشركة بمطالبة الشركة التي تـ التعاقد معيا بالتعويض عف كؿ خسارة 
 لحقت بيا وعف كؿ ما فاتيا مف كسب. 

لبرامج  ىذه صورة أخرى لبلستحقاؽ الجزئي الجسيـ متمثمة في قياـ شركة منتجة 
فقامت ىذه الشركة بإنتاج برنامج خاص بإدارة شبكة معمومات ترفييية وثقافية  معينة،

وىذه المعمومات يتـ حفظيا في بطاقات ببلستيكية تعتمد عمييا الشركة ألداء  لمستخدـ ما،
ليا حؽ براءة االختراع  بعد العقد اتضح أف تمؾ البطاقات، ىي ممؾ شركة أخرى،. عمميا

                                                             
(1)

 .61، ٘اِش نلُ  122ق/ ِكؼد ػثك اٌؼاي ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
(2)  

 .411، ص٠ؽٟ  ِؽّك ؼ١ٍٓ ناشك اٌشؼ١ثٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك
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تخدميا خصيصا في إنتاجيا  لبرامج خاصة، فادعت استحقاقيا ليا وأثبتت ذلؾ عمييا وتس
 .(1) مما يترتب عمى ىذا االستحقاؽ ضررا جسيما يصيب المستخدـ

المشتري بو  البسيط، لو عمـالمتمثمة في االستحقاؽ اليسير أو أما عف الحالة الثانية 
تاج برنامج خاص ينظـ اتصاالت بإن )أ(ومثاؿ ذلؾ كأف تقـو شركة  ،ألستمر في التعاقد

بصورة أحدث، وتـ التعاقد بينيما عمى ىذا األساس إال أف " سنتراؿ تميفوني " الشركة 
إال أف  ،بأحقية وأصالة الممكية لمبرنامج أنتجت نفس البرنامج وادعت)ب( شركة أخرى 

 .(2)قامت بالتقميد لنفس اإلنتاج )أ(الشركة 
بحيث كاف أحد  ج محمية مف اإلصابة بالفيروسات،كذلؾ إنتاج برنامج مدعـ ببرام 
حمي البرامج مف اإلصابة بالفيروسات ممؾ شركة أخرى تمنح استخدامو ي ذيال البرامج

فاستحقاؽ البرنامج الخاص  نيا بعد تقديـ طمب ليا.عبناء عمى ترخيص خاص صادر 
ي استخدامو بالحماية مف الفيروسات مف الشركة المتخصصة في إنتاج ومنح الترخيص ف

بحيث يستطيع المستخدـ بتقديـ طمب الى الشركة المنتجة لو لمحصوؿ  ىو استحقاقا يسيرا،
 .(3) عميو لتدعيـ البرنامج بو

قد يظير كذلؾ االستحقاؽ اليسير في حبس البائع اإللكتروني لجزء بسيط لمبضاعة  
الجزئي جسيما يؤدي  وعميو فإف كاف االستحقاؽ لعدـ دفع المشتري الثمف المتبقي لممبيع.

في ىذه الحالة استحقاؽ الجزء الناقص  يمكفف ،لى فسخ العقد، أما إذا كاف يسيراإ
 ة بالتعويض في كبل الحالتيف.  والمطالب
 حاالت االستحقاق الموجبة لمضمانثانيا :

البد أف يكوف في إحدى الحاالت  ،شتري عمى البائع بضماف االستحقاؽحتى يرجع الم
كذلؾ أو  ة ضد البائع الستحقاؽ المبيع،حالة نجاح الغير في الدعوى المرفوعالتالية وىي 

 حالة مصالحة  الغير بمبمغ مالي معيف أو شيء آخر.
 
 

                                                             
(1)

 .145ص ،اٌٍاتكٔفً اٌّهظغ  
(2) 

 .146ٚ 145، ص ٠ؽٟ  ِؽّك ؼ١ٍٓ ناشك اٌشؼ١ثٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك
(3) 

 .146، ص اٌّهظغ ٔفٍٗ
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 حالة نجاح الغير في الدعوى المرفوعة ضد البائعـ 1
يحؽ لممشتري أف يرجع عمى البائع بضماف  إذا صدر حكـ لمصمحة المتعرض،

حتج في مواجية المشتري، ورفض مطالبتو بضماف االستحقاؽ وال يستطيع أف ي االستحقاؽ
تري ػر كاف نتيجة تدليس مف المشـ النيائي الصادر في دعوى الغيػإال إذا أثبت أف الحك

 .(1)تثبت ممكية البائع لممبيع قد أخفاىا   ندات لديوػمست جسيـ كوجود ممفات أو خطأأو 
عف حسف لمشتري إذا أقر ا ،ؽ المشتري بالضماف مف طرؼ البائعيثبت كذلؾ ح 

 بأف ىذا األخير ىو صاحب الحؽ أوتصالح معو دوف انتظار صدور الحكـ النية لمغير
وىذا طبعا إذا تـ بإخطار البائع في الوقت المبلئـ، وىذا األخير لـ يحرؾ ساكنا وذلؾ ما 

يثبت حؽ المشتري في الضماف ولو : "مدني مصري وجاء فييا 441أشارت إليو المادة
دوف أف ينتظر في قو أوتصالح معو عمى ىذا الحؽ أو عترؼ وىو حسف النية لؤلجنبي بحأ

ذلؾ صدور حكـ قضائي متى أخبر البائع بالدعوى مف الوقت المناسب ودعاه ليحؿ محمو 
 ".فييا دوف جدوى، وكؿ ذلؾ ما لـ يثبت البائع أف الغير لـ يكف عمى حؽ في دعواه

: " إف الرجوع عمى نفس المضموف بما يمي تمدني جزائري قد نص 373المادة  
تصالح معو و أعترؼ عف حسف نية بحؽ الغير أو بالضماف ىو حؽ يثبت لممشتري ول

دوف أف ينتظر حكما قضائيا متى أخبر البائع بالدعوى في الوقت المناسب ودعاه ليحؿ 
 محمو فييا دوف جدوى، فكؿ ذلؾ ما لـ يثبت البائع أف الغير لـ يكف عمى حؽ في

 (2)".دعواه
ؽ اإلثبات أف ، ولمبائع أف يثبت بكؿ طر مشرع الفرنسي لـ يذكر ىذه الحالةأما ال

عطاء الضماف الكافي لممشتري ف ،وجوًداػػ، وال يكوف مؽ الغير غير موجودػػح ي المبيع ػوا 
 .(3) حتى ينتفع بو

 حالة مصالحة الغير بمبمغ مالي معين أو شيء آخرـ 2
المشتري بدفع مبمغ مالي لمغير حتى يشتري سكوتو في ىذه الحالة يقـو فييا  

االستحقاؽ وفي حالة وقوع ىذا التصرؼ يستطيع المشتري الرجوع عمى البائع ومطالبتو 

                                                             
(1)

 .384 ص ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ و١٘ه ؼهغ  ٚ  ق/ػٍٟ اٌعاٌُ  
(2) 

 .382، ص ٔفً اٌّهظغ أػالٖ
(3) 

 .141ق/ ِؽّك ؼ١ٍٕٓ، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ص 
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ف إثراء ببل سبب عمى وىذا حتى ال يكو  ،ما دفعو لمغير مف مبمغ ومصاريؼ باسترجاع
مدني مصري حيث جاء  442ولقد نصت عمى ىذه الحالة الثانية المادة  ،حساب البائع
بأداء شيء ى المشتري استحقاؽ المبيع كمو أوبعضو بدفع مبمغ مف النقود أو قفييا: " إذا تو 

قيمة يرد لممشتري المبمغ الذي دفعو أو كاف لمبائع أف يتخمص مف نتائج الضماف بأف  آخر
 ".ما أداه مف الفوائد القانونية وجميع المصروفات

مف التقنيف المدني عمى ىذه الحالة بما  374لمادة كما نص المشرع الجزائري في ا
بعضو بدفع مبمغ مف نزع اليد عف الشيء المبيع كمو أو "عندما يتجنب المشتري  يمي:

رد لممشتري ما فعمى البائع أف يتخمص مف نتائج الضماف بأف ي ،أداء شيء آخرالنقود أو 
 ".اـاه مف شيء آخر مف مصاريؼ الخصقيمة ما أددفعو مف النقود أو 

بعضو وذلؾ كانو توقي استحقاؽ المبيع كمو أو يتضح مف النصيف أف المشتري بإم 
شيء ماليا أو  استحقاؽ مقابؿ دفع مبمغباتفاقو مع المتعرض بالتراجع عف االدعاء في اال

فمصمحة المشتري  سوؼ ينتج عف ىذا االتفاؽ مصمحة لكؿ مف البائع والمشتري. أخر
مصمحة البائع فيي التخمص مف التعويضات التي تترتب  تكمف في استبقاء المبيع، أما

أنفقو في سبيؿ الصمح مف نقود  فبل يعوض المشتري إال ما مف دعوى االستحقاؽ،
 أشياء.أو 

إف أخطر المشتري البائع بدعوى االستحقاؽ  في ىذه الحالة الثانيةال فرؽ كذلؾ 
يا القانوف لمبائع ومستعممة وىذه رخصة خول ،سواء تدخؿ البائع أو لـ يتدخؿ أولـ يخطره

ذا صدر الحكـ لصالح  في حالة توقي المشتري الحكـ باالستحقاؽ باتفاقو مع المتعرض. وا 
الغير وىو المتعرض، فما عمى المشتري بعد الحكـ إال الرجوع عمى البائع بالضماف حتى 

يء لو كاف قد توصؿ المشتري بعد الحكـ إلى االتفاؽ مع المتعرض عمى أف يترؾ الش
أشياء لممشتري ىذا المبمغ الذي دفعو أو ، وعمى البائع أف يرد المبيع في مقابؿ الثمف المعيف
 .(1) كما  سبقت اإلشارة إلى ذلؾ

 
 

                                                             
(1) 

 . 142 ؼ١ٍٕٓ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ ِؽّك
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 الفرع الثاني
 أثار االستحقاق 

عمى المشتري، يفوز الغير في تعرضو فعند تحوؿ التعرض إلى االستحقاؽ، 
فيذه الحالة ترتب  يرفضو.قد يجيز البيع أو  مبيع، وبالتاليويصبح ىو المالؾ الحقيقي لم

أثار مختمفة وىي أثار تنتج بيف البائع والمستحؽ وأخرى بيف المشتري والمستحؽ وأخيرا 
 .أثار االستحقاؽ الكمي والجزئي بيف البائع والمشتري

 بين البائع والمستحق أثر االستحقاقأوال: 
قد موقوؼ عمى اإلجازة إلى عقد ينقمب عقد البيع مف ع ،لمستحؽ العقداأجازا  إذا

فعمى المشتري في ىذه الحالة إال الرجوع عمى البائع بضماف االستحقاؽ ،نافذ والـز 
 القانوف في أحكاـ ضماف االستحقاؽلتعويضو عف األضرار التي لحقت بو وفقا لما قرره 

 ،اؽناء نظر دعوى االستحقورجوعو عمى البائع يكوف إما عف طريؽ الدعوى الفرعية أث
 عف طريؽ الدعوى األصمية، وذلؾ مباشرة بعد ثبوت وتحقؽ االستحقاؽ. أو 

عادة المتعايجيز المستحؽ البيع، يفسخ العقد و ما إذا لـ حالة  قديف إلى الحالة ا 
إف استحاؿ ذلؾ، يمتـز المشتري بالتعويض لممستحؽ، ثـ يرجع عمى التعاقد، ف السابقة قبؿ

يمتـز المشتري بإعادة المبيع إلى المستحؽ باعتباره مالكا كما  .(1)االستحقاؽ البائع بدعوى
 فاف استحاؿ ذلؾ بسبب ىبلؾ الشيء المبيع التـز بدفع التعويض لو.  لو،

 أثر االستحقاق بين المشتري والمستحقثانيا: 
ال بد أف  ،وع االستحقاؽفبمجرد وق كوف المشتري ىو حائز لممؾ المستحؽ،            

كما يمتـز برد المنافع  ،الشيء المبيع شيء مادي أومعنوي رده لو ساء كافيمتـز المشتري ب
وجب عمى المشتري رد الثمار التي  ،فإذا كاف المبيع بستاف برتقاؿ ،وعميو الناتجة عنو.

  منيا النفقات الضرورية التي تـ إنفاقيا عمى البستاف.ى جناىا منو ويستثن
فبل يمكف أف يخصميا مف النفقات التي جناىا  فيما يخص النفقات النافعة والكمالية، 

كما أف النفقات الكمالية كثيرا ما ، لكونيا نفقات تـ صرفيا عمى المبيع مما زاد في إنتاجو
 فبل يسمح لممشتري مطالبة المستحؽ بيا. ،تعود بالنفع لممشتري أكثر مف المستحؽ

                                                             
(1) 

 .432ٚ 431ٚ 430اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  ق/اٌؽالشح،
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يمتـز  العينية قائمة،فنعتبر أف االستحالة التنفيذية  ،حالة ما إذا ىمؾ المبيع  
كما يمكف لو الرجوع عمى البائع  ،لمبيع وقت نزع اليد أي االستحقاؽالمشتري برد قيمة ا
ويمكف لممستحؽ الرجوع عمى البائع بما لحؽ بو مف خسارة  وما فاتو  بدعوى االستحقاؽ.

 .(1) مف كسب وذلؾ مف جراء الخطأ الذي وقع فيو البائع وىو بيع ممؾ الغير
 البائع والمشتري والجزئي بينأثر االستحقاق الكمي  ثالثا:

جزئيا، يحؽ لممشتري الرجوع عمى البائع استحقاؽ المبيع استحقاقا كميا أو إذا تـ 
بضماف ىذا االستحقاؽ ومطالبتو بالتعويض. غير أف ىذا األخير يختمؼ باختبلؼ نوع 

عناصر التعويض فصيؿ نشرح بالتاالستحقاؽ وكذا عناصر التعويض فيو. ىذا ما يجعمنا 
 في كؿ مف االستحقاؽ الكمي والجزئي.

 أثار االستحقاق الكمي-1
بيع الفي حالة  الة بيع ممؾ الغير كما ذكرنا، أوكذلؾيتحقؽ االستحقاؽ الكمي في ح

 الحيازة في المنقوؿ سند بقاعدةكتسب الممكية بالتسجيؿ في العقار، أو لمشتري ثاني الذي أ
، وأنتيى ىذا التنفيذ  برىف ونفذ الدائف المرتيف بحقولعقار مثقبلأف يكوف ا الممكية، أو

 .(2)بالبيع في المزاد
عمى نوعية التعويض في لقد نص كؿ مف القانوف المدني الفرنسي والمصري والجزائري  

مف القانوف المدني المصري حيث نصت:" إذا أستحؽ كؿ المبيع  443. فالمادة ىذه الحالة
 ب مف البائع:كاف لممشتري أف يطم

 قيمة المبيع وقت االستحقاؽ مع الفوائد القانونية مف ذلؾ الوقت. -
 قيمة الثمار التي ألـز المشتري بردىا لمف أستحؽ المبيع. -
 ذلؾػيا المستحؽ وكػـز بػػري أف يمػػػع المشتػتطيػسػة التي ال يػػػروفات النافعػػلمصا -

 ية.المصروفات الكمالية إذا كاف البائع سيء الن     
 جميع مصروفات دعوى الضماف ودعوى االستحقاؽ ماعدا ما كاف المشتري يستطيع -

 مدني مصري. 440أف يتقيو لو أخطر البائع بالدعوى طبقا لممادة 
 و مف كسب لسببػا فاتػمػف خسارة أو و مػما لحقػري عػشتػويض المػاـ تعػو عػوبوج -

                                                             
(1)  

 .296اٌعىء اٌهاتغ ،ص اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ،
(2) 

 .143ِؽّك ؼ١ٍٕٓ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  ق/
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 (1) ."استحقاؽ المبيع 
بطالو".وىذا ما نص بنيا عمى المطالبة بفسخ البيع أو ي مكؿ ىذا ما لـ يكف رجوع المشتر  ا 
أف   اليد الكمي عف المبيع، فمممشتري :"في حالة نزع375عميو المشرع الجزائري في المادة 

 يطمب مف البائع:
 .قيمة المبيع وقت نزع اليد -
 .قيمة الثمار التي ألـز المشتري بردىا إلى المالؾ الذي نزع يد المشترى عف المبيع -
المصاريؼ النافعة التي يمكنو أف يطمبيا مف صاحب المبيع وكذلؾ المصاريؼ الكمالية  -

 .إذا كاف البائع سيئ النية
باستثناء ما كاف المشتري يستطيع  جميع مصاريؼ دعوى الضماف ودعوى االستحقاؽ، -

 .373 أف يتقيو منيا لو أعمـ البائع بيذه الدعوى األخيرة طبقا لممادة
ضو عما لحقو مف خسائر وما فاتو مف كسب بسبب نزع اليد عف تعوي وبوجو عاـ، -

  المبيع.
     "كؿ ذلؾ ما لـ يقـ المشتري دعواه عمى طمب فسخ البيع أو إبطالو.

بؿ  ،منو عمى قيمة  المبيع  1630لقانوف  المدني الفرنسي  فمـ ينص في المادة أما ا
المصروفات ، بردىا لممستحؽ لبلزمة عمى البائع، وقيمة الثمار انص عمى ثمف المبيع

، وأخيرا تعويض المشتري ودعوى االستحقاؽالنافعة، وجميع مصروفات دعوى الضماف 
 .(2) عف ما لحقو مف خسارة وما فاتو مف كسب وىذا بسبب االستحقاؽ

 
 
 

                                                             
(1) 

  301ص ،2005 ، ٌٕح، ِظهاٌّىرة اٌعاِؼٟ اٌؽك٠س ٌٍٕشه اٌطثؼح األٌٚٝ، ،٠ٛغ، قػٜٛ اٌرؼأٔٛن ؽٍثحق/

   ٚ302. 
)2 ( 

Art 1630:" Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il na rien été stipulé à ce sujet, si  

    l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:  

1. la restitution du prix. 

2. Celles des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qu’il l’évince.  

3. Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux faits par le 

demandeur originaire.  

4. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. " 
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 استرداد قيمة المبيع وقت نزع اليد بالفوائد القانونيةأ ـ 
، وتقدر ىذه القيمة وقت االستحقاؽ لتعويضلمبيع العنصر الرئيسي في اتعتبر قيمة ا

وكثيرا  ،يمتيا لدى المشتري، وتقدير ىذه القيمة يتـ بقيمة السوؽ وليس بق(1)ال وقت البيع
يرجع عمى  المشتري جدن،لذلؾ (2)ما تزيد ىذه القيمة عف الثمف المدفوع مف عند المشتري

ستحقاؽ، وليس بصدد اال لكوننا ضمف دعوى ضماف بائع بقيمة المبيع وليس بالثمف،ال
بطاؿ العقددعوى فسخ أو   .(3)ا 

يقدر أكثر عدال لممشتري وت االستحقاؽ، باعتبار أف رد القيمة الحقيقية لممبيع عند ثب 
ارتفعت قيمة المبيع بيف تاريخ إبراـ عقد البيع  ىذا حتى ال يتضرر إذا ما نقصت أوو 

 وتاريخ حصوؿ االستحقاؽ. 
 ـز البائع برد الثمف إلى المشتري، أل1630المادة  غير أف المشرع الفرنسي في

ممكف استرداده  الذي دفعو المشتري يشكؿ الحد األدنى. فالمبمغ مغوذلؾ لكوف أف المب
أي تـ ،، إال إذا استفاد المشتري منو حاؿ بيع المواد المستخرجة منو حتى لو نقصت قيمتو

 .(4)استعمالو 
 راجع إلى القوة القاىرة أو إلى إىماؿ المشتري. قيمةنا إف كاف ىذا النقص في الوال ييـ ى

 .(5) فعبل مما دفعكما أنو ال يستطيع أف يتحصؿ عمى أكثر 
التقنيف المدني المصري والجزائري يمـز البائع برد قيمة المبيع وقت  غير أف

 ، وال يجوز لممشتري المطالبة بضماف االستحقاؽاؽ تطبيقا لقواعد التنفيذ بمقابؿاالستحق

                                                             
(1) 

 .198ص فٛو٠ح ػثك اٌؼى٠ى ؽٗ، اٌّهظغ  اٌٍاتك، 
(2 )

 ٛؽــإال أٔٗ إلا لكَ ق١ًٌ ِمثٛي ٚ٘ٛ ٘ث ٛػٛع،ـٟ اٌّـً تٗ لاػـــ٠ٍرم ماق ٘ٛ ِّاـح اٌّث١غ ٚلد االٌرؽـمك٠ه ل١ّـ"ٚذ

فاْ ػ١ٍٗ  إلا نأٜ ؽهغ ٘ما اٌك١ًٌ ٚ ذمك٠ه اٌم١ّح ػٍٝ ـالفٗ أْ ٠ث١ٓ  ٌّث١غ ػاقج تاٌرؼّاٌٗ فرهج ِٓ اٌىِٓ،ا ل١ّح

 61ٌثة ػكَ األـم تٗ." ق/ ِؽّك ػثك اٌظا٘ه ؼ١ٍٓ  ، اٌّهظغ  اٌٍاتك ، ص 
(3) 

 غ ِكٟٔــىائهٞ ٚ ٔمِكٟٔ ظ 375ِكٟٔ ٌٛنٞ ٚ اٌّاقج  411كٟٔ ٚاٌّاقج ــِ 443اقج ـــهع اٌّظهٞ فٟ اٌّـــاٌّش

 . ق/ ِؽّك ػثك اٌظا٘ه1145،  ص29ٛػح أؼىاَ إٌمغ، ي ـــــ، ِع27/04/1978ّاٌّؤنؾ فٟ  225نلُ  ِظهٞ

 ،1995ؼ١ٍٓ، قػاٜٚ ػمك اٌث١غ، شهٚؽٙا أشان٘ا ِٛاػك ٌمٛؽٙا، اٌطثؼح اٌصاٌصح، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح اٌما٘هج، ٌٕح 

 . 60ص
 .416سابؽ، ص ال  مرجعال لحسف بف شيخ آث ممويا ، (4)

)5( 
Planiol Marcel et Ripert Georges, Traité pratique de droit civil, L.G.D.J, 2eme éd-Paris 

   1956, p120 et121.   



 اإللكترووي ضمان التعرض الصادر مه الغير وأحكام تعديل الضمان في البيع العادي    الفصل الثاوي:

 

149 
 

إال مف وقت صدور الحكـ النيائي باالستحقاؽ لكوف ىذا األخير يستند أثره إلى وقت رفع 
 الدعوى .

 375متيا المادة ظغير أننا نجد المشتري حر، فيو غير مقيد بقواعد التنفيذ بمقابؿ التي ن
لبة بالفسخ وبالثمف مدني مصري، وبالتالي يستطيع المطا 443مدني جزائري وكذا المادة 

 .يكتفي بالحصوؿ عمى قيمة الشيء وقت االستحقاؽ دفعو أو الذي
 قيمة الثمار ـ ب

وردىا يكوف مف يـو العمـ بسبب  (1)المشترى ممـز برد ثمار المبيعأف األصؿ 
ر. أما  ما قبضو المشتري وعميو بالرجوع عمى البائع لمطالبتو بقيمة ىذه الثما ،االستحقاؽ

إلى المستحؽ وذلؾ لحسف نيتو،  ادىفبل يطالب بر  ،ف ثمار قبؿ العمـ بسبب االستحقاؽم
مدني جزائري التي نصت  837مدني مصري والمادة  458/2وىذا ما أكدتو المادة  

لمثاؿ كما ىو الحاؿ في االثمار ما داـ حسف النية" "يكسب الحائز ما يقبضو مف 
 قبؿ العمـ .  فعمى المشتري امتبلؾ كؿ الثمار التي قبضيا ،المستعمؿ في بيع ممؾ الغير

القانوف المدني السوري  تشترط حؽ المشتري بالرجوع عمى  426/1غير أف المادة 
أف يخصـ يجب  ،فاف لـ يدفعو كمو أف يكوف المشتري دفع كؿ الثمف، البائع بقيمة الثمار،

عف الباقي منو طواؿ المدة لمستحقة لمبائع عف ىذا الثمف أو مف قيمة ىذه الثمار الفوائد ا
 قيمتيا وبيف فوائد الثمف.  يجوز لو أف يجمع بيف الثمار أو فبل نتفع فييا بالمبيع،التي أ

لكف بعد وقوع التعرض وعممو بسبب التعرض، يمـز برد الثمار التي قبضيا منذ  
فيو  ،لما بيذه الحالة منذ إبراـ العقدوقد يدعي المستحؽ أف المشتري كاف عا تاريخ العمـ.

، وال يمكف أف يرجع التي قبضيا مف يـو انعقاد العقد برد الثمار سيء النية وبالتالي يمـز
في ذلؾ أف رفع الدعوى ((2)"تبينا بن أالنعمى البائع. ويقوؿ األستاذ " بقيمة ىذه الثمار

.غير أننا ال نشاطره الرأي ألف في أغمب األحياف كثيرا ما يكوف (قرينة عمى سوء نيتو
 ال غير.   المشتري ضحية البائع بسبب حسف نيتو

 

                                                             
2/ 16 30والمادة ، مدني جزائري   375/2مدني مصري والمادة  443/2المادة  (1)

 .مدني فرنسي 
(2) 

Alain Benabent , Droit civil, les contrats spéciaux civils et Commerciaux,5éd 

    Montchrestien, 2001, p 146. 
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 المصروفاتجـ 
المصاريؼ  مف حؽ المشتري في حالة االستحقاؽ الكمي المطالبة باسترجاع كؿ

مصاريؼ المصاريؼ مف المصاريؼ النافعة أو ، سواء كانت ىذه التي صرفيا عمى المبيع
افعة لتعرض المبيع إلى اليبلؾ . ولوال ىذه المصروفات النقاؽدعوى الضماف واالستح

 إذف تزيد في قيمة المبيع. فيي التمؼ،أو 
عقد البيع مثمثمة في المطالبة بالمصاريؼ التي تـ إنفاقيا أف  (  1)لكف ىناؾ مف يرى

 في رسـو التسجيؿ والتوثيؽ وما إلى ذلؾ مف  األعباء المالية المرتبطة بمرحمة إبراـ العقد.
 المصروفات النافعة والكماليةـ 

يحؽ لممشتري أف يطالب بيا البائع بعد استرداد المبالغ التي  يجب أف تكوف          
نا ، وال توجد في نظر تزيد مف قيمة المبيع التي ،نافعةالمصروفات اللمبيع منو الشيء ا

كأف يقـو المشتري ببناء طابؽ جديد عمى الطابؽ  فمثبل ،ضرورة إف صح التعبير إلنفاقيا
كذلؾ ية أوغرس أشجار فييا أو مو باالستصبلح األرض الزراعقيايت المبيعة أو األرضي لمب

أجيزة تـ شراؤىا أوتغييرات متطورة عمى آالت أو محاولة دفع مصروفات إلضفاء تحسينات 
 .                  أو غير ذلؾ ةزيادة اإلنارة في السيار  كإضافة محرؾ تمطيؼ الجو أو أو مف األسواؽ،

الرجوع عمى البائع  ـيت إذا استحؽ المبيع مف المشتري بعد بذؿ ىذه المصروفات،  
الرجوع عمى المستحؽ. واأللوية تكوف بالرجوع  يتـالذي يمتـز بمقتضى أحكاـ الضماف أو 

لكونو سيصبح المستفيد الجديد بعد  مى ىذا األخير بكؿ ىذه المصروفاتع
يمكف الرجوع عمى البائع غير أنو إف لـ يستطيع الحصوؿ عمييا منو، حينئذ ،االستحقاؽ

 لمتبقي منيا، إف تـ دفع جزء مف المستحؽ.                                                        بالجزء ابيا أو 
مدني مصري والمادة  443/3 لقد نصت عمى ىذه المصروفات النافعة المادة 

المصروفات النافعة التي ال يستطيع المشتري أف  مدني جزائري وىذا نصيا:"... 375/3
 مالية إذا كاف البائع سيء النية".كذلؾ المصروفات الكيمـز بيا المستحؽ و 

مدني جزائري، عمى نفس ىذه  785و 784كما نصت كؿ مف ىذه المواد 
عمى: "إذا أقاـ شخص المنشآت بمواد مف عنده  784المصروفات. حيث نصت المادة 

فمصاحب األرض أف يطمب في أجؿ  عمى أرض يعمـ أنيا ممؾ لغيره دوف رضا صاحبيا،
                                                             

(1) 
 .160، ص  203، اٌّهظغ اٌٍاتك، فمهج "Hochart -Cath٘ٛشان واذه٠ٓ"
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مف اليـو الذي عمـ فيو بإقامة المنشآت، إزالة المنشآت عمى نفقة مف أقاميا مع  سنة
متيا أو أف يطمب استبقاءىا مقابؿ دفع قييض عف الضرر إذا اقتضى األمر ذلؾ، أو التعو 

ثمف األرض بسبب وجود المنشآت مبمغ يساوي ما زاد في  قيمتيا في حالة اليدـ أودفع
 مدني مصري.  925و 924و 980/2وتقابؿ ىذه المواد  (1)".بيا

: (2)حيث نصت 1634المشرع الفرنسي، فمقد تناوؿ ىذه المصروفات في المادة أما 
عف كؿ الترميمات والتحسينات  "البائع ممـز بتعويض المشتري في حالة تعرض الغير،

  "التي أجراىا عمى المبيع.
عدـ عمـ أو يتوقؼ األمر عمى مدى  ،وص أحقية الرجوع بيذه المصروفاتبخص

أي ال يعمـ سبب  ،فإذا كاف المشتري حسف النية .المشتري باالستحقاؽ عند إنفاقيا عمـ
فمو أف يستردىا مف  ،بإنفاؽ كؿ ىذه المصروفات النافعةاالستحقاؽ في الوقت الذي قاـ 

كما يستطيع الرجوع عمى البائع عمى المبيع مف زيادة في القيمة، ما عاد  مالؾ بقدرال
 ف زيادة القيمة ومقدار ما أنفؽ مف المصروفات النافعة.بالفرؽ بي

أف يكوف لكف إذا كاف المشتري سيء النية في الوقت الذي أخرج النفقات النافعة، ك
يكوف قد تعيد بصرؼ ىذه يو العمـ بذلؾ أو كاف مف السيؿ عمعالما بسبب االستحقاؽ أو 

لحالة يطالبو في أجؿ سنة  النفقات رغـ عممو بسبب االستحقاؽ، فإّف المالؾ في ىذه ا
زالة ما تـ بناءه أوغرسولتحط ، مع التعويض عند االقتضاء، وقد يطمب منو عكس يـ أوا 

دفع مبمغ يساوي الزيادة في ت، مقابؿ دفع قيمتيا المستحقة أو ذلؾ أي استبقاء التغيرا
مف كما يرجع المشتري عمى البائع بما تبقى مما أنفؽ بعد خصـ ما تحصؿ عميو  المبيع.
 .(3)المالؾ

تتمثؿ في و بيع وصيانتو أما عف المصروفات الكمالية، فيي غير ضرورية لحفظ الم
وبالتالي ال يحؽ لممشتري  ،إف كاف المبيع منزال مثبلمصروفات الزينة والزخرفة والطبلء 

                                                             
(1) 

 05-07 ؼكي تمأْٛ نلُـاٌمأْٛ اٌّكٟٔ اٌعىائهٞ اٌّ ،28/02/2001اٌظاقن تران٠ؿ  207261هان نلُ ـــل

 .197،  ص 2007/ 13/05اٌّؤنؾ فٟ ٚ
)2  "

  (
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser l’acquéreur par celui qui  

    l’évince toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds " . 
(3) 

 غ اٌٍاتكــ٠ٛا، اٌّهظــومٌه ٌؽ١ٍٓ تٓ ش١ؿ آز ٍِٚ   388، ص309هج ــاْ ِهلً، اٌّهظغ اٌٍاتك، فمـــ١ٌٍّق/ 

 .419ص    
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بتعويض الضرر  افممزم فيماأف يطالب بيا  المالؾ  وال البائع إذا كاف حسف النية، 
فتبذير ىذه المصروفات الكمالية والتي ال يعوض عمييا بسبب االستحقاؽ .ط المتوقع  فق

يعمـ ، وتكوف فرصة التعويض عمييا اف كاف المديف قعةألنيا ليست مف األضرار المتو 
 .(1)،فيذا  غش  وسوء النية في التعامؿ  الستحقاؽ وىو حؽ األجنبي، فأخفاهبا

 375مدني مصري والمادة  443/3يمكف أف يرجع عميو بيا طبقا لما نصت عميو 
وال عمى  ،المصروفات الكمالية عمى المستحؽكما ال يستطيع الرجوع بيذه  مدني جزائري.

أف كاف ى حالتو السابقة ففي ىذه الحالة عميو إال إرجاع المبيع إل،البائع حسف النية 
ذلؾ قد يختار المستحؽ أف يبقي عمى ىذه الكماليات في المبيع ومقابؿ    . أمكف

 839/3مدني مصري والمقابمة لممادة  980/3يدفع لممشتري قيمتيا المستحقة طبقا لممادة 
، فميس لمحائز أف يطالب شيء " إذا كانت المصروفات كماليةوالتي تنص:مدني جزائري 

غير أنو يجوز لو أف يزيؿ ما أحدثو مف المنشآت بشرط أف يرد الشيء بحالتو األولى  منيا
 لمالؾ أف يستبقييا مقابؿ دفع قيمتيا في حالة اليدـ". إال إذا اختار ا

 مصروفات دعوى االستحقاق ودعوى الضمانـ 
عمى البائع بمصاريؼ دعوى التعرض واالستحقاؽ، تنفيذا  يستطيع الرجوعمشتري ال
في فقرتييا الرابعة والخامسة  مف  375/4مدني مصري المقابمة لممادة  443/4لممادة 

جميع مصاريؼ دعوى الضماف ودعوى ...." :جزائري والتي نصت عمىالقانوف المدني ال
االستحقاؽ باستثناء ما كاف المشتري يستطيع أف يتقيو منيا لو أعمـ البائع بيذه الدعوى 

 " . 375 األخيرة طبقا لممادة 
البائع ممـز بتعويض أف  ،(2)مف القانوف المدني الفرنسي 1630/3 ت المادةنصكما 

وأجرة المحامي  المصروفات التي أنفقيا في ىذه الدعوى، كالرسـوعف كؿ  المشتري
 النقض. رى كمصاريؼ الطعوف باالستئناؼ أو الخبير القضائي وكؿ المصاريؼ األخأو 

إذا أثبت أف  ،ف يعفي نفسو مف بعض ىذه المصاريؼغير أف البائع يستطيع أ
ر المشتري إياه اوذلؾ بإخط ،اف مف الممكف تجنبيا عمى المشتريبعض المصاريؼ ك

                                                             
(1) 

 ٚ ق/ إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ٚ ومٌه  ِط األػّاي اٌرؽؼ١ه٠ح  389ق/ ١ٌٍّاْ ِهلً، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

 .1، ٘اِش نلُ  682ق/ إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص،   96ص، 4    
)2  (   "

Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur  

     originaire". 
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قامة الدليؿ بواسطتيا ىامة يقـو باستظيار وثائؽ وبيانات ، الذيبدعوى االستحقاؽ ، وا 
دفع النفقات بغية ف عدـ اإلخطار أدى بالمشتري إلى ولك (1) بذلؾ يبعد االستحقاؽ عنوو 

وبالتالي فما زاد المشتري  .الوثائؽ مف الوكالة العقارية أوغيرىا الحصوؿ مثبل عمى نفس
لكونو ىو المتسبب في  ،ا عمى البائعمصروفات، ال يمكف الرجوع بيالكنفقات مف 
 وليس عمى البائع إثبات عكس ما يدعيو المشتري. (2)الخطأ
 .ما لحق المشتري من خسارة وما فاتو من كسب ـ 

عبلوة عمى العناصر التي ذكرىا كؿ مف المشرع المصري والجزائري، وكذلؾ 
، ىناؾ تعويضا لممشتري في حالة استحقاؽ المبيع ير التعويضالمشرع الفرنسي في تقد

ما فاتو مف كسب بسبب يض المشتري عما لحقو مف خسارة أو تعو  …آخر متمثؿ  في:"
مف التقنيف  375/5 مف القانوف المدني المصري  والمادة 443/5" المادة  استحقاؽ المبيع
 المدني الجزائري.
التعويض عف  فقد نصت عمى ،المدني الفرنسي مف التقنيف (3) 1630/4أما المادة 

المطبقة  فيو تعويض عبرت عنو القواعد العامةوما فات المشتري مف كسب،  الخسارة
مصاريؼ فتعويض الخسارة، قد يشمؿ عمى مصاريؼ السفر و  .بشأف المسؤولية العقدية

 .(5)ـو التسجيؿمصاريؼ تحرير العقد ورسأو  (4)الضرائب العقارية المدفوعةمعاينة المبيع أو 
 .(6)مصاريؼ تسميـ المبيع وىناؾ كذلؾ 

والموضحة لخسارة الدائف جاءت ىنا عمى  أف ىذه األمثمة المذكورة المعبرةفما يمكف قولو 
 لتنوعيا في عقود البيع. يؿ المثاؿ وال الحصر نظراسب

فالمقصود منو ضياع الربح وحرماف  أما عف التعويض عما فاتو مف كسب،
فيرجع عمى البائع بتعويضو عف الربح الذي  و بسبب ما زاد في قيمة المبيع،المشتري من

 فاتو كعنصر مف عناصر التعويض في ضماف االستحقاؽ.
                                                             

 .175،  ص86السابؽ،  فقرة مرجع ال، منصور مصطفى منصور د/ (1)
(2) 

 .682، ص  4إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، اٌعىء اٌهاتغ ، فمهج ق/ 
)3  (

«Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat». 
(4) 

 ٌؽٍٓ آز  ،16/01/1991، تران٠ؿ 03ٚ  ٔمغ ِكٟٔ فهٍٟٔ ،اٌغهفح   683ق/ إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ  اٌٍاتك، ص

 .01،٘اِش نلُ  422ص ٠ٍِٛا،  اٌّهظغ اٌٍاتك ،    
(5) 

Malaurie et Aynes ,op,  cit, p198. 
(6)

 .176،  175، صق/ ِٕظٛن ِظطفٝ ِٕظٛن ، اٌّهظغ اٌٍاتك 
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بطالوطمب فسخ  العقد أو  ـ   ا 
فتجده يمجأ  قػد ال يػؤسس المشتػري دعػواه عمى أساس وأحكاـ  ضماف االستحقاؽ،

يره مف العقود، و ذلؾ بمطالبة فسخ عقد البيع إلى تطبيؽ القواعد العامة في عقد البيع وغ
 جزائري. مدني 375مدني مصري والمادة  443أو إبطالو، وىذا ما جاء بو نص المادة

بؿ تناوليا  ،1630أف القانوف الفرنسي، فمـ ينص عمى ىذه الحالة في المادة  غير
 .جراء ذلؾ وحؽ المطالبة بالفسخ مفالمتضمنة لبلستحقاؽ الجزئي 1636في نص المادة 

يقع االسترداد بينيما إف كاف  وصدر الحكـ بذلؾ، فإذا أسس دعواه عمى طمب الفسخ،
المدفوع في المبيع ومبالغ التعويض نتيجة  ويمكف لممشتري استرجاع الثمف غير مستحيبل،

 .(1) لؤلضرار التي لحقت بو
 ؾ الغير، لكوف أف المبيع ىو ممطيع إقامة دعواه عمى إبطاؿ البيعغير أنو يست

ومف حقو في ىذه الحالة المطالبة بثمف المبيع  والعتبار المشتري حسف النية كذلؾ،
أما إذا كاف  .حتى لو كاف البائع حسف النية ،لتعويض عف الخسائر التي لحقت بووا

 المشتري سيء النية فيرجع عمى البائع سوى بالثمف الذي دفعو.
والفرنسي أف مبدأ حسف  (2)المصري أخيرا يمكف القوؿ أف ما استقر عميو الفقو 

النية ال يؤثر في التزاـ البائع بالتعويض، بحيث البائع حسف النية يكوف ممزما بتعويض 
فيعوض المشتري عف األضرار المتوقعة  ،النية سيءأما البائع  ،فقطالضرر المتوقع 

مثؿ في وغير المتوقعة لكوف أف سوء النية، يعتبر ظرؼ تشديد لمجزاء المدني والمت
 التعويض.

ىناؾ  تحقاؽ الكمي في البيع االلكترونيأما عف موضوع التعويض فيما يخص االس
المستيمؾ بتطبيؽ ستحقاؽ المبيع يستفيد المشتري أو أنو إذا نجح الغير وتـ ا مف يرى

وبالتالي  ،لبحث عف أحكاـ التعرض واالستحقاؽوال داع لخصوصية ا ،القواعد العامة
لبائع اإللكتروني بثمف المبيع، وكذلؾ ما أنفؽ المشتري مف مصروفات يمكف الرجوع عمى ا

                                                             
(1) 

 .390، ص اٌٍاتكّهظغ اٌ، ق/١ٌٍّاْ ِهلً
(2) 

 .684 ٚق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  340ق/ِٕظٛن ِظطفٝ ِٕظٛن ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص

 . ٚ ومٌه:  167ص  اٌٍاتك، غاٌعهاغ، اٌّهظٚ ق/شف١ك     

Collart Dutilleul .F et Delebecque.Ph, Contrats civils et commerciaux, 5éme éd, Dalloz 

Paris 2001, p178.  
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ازالت بمختمؼ أنواعيا، والتي سبؽ ذكرىا في البيع التقميدي، وتطبيؽ أحكاميا العتبارىا م
وكما  رغـ تغير البيع مف الكبلسيكي إلى االلكتروني. ىي المصدر األساسي والعاـ

مف جراء  بمقدار الخسارة التي لحقت بو المبيعيستطيع المشتري المطالبة عند استحقاؽ 
 .(1)ما فاتو مف كسبعف ، وكذلؾ  ىذا االستحقاؽ

، نصت عمى التزاـ التشريعات التي نظمت التجارة أوالبيع اإللكتروني حبذا لو أف 
التأخير ة ما إذا لـ يتـ تسميـ المبيع أو البائع اإللكتروني بإرجاع المبالغ المدفوعة في حال

مو ألسباب مختمفة، وكذلؾ عمى إرجاع ىذه المبالغ والمصروفات المدفوعة مف في تسمي
ممبيع. لاالستحقاؽ في حالة تسممو أوعدـ تسممو لممبيع نتيجة وقوع التعرض و قبؿ المشتري 

دوؿ ألف كؿ ال فبل بد مف  تطبيؽ القواعد العامة عمى التعرض لممبيع االلكتروني،ولذا 
االلكترونية لـ تحتوي قوانينيا عمى نصوص تتعمؽ بالتعرض  التجارةالتي نظمت البيع أو 

وىذا  في البيع االلكتروني وذلؾ اعتقادا باستحالة وقوع التعرض في البيع االلكتروني،
  االعتقاد خاطئ نظرا لكثرة أمثمة التعرض خاصة في عقود بيع برامج المعموماتية وغيرىا

حقاؽ الكمي لممبيع مثبل في برامج أنو فيما يخص التعويض، وعند وقوع االست غير
غيرىا مف سمع مادية أخرى، فعمى التعاقد التي تـ بيعيا لمغير، أو المعموماتية، كمحؿ 

المشتري أف يطالب البائع بالثمف الذي دفعو نتيجة االستحقاؽ الكمي وكذا ما فاتو مف 
فات دعوى أرباح وكسب بعد حرمانو مف المبيع، وما لحقتو مف خسارة وكذا جميع مصرو 

يجبره  وفي حالة إخبلؿ البائع  اللتزامو بضماف التعرض، .(2)الضماف ودعوى االستحقاؽ
مثبل قيامو بتوقيؼ نشاط الفيروس المدمر لمبرنامج  المشتري بااللتزاـ بالتنفيذ العيني،

وكذا بتحمؿ النفقات والمصروفات التي خمفيا  ،بااللتزاـ عف طريؽ التعويض أو المبيع،
 اؽ و تعويض ما فات المشتري مف كسب وما تحمؿ مف خسارة.  االستحق

 أثارا الستحقاق الجزئي-2
ويتحقؽ   يقصد باالستحقاؽ الجزئي لممبيع ىو ثبوت ممكية الغير لجزء مف المبيع

، أويكوف مف (3)حصة شائعة في العيف كميا، فقد يستحؽ جزء مفرز أو ذلؾ بطرؽ مختمفة
                                                             

(1) 
 ٚ ق/ؼٍٓ ػثك 115، ص1962ق/ ِؽّك ٌث١ة شٕة، شهغ أؼىاَ ػمك اٌّماٌٚح، قان إٌٙؼح اٌؼهت١ح، اٌما٘هج، ٌٕح 

 . 252، 251ص  ،1998ٌٕح  اٌما٘هج، اٌؼهت١ح،ػمٛق تهاِط اٌؽاٌة ا٢ٌٟ، قان إٌٙؼح ، ظّؼٟ اٌثاٌؾ    
(2) 

 .252ٚ 251اٌّهظغ اٌٍاتك ، ص . ق/ ؼٍٓ ظ١ّؼٟ ،252ٚ 251ِؽّك ٌث١ة شٕة ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ 
(3) 

 .687ٚ  ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  146ِؽّك ؼ١ٍٕٓ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ 
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مثؿ حؽ  (1)المشتري مف حؽ تكميؼ عمى عقار آخر يحـرأو  شانو أف يثقمو بتكاليؼ،
االستعماؿ إلى آخره، "فاالستحقاؽ الجزئي أو  (2)ارتفاؽ غير ظاىرأو  حكررىف أو انتفاع أو 

 يشممو ىذا النقص بحيث ال ىو االستحقاؽ الذي يؤدي إلى انتقاص في مقدار المبيع،
 (3)".حؽ أو تكميؼ آخر يحـر المشتري مفشأنو أف  يثقمو بتكاليؼ أو يكوف مف أو  جميعو

عقػد عػف المترتبة  داالستحقاؽ الجزئي حرماف الػمشتري مف بعض الفوائ يترتب عف
كحؽ االرتفاؽ بعض ممحقاتو البيع، كثبوت ممكية جزء مف المبيع لمغير المتعرض أو 

 ثبوت حؽ آخر غير حؽ الممكية.يجار  أورىف عمى المبيع، أو اإلأو 
مدني مصري، والمقابمة  444المادة ني فرنسي و مد 1636لقد تناولت المادة   

ما  376مدني جزائري، حالة االستحقاؽ الجزئي ولقد جاء بنص المادة  376لنص المادة 
في حالة وجود تكاليؼ عنو وكانت خسارة لة نزع اليد الجزئي عف المبيع أو يمي:" في حا

أف يطالب البائع بالمبالغ كاف لو  ،ا لو عممو المشتري لما أتـ العقدالمشتري قد بمغت قدر 
 مقابؿ رد المبيع مع االنتفاع الذي حصؿ عميو عنو.   375المبينة بالمادة 

كانت الخسارة التي لحقتو لـ تبمغ المقدار اختار المشتري استبقاء المبيع أو إذا  
المشار إليو في الفقرة السابقة، لـ يكف لو سوى المطالبة بحؽ التعويض عف الضرر الذي 

 (4)".سبب نزع اليد عف المبيعلحقو ب
، اختبلؼ مدني مصري 444مدني جزائري والمادة  375يتبيف مف خبلؿ المادة  

 ر جسيمةغيت الخسارة المترتبة عنو جسيمة أو حكـ االستحقاؽ الجزئي بحسب ما إذا كان
عقد البيع. ومعيار  عمـ بيا المشتري مف قبؿ لما أبـرويمكف اعتبارىا جسيمة بحيث لو 

يتوقؼ عمى اختبلؼ األحواؿ واختبلؼ الغرض الذي قصده  امة معيار شخصي،الجس
 .(5)المشتري مف الشراء

                                                             
(1) 

 .391، ص ١ٌٍ211ّاْ ِهلً ، اٌّهظغ اٌٍاتك، فمهج ق/ 
(2) 

 االنذفاق غ١ه اٌظا٘ه لٚ األ١ّ٘ح اٌىث١هج ػٍٝ اٌّث١غ ، تؽ١س ٌٛ ػٍُ تٗ اٌّشرهٞ ٌّاػٍٝ  1638ٌمك ٔظد اٌّاقج 

 لكَ ػٍٝ شهائٗ ٚتاٌرطاػرٗ اٌّطاٌثح تفٍؿ اٌؼمك.   
(3) 

 .465، ص  247ق/ ظاٌُ ػٍٟ ٌاٌُ ٔاطه، اٌّهظغ اٌٍاتك، فمهج 
(4) 

 . 687، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ٚ ق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ  605ؼٍاَ األ٘ٛأٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك ، صق/

 .341ٚق/ ِؽّك  ؼٍٓ لاٌُ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص   
(5) 

 .393ٚ ق/ و١٘ه ؼهغ  ٚ ق/ػٍٟ اٌعاٌُ ،  اٌّهظغ اٌٍاتك،  ص   208أٔٛن اٌؼّهٌٟٚ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
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: حالة االستحقاؽ جزئي إلى التفرقة بيف حالتيف ىماوىذا ما أدى بالمشرع في االستحقاؽ ال
 الجزئي الجسيـ وحالة االستحقاؽ الجزئي اليسير.

 أثارهحالة االستحقاق الجزئي الجسيم و أـ 
ف الجسامة حتى يعاب درجة مفي ىذه الحالة، مستوى أو ؿ االستحقاؽ الجزئي يص

فمو كاف يعمـ بيا لما أقدـ عمى الشراء، وتقدير  ،، فتمحؽ بالمشتري خسارةالشيء المبيع
 الجسامة تعود إلى سمطة القاضي موضوع النزاع.ىذه 

جزء مصنع ثـ يقع استحقاؽ عمى شترى شخص قطعة أرض لبناء فندؽ أو لو ا  
المصنع. ففي ىذه الحالة، يحؽ بقي جزء غير كاؼ لبناء الفندؽ أو ىاـ مف ىذه األرض، و 

مدني والمقابمة لممادة  444لممشتري مطالبة البائع بالمبالغ المنصوص عمييا في المادة 
لمادتيف احتوى مدني جزائري والمتعمقة باالستحقاؽ الكمي. والمبلحظ أف مضموف ا 375

تخمؼ الصفة في حالة العيب الخفي أو اؽ الكمي أو وحالة االستحق عمى أحكاـ تتشابو
 .(1)المبيع

 مقابؿ رد المبيع مع فوائده نجد المشتري مطالبا البائع بجميع عناصر التعويض،  
 فسخو.لؾ المطالبة بإبطاؿ العقد أو وباستطاعتو كذ

 حقاؽتفاظ بو، رغـ وجود ىذا االستأما إذا فضؿ المشتري استبقاء الشيء واالح
 .(2)فعميو الرجوع عمى البائع عما لحؽ بو مف خسائر وتفويت فرص الكسب

االستحقاؽ الجزئي في القانوف المدني الفرنسي ينص عمى أف لممشتري الخيار  
الزيادة المستحؽ منو مع اعتبار النقص أو  بطمب التعويض عمى الجزءلمبيع و بيف استبقاء ا

 : (3)مدني فرنسي 1637دتو ـ في قيمتو منذ وقوع البيع، وىذا ما أك

                                                             
(1) 

 .63ص ،ق/ِؽّك ػثك اٌظا٘ه ؼ١ٍٓ، اٌّهظغ اٌٍاتك
(2) 

 . ٚق/ أٔٛن ؽٍثح، ٔفال ٚأؽالي اٌث١غ، قْٚ لوه اٌطثؼح، قان392، ص ١ٌٍ211ّاْ ِهلً، اٌّهظغ اٌٍاتك، فمهج ق/ 

 .273ٚ 272، ص2003اٌىرة اٌما١ٔٛٔح ٌٍٕشه ، ِظه، ٌٕح   

 .468، ص 247ٚ ق/ ظاٌُ ػٍٟ ٌاٌُ ٔاطه، اٌّهظغ اٌٍاتك، فمهج  
)3(

Si dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la 

valeur de la "partie dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant 

l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la 

vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur ". 
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فإّف المشتري يحصؿ عمى  "في حالة استحقاؽ جزء مف الماؿ المبيع ولـ يقع إنياء البيع،
تعويض عف قيمة الجزء مف المبيع المنزوعة يده منو تبعا لقيمتو وقت نزع اليد، وليس 

 (1)".دت قيمة الشيء المبيع أـ لـ تزيدتناسبيا مع الثمف اإلجمالي لممبيع سواء زا
 حالة االستحقاق الجزئي اليسير وأثارهب ـ 

ىذا النوع مف االستحقاؽ عادة ال يتسبب في خسائر المشتري، فما عمى ىذا     
عما لحقو مف ضرربسبب ىذا االستحقاؽ (2)األخير إال استبقاء المبيع والمطالبة بالتعويض

ف تحديد ماو  الجزئي والتعويض ىنا يقدر طبقا لمقواعد العامة. ا كاف االستحقاؽ الجزئي إذ ا 
والمعيار ذاتي كما أف تحديد نوعية جسامة  (3)يسيًرا يرجع فيو إلى قصد المشتريجسيما أو 

االستحقاؽ الجزئي تخضع لتقدير قاضي الموضوع، وذلؾ وفقا لظروؼ كؿ حالة وبدوف 
وأختار  ي،وقع استحقاؽ جزئ إففحسب التقنيف الفرنسي  .(4)رقابة مف محكمة النقض

فعميو مطالبة البائع بتعويضو عف الجزء الذي تـ االستحقاؽ فيو  لمشتري استبقاء المبيعا
سواء زادت قيمة  وذلؾ تبعا لقيمتو وقت نزع اليد وليس تناسبيا مع الثمف االجمالي لممبيع

 مف القانوف المدني.1637بقيت عمى حاليا وذلؾ طبقا لنص المادة  المبيع أو الشيء
ويض في حالة االستحقاؽ الجزئي في عقد البيع االلكتروني أما فيما يخص التع

،فقد يكوف المبيع فيو منقوال معنويا أو ماديا، فإذا كاف المبيع شيئا معنويا كبرامج الحاسب 
عداد تصاميـ، أوانيا كانت  (5)مف الحاسبات المبيعةنو إذا استحؽ جزء مف البرنامج أو فا أوا 

فينا ما عمى ىذا األخير إاّل الرجوع عمى  ،صاحبياتكاليؼ مما ألحؽ الخسارة بمثقمة ب
والمطالبة بالتعويض عمييا إف كاف  البائع الميني وفقا لؤلحكاـ المتعمقة بالعيب الخفي،

ف كاف عكس ذلؾ، فما ع مى المشتري إال استبقاء المبيع االستحقاؽ فييا جسيما، وا 
ميـ الجزء الذي استحؽ تص بإعادةالمطالبة باستكماؿ ما استحؽ لمغير كالمطالبة و 

 .(6) والتعويض عف األضرار الناجمة عف تعرض الغير

                                                             
(1)

 .428هظّح إٌض ِأـٛلج  ِٓ  ٌؽ١ٍٓ تٓ اٌش١ؿ آز ٠ٍِٛا، اٌّهظغ اٌٍاتك ، صذ 
(2 )

 ٠ٚشًّ اٌرؼ٠ٛغ ِا ٌؽك اٌّشرهٞ ِٓ ـٍانج ِٚا فاذٗ ِٓ وٍة.  296اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ ِؽّك ػٍٟ ػّهاْ،
(3) 

 .209ٍاتك، صاٌّهظغ اٌق/ ظ١ًّ اٌشهلاٚٞ ، 
(4) 

 .342ٚ ق/ ِؽّك ؼٍٓ لاٌُ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 180اٌّهظغ اٌٍاتك، ص  ق/ ِٕظٛن ِظطفٝ ِٕظٛن ،
(5) 

 .124 ص ق/ ِكؼد ِؽّك ِؽّٛق ػثك اٌؼاي ، اٌّهظغ اٌٍاتك،
(6 )

 .151ك اٌشؼ١ثٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص٠ؽٟ ِؽّك ؼ١ٍٓ ناش
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نفس ىذه األحكاـ أعبله ممكف أف تنظـ االستحقاؽ الجزئي الذي يقع عمى  
فمثاؿ ذلؾ كأف يتـ بيع بضاعة أو أجيزة لـ ينشأ  ،نقوؿ المادي في البيع اإللكترونيالم

البائع لجزء مف البضاعة لعدـ قياـ حبس كاستحواذ أو ،لمغير  عمييااستحقاؽ جزئي 
كأف يقـو أحد األشخاص باستحقاؽ جزئي  دفع الثمف المتبقي في المبيع  أو المشتري ب

ويكوف ىذا األخير قد تصرؼ  ،مع البائعلممبيع عمى أساس أنو يممؾ المبيع ممكية شيوع 
 في المبيع بمفرده دوف عمـ ومواقفو المالؾ عمى الشيوع.

كثير الوقوع في  أف االستحقاؽ الجزئي في البيع اإللكترونيلكف يمكف القوؿ  
ولكونو ال يرتب  ، وذلؾ لكثرة التعامؿ بالبيع في ىذا النوع مف المبيع،المنقوؿ المعنوي

سميـ غير أف ت المبيع الذي يتـ إرسالو بطريقة إلكترونية أي عبراالنترنت، ء في تسميـأعبا
 فة.ر وسائؿ النقؿ المختمفة المعرو تـ إرسالو عباألجيزة يالمنقوؿ المادي كالبضائع أو 
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 المبحث الثالث 
 أحكام تعديل الضمان

فانو  االستحقاؽ في عقد البيع ليست مف النظاـ العاـ،أحكاـ ضماف التعرض و 
يمكف ألطراؼ العقد االتفاؽ عمى تعديؿ أحكامو بإرادتييما. ويكوف التعديؿ إما بتخفيؼ 

سقاطو أحيانا. فبتاريخ أو  دهتشديالضماف أو  قد أعمنت محكمة النقض  ،1964يوليو 07ا 
"إف التزاـ البائع القانوني  :أحكاـ الضماف حيث جاء في قرارىا المصرية عمى تعديؿ
الطرفيف سواء عمى توسيع نطاقو أو تضييؽ مداه أو اإلبراء  باتفاؽ بالضماف يقبؿ التعديؿ
في الحقيقة أساسيا قائـ عمى المسؤولية العقدية  فأحكاـ الضماف (1) ".منو بحسب الغرض

 المتعاقديف عمى تغييرىا.تنفيذ التزامات الطرفيف في العقد، غير أف قد يتفؽ التي تتطمب 
 ثبلثة مطالب عمى النحو التالي: إلىتقسيـ المبحث تقتضي الدراسة ولذا 

 الضماف  إنقاصاالتفاؽ عمى  :المطمب األول
 ؽ عمى تشديد الضماف االتفا :المطمب الثاني
  عمى إسقاط االتفاؽ المطمب الثالث:

 المطمب األول
 االتفاق عمى إنقاص  الضمان 

ص مف يستطيع المتعاقديف في عقد البيع وفي غيره مف العقود االتفاؽ عمى اإلنقا
 بعضيما. التزامات الضماف كاإلنقاص مف حقوؽ أو

ف ال يكوف االستحقاؽ ناشئ عف ىذا االتفاؽ البد مف توافر شروط وىيأحتى ينجز   
فعؿ البائع وكذلؾ عدـ تعمد البائع إخفاء حؽ الغير عمى المبيع. وبالتالي قمنا بتقسيـ ىذا 

 :المطمب إلى فرعيف
 مفيـو االتفاؽ عمى اإلنقاص مف الضماف وشروطو :الفرع األوؿ 
 .موقؼ القانوف المقارف مف االتفاؽ بإنقاص الضماف :الفرع الثاني

 
                                                             

 قان اٌرؼ٠ٛغ، لؼاء إٌمغ اٌّكٟٔ فٟ ، ٌؼ١ك أؼّك شؼٍح،1962ِا٠ٛ  03لهان تران٠ؿ  ِؽىّح إٌمغ اٌّظه٠ح، (1)

 .51ٌٕح إٌشه،  ص قْٚ لوه اٌفىه اٌعاِؼٟ، اإلٌىٕكن٠ح ،
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 األولالفرع 
 مفيوم االتفاق عمى إنقاص الضمان وشروطو

تخفيؼ الضماف، فيو أكثر الضمانات شيوعا خاصة مف  بيذا االتفاؽيقصد 
" أكثر تداوال بيف المتبايعيف لما فيو إذف تخفيؼ لعبء الضماف وىو: الناحية التطبيقية

في مجاؿ خصوصا  ،أي الشروط المخففة ،ائع عادة مف إمكانيات ألجؿ فرضيايممكو الب
  (1)".العقود االستيبلكية وعقود اإلذعاف

 فيمكف لمبائع والمشتري االتفاؽ عمى إنقاص حقوؽ ىذا األخير عند استحقاؽ المبيع لمغير
 فيصبح البائع مسئوال. 

، كالتزاـ البائع برد ثمف المبيع لممشتري عند وقوع االستحقاؽ مثاؿ ىذا االتفاؽ 
نقاص لسبب في االتفاؽ عمى تخفيؼ أو ويرجع ا .(2)خرىدوف االلتزاـ برد التعويضات األ ا 

لى إنفراد البائع بالتحكـ في شروط العقد اليادفة  الضماف بكثرة مف طرؼ المشتري وا 
وعند تفسير العقد المبـر بيف البائع والمشتري لتحقيؽ مصمحتو عمى حساب المشتري. 

، يفسر شرط إنقاص الذي يحتوي عمى االتفاؽ عمى إنقاص الضماف، عند وجود الشؾ
مداللة عمى إرادة لالضماف ضد البائع، ويمـز أف تكوف عبارات إنقاص الضماف واضحة 

 .(3)المتعاقديف في اإلنقاص
أما عف الشروط الواجب توافرىا لبلتفاؽ عمى تخفيؼ أحكاـ الضماف، فيي كثيرة واخترنا 

 مف بينيا ما يمي:
 عمن فعل البائ ـ الشرط األول: أن ال يكون االستحقاق ناشئا

تفاؽ  في ىذه الحالة إذا كاف االستحقاؽ سببو البائع، فاف االيقصد مف ىذا الشرط 
لكونو قد تسبب في استحقاؽ المبيع لمغير، ومثؿ ىذا الشرط ال يعمؿ بو  يعتبر باطبل

مثاؿ ىذه الحالة، قياـ البائع ببيع عيف إلى مشتر أوؿ الذي لـ و  ،ويكوف البائع عمى ذلؾ

                                                             
(1) 

 قان اٌىراب األٚي: ػمك اٌث١غ، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، ق/ػثك اٌماقن اٌؼهػانٞ، اٌٛظ١ى فٟ إٌظه٠ح اٌؼاِح ٌٍؼمٛق اٌٍّّاج،

 .221، ص   131ٚ ق/ ـ١ًّ ـؼه ، اٌّهظغ  اٌٍاتك، فمهج   187، ص 2010األِاْ اٌّغهب، ٌٕح    
(2) 

 . 150ٚ151ٕح إٌشه، صٌلوه قْٚ  ِظه، ػمك اٌث١غ، اٌّىرة اٌّظهٞ اٌؽك٠س ٌٍٕشه، ق/ اٌعّاي ِظطفٝ،

 .102ٍاتك ،ص اٌ ّهظغ اٌ نتؽٟ ِؽّك أؼّك ٘ى٠ُ،   
(3) 

Malaurie et Aynes ,Droit civil , tome 08 , les contrats Spéciaux  1999 , 13 éd. P 197. 
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فنتج عف  ،العيف لمشتر ثاف الذي سجؿ العقد فقاـ البائع ببيع نفس سجيؿ عقد البيعيقـ بت
فاف كاف البائع قد اشترط عميو تخفيؼ التزامو  ذلؾ استحقاؽ المبيع مف المشتري األوؿ،

 فالبائع مسئوؿ عميو. فيذا اإلجراء غير قانوني، بالضماف،
 مستحقإخفاء حق ال البائع فيعدم تعمد  ـ الشرط الثاني:

 إذا كاف البائع يعمـ بحؽ الغير عمى المبيع وتعمد إخفاء الحقيقة عمى المشتري،
فاف اشتراط تخفيفو لمضماف في عقد البيع ال يجوز، وىذا نتيجة غشو بعدـ إخبار المشتري 

فبل يستفيد البائع مف غشو، فيمنع عميو االتفاؽ عمى  بوجود حؽ الغير عمى المبيع،
 .(1)لكونو قد أخؿ بواجب  األمانة واإلخبلص في التعاقد تخفيؼ  أحكاـ الضماف

تخفيض الضماف يقع إما عمى عمؿ مف أعماؿ الموجبة االتفاؽ عمى إنقاص أو  
 يعمـ بيا ال ،ر عمى المبيع مف حقوؽ اتفاؽ خفيةلمضماف كعدـ ضماف البائع ما يظي

بلف سند ممكية كعدـ ضماف االستحقاؽ الذي يرجع سببو إلى بطالمشتري عند البيع أو 
 عمى فسخو لتحقيؽ الشرط الفاسخ.ائع لوجود عيب معيف فيو، أو الب

يقع كذلؾ ىذا االتفاؽ عمى إنقاص الضماف عمى مقدار التعويض المستحؽ  
ولو زادت قيمتو وقت االستحقاؽ  ،الستحقاؽ الكمي أو الجزئي لممبيعلممشتري عند حدوث ا

 .(2)ولو كانت نافعةكذلؾ أف ال يرجع عميو بالمصروفات حتى أو 
تري كذلؾ مف بيف الشروط اليادفة لتخفيؼ الضماف، اشتراط البائع عمى المش 

اّل سقط حقو في الرجوع ضرورة إخطاره بسبب التعرض أو  االستحقاؽ خبلؿ زمف معيف وا 
 عمى البائع.

 الفرع الثاني
 إنقاص الضمانعمى موقف القانون المقارن من  االتفاق 

لمدني الفرنسي والمصري والجزائري حؽ تعديؿ أحكاـ الضماف لقد أجاز التقنيف ا
فنجد أف المواد المذكورة في  أواإلسقاط وذلؾ حفاظا لحؽ المكتسب. أوالتشديد باالنقاص

 شأف التشديد واإلسقاط قد نصت كذلؾ عمى إمكانية إنقاص الضماف باالتفاؽ.

                                                             
 (1) 

 .303ٌّٛظى فٟ ػمك اٌث١غ، اٌّهظغ اٌٍاتك، صق/ لاٌُ ِؽّك ؼٍٓ، ا
(2) 

 .283اٌّهظغ اٌٍاتك، ص ق/ ٔث١ً إتها١ُ٘ ٌؼك،
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ف يبطؿ في حالة عمـ لكف يمكف أ وفقا لتمؾ المواد فشرط التخفيؼ يعتبر صحيحا، 
الفقرة الثالثة مف  -البائع باالستحقاؽ أوتعمد في عدـ إعبلـ المشتري بحؽ الغير

 1627أما المادة  مدني جزائري، 377مدني مصري والفقرة الثالثة مف المادة  445المادة
 مف التقنيف المدني الفرنسي لـ تنص عمى ىذه الحالة.

ف يمكف أ ،الضماف في البيع اإللكترونيفيما يخص االتفاؽ عمى تعديؿ أحكاـ  
رة، وبالتالي يجوز لممتعاقديف االتفاؽ عمى واعد آمنقوؿ أف قواعد الضماف ليسػت ق

د إما بالتشدي الفةالبيع التقميدي أواإللكتروني، وتكوف ىػذه المخمخالفتيا سواًء في عقد 
 اإلعفاء.أو  أواإلنقػاص

  منيا:، نذكر عديدة إللكتروني متمثؿ في صوريع ااالتفاؽ بالتشديد في الضماف في الب 
ى المبيع حتى ولو كأف يطمب المشتري مف البائع ضمانو مف كؿ اإلدعاءات التي تطرأ عم

كذلؾ أف يضمف االستحقاؽ لممبيع الكمي حتى ولو كاف أو  ،كانت غير صحيحة
 االستحقاؽ جزئي لحؽ المشتري في المبيع. 
حماية كاممة لممشتري كضماف الشيء المبيع فعمى البائع اإللكتروني أف يضمف 

بالفيروس عند بيع برامج لبلستعماؿ أوضماف عدـ التعرض  بأكثر مف مّدة صبلحيتو
لمحاربة الفيروسات  ري برامج أخرى مضادةمشتلموذلؾ بتسميـ البائع  غيرىاالكمبيوتر أو 

 .(1)التي قد تمحؽ ضررا بيذه  البرامج مستقببل

روني وتجعمو يشؾ في وجود تثير  قمؽ المشتري اإللكتمف أىـ األمور التي  
الغير يكمف في أغمب األحياف في عدـ ؽ لممبيع  سواء مف طرؼ البائع أو استحقاتعرض أو 

معرفة شخصية البائع اإللكتروني بالقدر الكافي. بحيث إف تحددت شخصيتو، يتحقؽ 
، ىذا مف جية يتخوؼ مف وقوع التعرض لدى المشتر عنصر األماف وتقؿ الشكوؾ وال

 ومف جية  أخرى  يستطيع القياـ بالتحري عنو وعف المبيع  المقصود  بالشراء.
 

                                                             
(1)

 .٠102ؽٟ ِؽّك ؼ١ٍٓ ناشك اٌشؼ١ثٟ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 



 اإللكترووي ضمان التعرض الصادر مه الغير وأحكام تعديل الضمان في البيع العادي    الفصل الثاوي:

 

164 
 

وذلؾ باإلدالء لو بأقصى المعمومات عف البائع  لتالي البد مف التشديد في الضمافوبا
( 1)اإللكتروني تتعدى المعمومات التي نص عمييا المشرع في البيع اإللكتروني الفرنسي

 .(3)والتونسي ( 2)والمبناني
بتقديـ أمثمة ـو اآلف ػػالتشديد في الضماف، نق عض أمثمة االتفاؽ عمى الزيادة أوبعد ذكر ب

نقاص الضمأخرى عف التخفيؼ أو  مع ا يتفؽ عميو ػف القوؿ أف البائع ىنا أكثر مػػاف. يمكػا 
وليس إنقاصيا وىذا ليدؼ ترويج تجارتو وترؾ  ،المشتري ىي الزيادة في الضماف

 تريف والمستيمكيف اإلسراع عمى اإلقداـ عمى إبراـ العقد معو. المش
غير أننا ال نستبعد حدوث االتفاؽ عمى إنقاص الضماف بينيما ،كأف يشترط البائع 

كذلؾ بعدـ ضماف إال ات التي ال أساس ليا مف الصحة أو بعدـ ضماف تعرض اإلدعاء
قد يتفؽ كذلؾ مع المشتري أو  إذا وقع استحقاؽ جزئي لممبيع،جزء بسيط مف التعويضات، 

زة المبيعة بفيروسات في برامجيا كأجيزة الكمبيوتر ػرض لبعض األجيػػدـ التعػعمى ع
 .(4)وغيرىا

اـ تعديػؿ الضماف المنصوص عمييا في القواعد العامة، يمكف تطبيقيا في أحك إف 
لضماف إال أنو في سبيؿ حماية المستيمؾ ال يجوز إنقاص ا عقد البيع االلكتروني،

 .(5)أواالتفاؽ عمى إسقاطو ، بؿ ال بد مف زيادتو
 مستػيمػؾوخاصة قوانيف حماية ال ،ديثة، جميع القوانيف الحرورة أف تدرجومف الض

ي الزيػادة فحوؿ أحكاـ اللكترونية نصوص خػاصة وصريحة ارة اااللكتػروني وقوانيف التج
رنت وتجعميـ أوفياء لعمبلئيـ مما نتلدى الػمستيمكيف عػبر االورث الثػقة ألنيا ت الضمػاف،

 يجعؿ حجـ المعاممة بالعقود االلكترونية  في تزايد مستمر.
 

                                                             
(1)

 .1997ِا٠ٛ  20اٌمأْٛ اٌفهٍٟٔ ٌالٌرٙالن ٚاٌرٛظ١ٗ األٚنٚتٟ اٌظاقن فٟ  
(2)

 ًـاٌفظ ،05/08/2004ان٠ؿ ـٛن ترـٕشـاٌّ 2004ٕح ـٌٍ 13068 ُـٟ نلـأـٍٙه اٌٍثٕـح اٌٍّرـْٛ ؼّا٠ـلأ 

 ِٕٗ. 52، اٌّاقج اٌؼاشه)اٌّؼاِالخ اإلٌىره١ٔٚح(
(3) 

 ِٕٗ. 25اٌّاقج  ،2000ٌٍٕح  83ره١ٔٚح اٌرٍٟٛٔ نلُ لأْٛ اٌّثاقالخ ٚاٌرعانج اإلٌى
(4)

 ً قنظحـــاٌح ١ٌٕــاٌؽاٌة ا٢ٌٟ، نٌ ١ًٍ ، ِشىالخ اٌٍّؤ١ٌٚح اٌّك١ٔح فٟ ِٛاظٙح ف١هٚيــك ــك أؼّـىج ِؽّــق/ػ 

 .72، ص1994ِظه، ٌٕح  شًّ،فٟ اٌؽمٛق، ػ١ٓ  اٌكورٛناٖ    
(5) 

 اٌصمافح قانثؼح اٌصا١ٔح ، طاٌ ،ٌه طاؼة اٌفرالٚٞ، اٌؼمٛق اٌٍّّاج، ٚ وم334ٍاتك، صاٌّهظغ اٌق/ ػّه ون٠ماخ، 

 .116ٚ  115ص  ،1996 ، ٌٕحاألنقْ ٌٍٕشه،    
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 المطمب الثاني
 االتفاق عمى تشديد الضمان 
الزيادة في الضماف أمر نادر الوقوع لكوف ىذا النوع مف االتفاؽ عمى تشديد أو 

في نفس الوقت يزيد مف ضماف و  ،امات البائع ثقبل ويضعؼ مسؤوليتواالتفاؽ يزيد مف التز 
ومنيا عقد البيع تحتوي عمى ضماف  ،فكؿ العقود التي يبرميا األشخاص المشتري،
لكبيرة في الحرص نجد أف رغبة المشتري ا ،قاؽ والحرص عمى تنفيذه، فرغـ ذلؾاالستح

 الضماف ويتفؽ معو عمى تمؾ الزيادة.ب، يدفع بالبائع لبللتزاـ أكثر أكثر عمى ممكيتو
 عمى النحو التالي: فرعيف ىذا المطمب إلىقسمنا ا لذ

 تعريؼ االتفاؽ عمى تشديد الضماف و صوره  الفرع األوؿ:
 .تشديد الضمافموقؼ القانوف المقارف مف االتفاؽ عمى  :الفرع الثاني 

 الفرع األول
 تعريف االتفاق عمى تشديد الضمان وصوره

عمى التشديد أوالزيادة  عقود األخرى،عقد البيع وغيره مف القد يتفؽ المتعاقديف في 
والمقصود مف ذلؾ ىو ضماف األعماؿ التي ال تدخؿ ضمف األحكاـ العامة  .في الضماف

 لمضماف  والتي تزيد ارتياحا وضمانا لممشتري وتضيؼ ثقبل ومسؤولية لمبائع.
االتفاؽ عمى الزيادة في الضماف، البد أف تكوف عبارات االتفاؽ واضحة عند  
عف إرادة المتعاقديف، فبل يمكف االعتماد عمى العبارات العامة المتداولة في  ومعبرة

اف كؿ أنواع التعرض واالستحقاؽ كاشتراط المشتري ضم ،التجارية ية أوالمعامبلت المدن
وال تؤدي إلى الزيادة ( 1)الرىوف لكوف أف ىذه العبارات ال تضيؼ جديدا لؤلحكاـ السابقة أو

التصرفات اقيما عمى بياف قائمة األعماؿ أو البد أف يحتوي اتففي الضماف فبالتالي 
 المضمونة مف طرؼ البائع، باإلضافة إلى ما تمزمو بو القواعد العامة في الضماف،

 والرىوف إف وجدت بالمبيع. 
 ىناؾ مف يرى األحسف في ىذه الحالة ،امتثاؿ المتعاقديف ألحكاـ الضماف 

دـ تحميؿ البائع ما ال يطيؽ أي ع.(2)اإلعفاءلنقصاف أو االقانوني المجردة مف الزيادة أو 
                                                             

(1)
 391، ص 73اٌّهظغ اٌٍاتك، اٌفمهج  ١ٍك ذٕاغٛ،ق/١ٌّه ػثك اٌ 

(2) 
 .683ٚذٛف١ك فهض ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص   697ق/ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص
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يفسر فيو العقد عند  تشديد الضماف،فإّف االتفاؽ عمى الزيادة أو  ،لؾوعبلوة عمى ذحممو، 
 طبقا لقواعد العامة.  (البائع)الشؾ لمصمحة المديف 

مف أمثمة الزيادة في الضماف، نذكر مطالبة المشتري البائع بالضماف، بمجرد  
كذلؾ مطالبة البائع بضماف ، أو مبيع قبؿ أف يقع التعرض فعبلاء حؽ الغير عمى الإدع
ضماف استحقاؽ كمي الستحقاؽ جزئي الذي وقع فيو ة القاىرة أوحؽ ارتفاؽ ظاىر، أو القو 

رجوع المشتري عمى البائع بقيمة التحسينات الكمالية  التي أحدثيا في  كذلؾ .(1)المشتري
 ائع حسف النية.حتى لو كاف الب المبيع،
األمثمة المعروفة والمشيورة في ىذا الموضوع، ما قضت بو محكمة النقض  
صدر حكـ في عقد بيع متعمؽ بقطعة أرض ورد فيو    1967جواف  21بتاريخ  (2)الفرنسية

شرطا يمـز البائع بعدـ القياـ بأي فعؿ في أرضو  المجاورة  لؤلرض المبيعة مف شأنو 
فالبائع ىنا  -بفرنسا  -La saine-تمتعو بمنظر نير لسيف  حجب نظر المشتري وعدـ

 وال غرس أشجار العتبارىا حاجزا لمبتغى المشتري. ،يستطيع البناء عمييامقيد، فبل 
تجدر اإلشارة إلى أف الزيادة في الضماف مثميا مثؿ اإلعفاء منو كمييما يرتب كما 

األفضؿ لممتعاقديف االلتزاـ بما جاءت آثار قانونية ال تكوف في صالح المتعاقديف وبالتالي 
 بو النصوص القانونية دوف تجاوز ىا واالتفاؽ عمى تعديميا.

 الفرع الثاني
 موقف القانون المقارن  من االتفاق عمى تشديد الضمان

التشديد في الضماف قد نظمتو وأقرتو التقنينات المدنية المختمفة منيا موضوع             
وكذا التقنيف المدني المصري في المادة  ،1627فرنسي وذلؾ في المادة التقنيف المدني ال

 . 377/2والتقنيف المدني الجزائري في المادة  445/2
غير أنو يمكننا القوؿ بأف ىذا النوع مف االتفاؽ نادر التطبيؽ والسبب راجع إلى           

فبل  ،قود اإلذعاففي بعض العقود مثؿ ع المركز القانوني الضعيؼ ألحد المتعاقديف
 يسمح لمطرؼ المذعف المناقشة واالتفاؽ عمى زيادة الضماف فيو. 

                                                             
(1) 

 .311ق/ِؽّك ؼٍٓ لاٌُ ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص
(4) 

 . 122ص اٌّهظغ اٌٍاتك، اٌغؼثاْ،ق/ِؽّك ٌاٌُ  .170، ص04نلُ  1967،(jcl.p)والٌٛن اٌكٚنٞ  ظٛن٠ً
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قد يرجع كذلؾ إلى اعتقاد المشتري بأف أقصى مراتب الضماف يحددىا القانوف         
 واف ال دخؿ إلرادة المتعاقديف فييا مما يجعمو يكتفي بيذا التحديد.

لزيادة في الضماف صريحا واف تكوف العبارات يتعيف أف يكوف االتفاؽ عمى ا           
ر الدالة عميو في العقد واضحة لكوف أف الغرض مف ذلؾ ىو تأميف المشتري مف الخط

 .وعدـ تحقؽ الزيادة في التعويض الذي ييدده كالتعرض واالستحقاؽ
 المطمب الثالث

 إسقاط الضماناالتفاق عمى  
التعديبلت االتفاقية التي يمكف  يعد االتفاؽ عمى اإلعفاء مف الضماف مف إحدى

لصعوبة المتعاقديف نظرا  إليو التعامؿ بيا في عقد البيع إال أف اتفاؽ اإلعفاء نادرا ما يمجأ
 مف جانب المشتري.ولية فيو سواء مف جانب البائع أو تحمؿ ثقؿ المسؤ 

 فرعيف: تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى ،وعميو
 ت سقوطو حاالو الضماف  إسقاطمفيـو :الفرع األوؿ 
 الضماف. إسقاطموقؼ القانوف المقارف مف  :الفرع الثاني

 الفرع األول
 الضمان وحاالت سقوطوإسقاط  مفيوم

لة ال يكوف مسئوال إسقاطو، أي أف البائع في ىذه الحا يقصد باإلعفاء مف الضماف،
لغير،سواء كذلؾ في مواجية التعرض الذي يصادفو المشتري مف قبؿ اعف التعويض أو 

إذف  جزئي. واالتفاؽ عمى اإلعفاء يستمـز حسف النية في البائع.ىذا التعرض كمي أو  كاف
سقاط  التزامو بالضماف عمى إعػفاء البائع أو ا أحياند البيػع قػد يتفػؽ المتعاقديػف في عق ا 

البد أف ال كما أف ىذا االتفاؽ  ،مف خبلؿ االتفاؽ في العقد أوباتفاؽ الحؽويكوف ذلؾ إما 
المكتسب  فيفسر لصالح  ،ألف في حالة وجود المبس ،غموض لبس أويكوف فيو 
 .(1) المضموف لو

غير أف االتفاؽ عمى إعفاء البائع مف الضماف باطؿ لكوف الضماف جوىر وأساس التعاقد 
االت تسقط حؽ المشتري في مطالبة إال أف ىناؾ ح .(2)عقد البيعفي عامة وباألخص 

                                                             
(1) 

 .554ص اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ ظاٌُ ػٍٟ ٌاٌُ ٔاطه،
 .296، صالمرجع السابؽ،  عقد البيع والمقايضة ،توفيؽ حسف فرج /د (2)
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أي ال يعمـ  ،صحيحا إذا كاف البائع حسف النية فاؽويكوف ذلؾ االت البائع بالضماف،
ال كاف شرط اإلعفاء باطبل كما أف  .(1)بحقوؽ الغير عمى المبيع عند إبراـ عقد البيع وا 

حالة اإلعفاء مف الضماف تتحقؽ إذا  اشترى المشتري ساقط الخيار وكاف عقد البيع 
 .(2)يحتوي شرط إعفاء البائع مف الضماف

ي الرجوع عمى البائع  بو وذلؾ ما أكدتو محكمة النقض المصرية ال يمكف لممشتر   
"إف إقداـ المشتري عمى الشراء مع عممو بحؽ الغير عمى  في قرارىا حيث جاء فيو:

ء التزامو أال يعود عمى البائع بشييسند البائع وتحت مسؤوليتو أو  صؽ،والعيب البل المبيع،
 (3)".ه في سقوط حقو في الضمافو لو أثر بعضفي حالة استحقاؽ المبيع كمو أو 

،التي ال 507كالقانوف المدني األردني في المادة  غير أف ىناؾ بعض التشريعات،
تجيز لمبائع اشتراط عدـ ضمانو لمثمف عند وقوع استحقاؽ لممبيع .فبل يجوز إعفاء البائع 

رط بيف مف ضماف الثمف إذف في حالة استحقاؽ المبيع لمغير وأف وجود ىذا النوع مف الش
 .(4) المتعاقديف يؤدي بالضرورة إلى فساد العقد

فإذا أعمـ البائع المشتري  خفية،سواء كانت ظاىرة أو  قوؽ االرتفاؽ،فيما يخص ح 
فيمكف اعتبار سكوتو قبوال عمى إعفاء البائع مف  ،ذا األخير عنياػوسكت ىأ بوجوده
 .(5) الضماف

ىناؾ  ،لضمافوط حؽ المشتري في اباإلضافة ليذه الحاالت المذكورة أعبله في سق
اإلقرار بحقو عمى لح المشتري مع مدعي االستحقاؽ أو تكمف في تصا ،حاالت أخرى

دفع مبمغ معيف بدال مف الغير ب مع المبيع وكذلؾ حالة حؽ االرتفاؽ. فإذا تصالح المشتري
ماف عند وع عمى البائع بالضفيذا اإلجراء يمنعو مف الرج بتقديـ حؽ عيني آخر،المبيع أو 

 الغير أف المشتري لـ يكف محقا في دعواه.ذا األخير أو ى إثبات

                                                             
(1) 

 ح ــؼـقان إٌٙ، ثؼح اٌصاٌصحطاٌ ،ــٗ ٚاٌرشـه٠غ ٚأؼىاَ اٌمؼاءـػمك اٌث١غ فٟ ػٛء اٌفم ك ػثك اٌؼاي،ــؼّأٛ له٠ٓ ــــق/ أت

 .355ص ،2006ٌٕح ما٘هج، اٌ اٌؼهت١ح،    
(2) 

 ّكـاٌُ ِؽــق/ل ٚومٌه 277ٚ  276ص ،2003 ، ٌٕحقان اٌىرة اٌما١ٔٛٔح، ِظه الي اٌث١غ،ــــٔفال ٚأؽ ،أٔٛن ؽٍثح/ق

 .306ٚ 305صٍاتك، اٌّهظغ اٌ ػمك اٌث١غ، ؼٍٓ،   
(3) 

 اٌٌّٛٛػح ِظطفٝ، ، ق/ اٌكٌٛلٟ ػىخ 1999-05-30ق ظٍٍح  68ٌٍٕح 901ُــِؽىّح إٌمغ اٌّظه٠ح نل لهان

 .214،ص2000 ، ٌٕحِظه ،قان ِؽّٛق ٌٍٕشه،1999ٌؼاَ  اٌؽك٠صح فٟ أؼىاَ إٌمغ   
(4) 

 األنقْ، ٌٕح قان اٌصمافح ٌٍٕشه، ػّاْ، ،اٌطثؼح اٌصا١ٔح اِح فٟ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ،ـاالذعا٘اخ اٌؼ ٛان ِؽّك ٚؼ١ك،ــــق/ ٌ

 . 329ٚ 328ص ،  2001   
(5) 

 .703ٚ704ٚ705ص ، اٌّهظغ  اٌٍاتك،ق/ ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ
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ر الحكـ القضائي بدعوى االستحقاؽ إذا تـ تصالحو مع الغير قبؿ صدو    
ائع أف الغير ليس محقا في غير أنو إذا أثبت الب فيستطيع الرجوع عمى البائع بالضماف،،

 البائع مف عبء الضماف.  عندئذ يتخمص ،ادعائو
فبل يممؾ المشتري حؽ الرجوع عمى  فيما يخص إقرار المشتري بحؽ الغير عمى المبيع،و 

 .(1) لكوف المشتري السبب في استحقاؽ المبيع لمغير البائع بالضماف،
حاالت سقوط حؽ كما يعتبر وجود حؽ االرتفاؽ الظاىر عمى المبيع حالة مف 

طمب عناء المشتري  لمكشؼ عنو لكوف أف االرتفاؽ الظاىر، ال يت ،المشتري في الضماف
 عند االطبلع  عميو وذلؾ تأكيد  عمى عمـ المشتري بو.

 الفرع الثاني
 الضمان إسقاط موقف القانون المقارن من

القانوف نذكر منيا ، ،التقنينات المدنية االتفاؽ عمى إسقاط الضماف لقد نظمت 
الجزائري. فنجد المشرع  المدني الفرنسي والقانوف المدني المصري ثـ القانوف المدني

:الجواز (2)مف التقنيف المدني قد نص عمى ذلؾ بما يمي 1627الفرنسي في المادة 
أف يتفقا أف  ى الزيادة في الضماف القانوني أوالتخفيؼ مف أثره أولممتعاقديف االتفاؽ عم

 البائع غير مسئوؿ عف أي ضماف.
روط البد مف توافرىا حتى تتطمب ش ،ليذه المادة غير أف تطبيؽ الفقرة األخيرة

تفاؽ صريح عمى يمكف االتفاؽ عمى اإلعفاء مف الضماف، وتكمف ىذه الشروط في وجود ا
وقوع االتفاؽ حتى ال يقع  ؾ وجود حسف النية لدى البائع عند، وكذلاإلعفاء مف الضماف

 ويعتبر االتفاؽ صريحا في الضماف، كأف يتـ مثبل عمى في غش وتدليس البائع. المشتري
 االتفاؽ صراحة عمى اإلعفاء مف الضماف عمى عقود سابقة، كانت بينو وبيف البائع،

 ،فبل يسري ىذا االتفاؽ الجديد عمى عػقود الحقةوذلؾ بذكر تمؾ العقود وتواريخيا. 
ري فػي عقد جديد، ال ا، فكمػما تعػاقد البػائع والمشتييؿ عمفعػو واعتبار ىذا الشرط ساري الم

                                                             
(1) 

 .139ص شهغ اٌؼمٛق اٌٍّّاج، اٌّهظغ اٌٍاتك، ق/ ِٕظٛن ِؽّك ؼ١ٍٓ ،
)2  (  " 

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de 

  droit ou en  diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera           

  soumis  à aucune  garantie". 
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عمى اإلعفاء مف الضماف حتى ال ترفع الدعوة  االتفاؽة شرط بد مف توضيح صراح
 بمطالبتو.
أي ينبغي  ،ا شرط وجود حسف النية في البائع عند االتفاؽ باإلعفاء مف الضمافأم

فيذا يعني تعمده في إخفائو،  ،أف يكوف غير عالـ بسبب االستحقاؽ، فإذا كاف عالما بو
 445/2. وبالرجوع إلى المادة ئع مسؤولية ذلؾبد مف تحميؿ الباوال ،وىذا يعتبر تدليسا

تقنيف مدني جزائري نجدىما قد نصت عمى مقتضيات  377/2مدني مصري وكذلؾ المادة 
، غير أف المشرع المصري والجزائري أضافا فقرة ىي افتراض أف البائع في 1627المادة 

ائع قد أباف عنو كاف البالضماف إف كاف ىذا الحؽ ظاىرا أو حؽ االرتفاؽ قد أشترط عدـ 
 .(1)لممشتري

التي  نصت  (2) مف القانوف المدني 1628كما أف المشرع الفرنسي، في المادة  
عمى عدـ تحممو أي ضماف  اإلتفاؽعمى مسؤولية البائع عف أفعالو الشخصية بالرغـ مف 

جاءت مؤكدة  منو 1628، غير أف المادة 1627أي اإلعفاء منو كما ورد في المادة  -
ألف ذلؾ  ينبغي االتفاؽ عمى إعفائو منو،  لية البائع عمى تعرضو الشخصي الذي اللمسؤو 

 يقع باطبل.
نجد المشرع الجزائري قد نص عمى محتوى ما جاء بو المشرع الفرنسي في نص  
معبرة عمى ذلؾ:"يبقى البائع مسئوال عف نزع يد  378حيث جاءت المادة  1628المادة 

 اؽ عمى عدـ الضماف ويقع باطبل اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ.ينشأ عف فعمو ولو وقع االتف
مطالبا قبؿ المشتري  فاف البائع يبقى يع مف فعؿ الغير،إذا كاف نزع اليد عف المب 

إال إذا أثبت أف المشتري كاف يعمـ وقت البيع سبب نزع  برد قيمة المبيع وقت نزع اليد،
مف القانوف المدني الفرنسي جاءت  1629أما المادة  أنو اشترى تحت مسؤوليتو".اليد، أو 

 عند ثبوت حالتيف ىما:             و  ،في نفس حالة شرط عدـ الضماف :(3)يمي متضمنة ما
                                                             

(1)
 . 377/2اٌّاقج  ،ٚ ومٌه اٌرم١ٕٓ اٌّكٟٔ اٌعىائهٞ 445/2، ٚاٌّاقج اٌرم١ٕٓ اٌّكٟٔ اٌّظهٞ 

)2  (  " 
Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure 

ce pendant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention 

contraire est nulle.". 
)3(

 Dans le même cas de stipulation de non-garantie ;le vendeur en cas d’ éviction est tenu à 

la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu  lors de la vente le danger de 

l’éviction; ou qu’il n’ait acheté  à ses périls et risques". 
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استمرارية الموافقة عمى الشراء بعد عمـ المشتري بكؿ المشاكؿ التي سوؼ تترتب حالة  - أ
 .(1)غيرىاا البيع كاستحقاؽ  المبيع منو أو عف  ىذ
عيا قد أعمـ قض الفرنسية في قضية بيع شاحنة، حيث أف بائلقد قضت محكمة الن 

بحيث  لذي قد يمحؽ بو مف طرؼ مشتر سابؽ ليذه الشاحنة،المشتري عف التعرض ا
مف التقنيف المدني  1628بقا لممادة "ط بما يمي: 1962 يوليو 17في جاء قرارىا الصادر 

ـ إعبلـ المشتري القابؿ أنو ال يجوز لممشتري ممارسة أي رجوع في حؽ البائع إذا ت
 (2)".الذي قد ينتج عنو استحقاؽ المبيع منوالخاص السابؽ عمى انعقاد البيع و بالظرؼ 

حالة عمـ المشتري أثناء البيع بخطورة االستحقاؽ وتعمد االتفاؽ مع البائع عمى  - ب
 .(3)إعفائو  مف الضماف وعدـ تحمؿ أي مسؤولية تنجـ مف االستحقاؽ

تحمؿ البائع الخسائر والتعويضات وكذا استرجاع ثمف المبيع في  عدـ (4)ىناؾ مف يرى 
 حاالت ىي: 

  .إذا تـ االتفاؽ عمى إعادة الثمف -
 .ؾحالة عمـ المشتري بخطر االستحقاؽ وموافقتو عمى ذل -

                                                             
)1  (

Louis Josserand, Cours de droit civil positif français, tome  II, 2
eme 

éd ,Recueil Sirey, 

    Paris ,1933, n°1117,p586. 
(2) 

 .534ص ،1962، ٚومٌه قاٌٛو، 260ص اٌعىء اٌصأٟ، ظه٠كج اٌمظه،
)3( 

« Il suffit donc que l’acheteur ait connu d’une manière quelconque, lors de la vente, le 

danger de l’éviction, pour que son recours soit borné à la restitution du prix. » 

Emmanuel Souberbielle, Garantie d’éviction dans la vente et de ses conséquences,  

thèse de doctorat, université de Paris faculté de droit,15/12/1910, p19. 
(4)

" Le vendeur est dispensé, non seulement des dommages  intérêts, mais même de la  

     restitution du prix dans les cas suivants : 

1- S’il ya eu de la convention expresse  que  le prix ne pourra pas être répété ;                

2- Quand l’acheteur , connaissant le danger de l’éviction, a néanmoins laissé insérer la 

clause de non-garantie ; 

3- Quand la vente est faite aux risques et périls de l’acheteur ; 

4- Quand l’éviction est  imputable à l’acheteur, comme procédant de son fait ou de sa 

faute ;  

5- Quand l’acheteur évincé était lui-même garant de l’éviction ; 

6- Enfin la garantie cesse encore par la perte de l’objet vendu ;= 

= l’éviction étant  désormais impossible ,le vendeur est complètement libéré de son 

obligation, et l’acheteur supporte seul les conséquences de la perte éprouvée : c’est  là 

cas de fortuit qui doit demeurer à sa charge" .Emmanuel  Souberbielle, op .cit, p21.      
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 .إذا تـ البيع مع تحمؿ المشتري المخاطر واألضرار -
 .إذا  كاف التعرض منسوب لممشتري وناتج عف فعمو أوخطئو -
 .كاف المشتري ضامنا لمتعرضإذا  -
 إذا ضاع الشيء المبيع. -

 ففي ىذه الحالة، أيضا يكوف االتفاؽ عمى اإلعفاء مف الضماف صحيحا ومنتجا ألثاره.
فإف ىذه الحاالت ترتب أثارا سمبية يتحمميا المشتري بمفرده نتيجة قبولو لتمؾ  وعميو،

 المبادرة. 
إلعفاء وكذلؾ ع بضماف المبيع ميما كاف اتفاؽ االبائغير أننا نؤكد عمى إلزامية          

مف  تى ال يكوف المشتري ضحية اإلعفاءالنية قبؿ وأثناء التعاقد ح ضرورة التحمي بحسف
سقاط الضماف في مف شروط االتفاؽ عمى اإلعفاء أو  الضماف . وزيادة عمى ما تـ ذكره ا 

رى قد نص عمييا المشرع القانوف المدني الفرنسي والمصري والجزائري ،وجدنا حاالت أخ
مف مجمة  644مف قانوف االلتزامات والعقود والمأخوذة مف المادة 654المغربي في المادة 

قانوف االلتزامات والعقود مف  546، حيث جاء في نص المادة العقود التونسيةااللتزامات و 
 "ال يمتـز البائع بأي ضماف أصبل: المغربية عمى ما يمي:

 نتيجة القوة القاىرة.بيع باإلكراه أو ا وقع انتزاع المإذ - أ
 ثابت ليا ،لـ يكف فعميا مبنيا عمى حؽ سابؽ ما إذا حصؿ االنتزاع بفعؿ السمطة، - ب

 .لمبائع يرجع عمى فعؿأو  يخوليا العمؿ عمى احترامو،
إذا حصؿ لممشتري عرقمة في التصرؼ نتيجة تعد مف الغير بدوف أف يدعي أي   - ج

 (1)".العيف المبيعةحؽ عمى 
ما يخص القوة القاىرة، فإنيا ترتب أثار قانونية، والمتعاقديف ىنا ال يمكف ليما في 

االتفاؽ عمى تعديؿ ىذه اآلثار بالنسبة لمبائع بالضماف لكوف أف الحكـ المنصوص عميو 
 متعمؽ بالنظاـ العاـ. 546في المادة 

كأف يكوف  ،، بمفعوؿ القوة القاىرةبيع عند المشتري بعد تسميمو إياهإذا ىمؾ الم  
فبل  ،أشجار جرفتيا الفيضاناتسيارة قضت عمييا النيراف، أو زاؿ، أو المبيع منزال دمره زل

                                                             
(1) 

 .126ص  اٌغؼثاْ، اٌّهظغ اٌٍاتك،، ق / ِؽّك ٌاٌُ ِٓ لأْٛ االٌرىاِاخ اٌّغهتٟ 546اٌّاقج 
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يمكف إلحاؽ كذلؾ حالة نزع و ، (1)يحتمؿ البائع أثار القوة القاىرة وال ضماف لو لممشتري
قدمت  فإف األفعاؿ التي ال يمكف دفعيا،الممكية الخاصة مف أجؿ المنفعة العامة مف بيف 

سي يالزرع وتحويميا إلى طريؽ رئالسمطة العامة بنزع ممكية أرض اشتراىا شخص بيدؼ 
بناء مستشفى، فبل يستطيع المشتري ىنا الرجوع عمى البائع بالتعويض، عميو التوجو إلى أو 

ي الييئات القضائية المختصة لممطالبة بالتعويض إذا كاف فعؿ السمطة العامة قرار إدار 
 المطالبة بوقؼ التعرض والتعويض في نفس الوقت. المنفعة أو  ييدؼ إلى تحقيؽ ىذه

ىذا عف القوة القاىرة ومدى سقوط ضماف البائع بمفعوليا، كما أف المشتري ال 
بغشو وذلؾ اىـ في استحقاؽ المبيع بخطئو  أو إذا س ،ع بالضمافيستطيع الرجوع عمى البائ
د المغربي حيث نص:" البائع ولو ما قانوف االلتزامات والعقو  547ما نصت عميو المادة 

أدخؿ في الدعوى، في وقت مفيد ال يتحمؿ بأي ضماف، إذا حصؿ االستحقاؽ بغش 
وكاف ىذا الخطأ ىو السبب الدافع لمحكـ الذي قضى باالستحقاؽ وعمى  بخطتوالمشتري أو 

 وجو الخصوص:
ذا أىقبؿ البيع، والساري ضده يتـ، أو  إذا ترؾ المشتري التقادـ البادئ . أ مؿ إتماـ تقادـ ا 

 بدأه البائع.
 ".سبب شخصي لممشتريإذا بني االستحقاؽ عمى فعؿ أو  . ب

، صدور ط لسقوط التزاـ البائع في الضمافر فكما ىو واضػح في نص ىذه المادة، يشت
ليد عمييا خطأ مف المشتري، كترؾ المشتري العيف المبيعة مدة طويمة حتى وضع الغير ا

الشيء المبيع الذي اقتناه المشتري، وىو عمى عمـ بأف أحد  بأف يكوفواكتسبيا بالتقادـ، أو 
مف الغير يدعي حقا عينيا عميو وأخبره البائع بذلؾ الحؽ العيني، فينا يتحمؿ البائع مف 

 .(2) إلتزامو بالضماف
الضماف اإلسقاط مف الضماف إما باإلنقاص والزيادة أو ختاما لموضوع أحكاـ تعديؿ  

وعند إدراج  فيي في نفس الوقت ضارة ليما. ىي نافعة ليما مابيف المتعاقديف فبقدر 

                                                             
(1) 

 .129ق/ِؽّك ٌاٌُ اٌغؼثاْ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص
(2) 

 . 134، صٌاٌُ اٌغؼثاْ، اٌّهظغ اٌٍاتكِؽّك  ق/
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غير مخالفة لمنظاـ العاـ  أف تكوف ىذه الشروط بد، الشروطا بيدؼ تعديؿ الضماف
 .(1) فالشرط يبطؿ ويبقى البائع ممزما بالضماف كامبل ودائما عاكست ذلؾ،واف واألدب 

 
 

 

                                                             
(1 )

 ِموهج ِاظٍر١ه غ١ه ػّاْ اٌرؼهع ٚاالٌرؽماق فٟ ػمك اٌث١غ فٟ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ األنقٟٔ، أتٛ قٌٛ ِؽٍٓ ػٛاق،

 .195ص ،2000نقْ، ٌٕح ظاِؼح ػّاْ، األ ، ِٕشٛنج   
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 ل األولــــــــــالفص
 ِب١٘خ اٌؼ١ت اٌقفٟ

 غـــــــــــــل اٌج١ــــــــــــمــــػ فٟ  
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في البيع وذلك  ،المادية لممبيعلتمكين المشتري من الحيازة سيمة يعد عقد البيع و 
، لذلك يجب أن تكون ىذه الحيازة ىادئة وممبية لغرض استعمال أوااللكتروني العادي
في قيمة بعيب يؤثر  اأوالخدمة مشوبسمعة كان المبيع الشيءفال يجب أن يكون  ي،المشتر 

التزام ىام من التزامات يتضمنيا  فعالة أحكاما إلزامية المشرع لذا لقد خص  االنتفاع بو،
حمي المشتري من ي االلتزام بضمان العيوب الخفية في العقود ، حيث عقد البيع، وىو 

من ىذا  ،التي جرت بالمزاد القضائية واإلدارية  العقود استثنى المبيع المعيب ،غير أنو
  .الضمان
 ابد أن تتوفر في ىذا العيب شروط ال ،لممتعاقدحتى يثبت الحق في ىذا الضمان  
فأي تضييق  .عدم عمم المشتري بالعيبأيضا و الخفاء التأثير والقدم و  وىي ،معينة 

وىذه الوضعية  ،المنتج والصانعلبائع أو فترض سوء نية ات ،،أوتساىل في ىذه الشروط
 عدم استقرار المعامالت.  الذي يؤدي بدوره إلى توازن العقدي باليترتب عنيا إخالل 

 النقيصةوم اآلفة الطارئة أو بحيث تحول من مفيي ـالعيب الخفوم ـور مفيـقد تطف
مغاية فأصبح يشمل عدم تمبية المبيع ل التي تصيب المبيع إلى مفيوم أوسع وأخطر،

 تطورإلى  ويرجع السبب في ذلك ،صنعووعة في المبيع سواء في إنتاجو أو المشر 
 األجيزة بروز المنافسة في بيعو  ،والتصنيع اإلنتاج فيوما صاحبيا من تطور  التكنولوجيا
عمى مستوى األسواق المحمية والدولية وحتى عمى مستوى البيوع  الحديثة والخطرة واآلالت

 االلكترونية.
والمنتج بيا أالبد من إخطار البائع  ع،ـفي المبي روط العيب الخفيـتوفرت ش إذا 
دعوى ـع أو وى الفسخ ورد المبيـو بناء عمى دعوى الضمان التي تتخذ صورتين: دعـومطالبت

حق المطالبة بالتعويض عن ما لحقو من خسارة وما فاتو  إلىباإلضافة  انقاص الثمن،
  .من كسب

 :عمى النحو التاليمباحث  ثالثة إلىىذا الفصل في سمنا دراستنا ق ،بناء عمى ما تقدم 
 مفيوم العيب الخفي الموجب لمضمان :المبحث األوؿ
 جراءتياا  و  العيب الخفي ضماندعوى  :المبحث الثاني

 دعوى الضمانأحكام  :لمبحث الثالثا
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ذلك من خالل عرض المبادئ  وكانأسموب المقارنة بإتباع  دراسةىذه  تتم 
كقوانين حماية  ، القوانين الحديثة وكذا ،المتعمقة بعقد البيع  التقنينات المدنيةمة في العا

التجارة من خالل  البيع االلكترونيتطبيقيا عمى  محاولة معالمستيمك من جية 
 من جية أخرى. معامالت االلكترونيةالو 
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 المبحث األوؿ
 مفيـو العيب الخفي الموجب لمضماف

في البيع، منيا في   وردت  عدة تعريفات  لاللتزام بضمان العيب الخفي لقد 
لممشترين بقصد إيجاد الحماية القانونية وىذا القضاء لدى والقانون وكذلك الفقو الشريعة و 
ذكرت لذا فان كل التعريفات التي  ،(1(جراء عيوب ومخاطر السمعة المبيعةمن وأمواليم 
عدم عمم الخفاء و  التأثير والقدم و كشرط ،شروط   عدةتضمنت عيب الخفي قد ال لتعريف

حتى لو  كل البيوع شملتال  ،لممشتري في المبيع الحماية القانونية غير أن. المشتري بو
،وتتمثل ىذه البيوع  في البيوع القضائية واإلدارية التي تمت   ىذه الشروطفييا  تتوافر 

 ىا وشرحيا الحقا.وذلك لعدة أسباب سوف يتم  ذكر  ،بالمزاد
       ثالثة مطالب عمى النحو التالي: إلىتم تقسيم ىذا المبحث وان ـالل ىذا العنـمن خف

 لعيب الخفي اتعريف  :المطمب األوؿ            
 الموجب لمضمان الخفي شروط العيب  :المطمب الثاني            
 الخفي  العيبالبيوع المستثناة من ضمان  :المطمب الثالث            

 المطمب األوؿ                               
 العيب الخفيتعريؼ                                             

فمن حق ىذا  ،لممشتري سببا لتدخل البائع بالضمان العيب الخفي في المبيعيعتبر 
ىذا يضمن  فحتى  األخير تممك شيء سميم وخالي من العيوب حتى يحقق غايتو منو.

ظل كل التعريفات التي تناولتو بالدراسة محاولة من تحديد مفيوم ىذا العيب  الحق البد
  : النحو التاليتبيان شروطو وأوصافو عمى 

  .فقوالغة و ملفي اتعريف العيب الخفي  : الفرع األول          
 .ءوالقضا القانونفي في خالعيب الف تعري :الفرع الثاني          
  .االتفاقيات الدولية العيب الخفي في تعريف :الفرع الثالث          
 في البيع االلكتروني. الخفي تعريف العيب: الفرع الرابع          

                                     
(1 ) 

 ٌمب١ًٌْٕٛٔ كهعخ اٌلوزٛهاٖ فٟ ا ِؾّٛك  اٌزٍزٟ، إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزياَ ثؼّبْ ٍالِخ األشقبص، هٍبٌخك/ 

 . 58، ص1988عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِظو، ٍٕخ     
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 الفرع األوؿ
 غة والفقو ملفي االخفي تعريؼ العيب 

 أي صار ،عاب صدر الفعلـمجمع عيب عيوب، فيو و  (1( العيب لغة ىو الوصمة
ظ ـمف. ف(2(ةـطرة السميمـأصل الف ما يخمو عنوو  ،ورد أنو النقيصةا كم .بـمعيو ـفي ب،ـذا عي

 :رالخض عنّرة واحدة في قولو تعالى ـريم مـرآن الكـالق فيكذلك ره ـالعيب ورد ذك
البحر فأردت أف أعيبيا وكاف  وف فيأما السفينة فكانت لمسػػاكيف يعممو  «

 . (3( » يأخذ كؿ سفينة غصبراءىـ ممؾ و 
عريف العيب عند ـمى تـيئا عـما شـفسيرىـي تـثير فـك نـابال ي و ـرطبـقلم يذكر ال  

س منا ػف غشنا فميػم ": )ص(الرسول  قول ردو فقد  ،في الحديث أما  .(4(ىذه اآلية رتفسي
 .(5("رالسمع و ىو يعمـ عيبا فييا قؿ أو كث ال لمسمـ أف يبيع سمعة مف"  أيضا:قولو و  "
في عادة  كل ما أوجب نقصان الثمن بأنوالخفي  العيبقد عرف الفقو الحنفي   

وعرفو ابن عابدين بأنو ما يخمو أصل الفطرة السميمة من  يسيرا.التجار نقصانا فاحشا أو 
 .(6(العارضة ليا اآلفات

القيمة نقصا يفوت بو غرض صحيح إذا غمب ينقص العين أو  ما"فيو ،ةالشافعيند ـع أما
 فيجدىا مقطوعة العيد ضحيةألكشراء شخص  مقصود ذلكو  .(7("يع عدموفي جنس الب

 .(8(مثال األذن

                                     
(1 ) 

 .     28ك/أٍؼل ك٠بة، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  .ٌَبْ اٌؼوة ػٓ اثٓ ِٕظٛه
(2)  

 ١ٌٔٛ اٌق٠ٍٛلٞ، ؽكــــجل اٌـٛ اٌق١و ػـــٚ ك/ أث 28، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ـٓبْ اٌقـؼـُ هِـل اٌؾىـٛك ػجـِؾّ/ ك

 له٠خ، ِظوــل٠لح، اإلٍىٕــثٍٛبئً االرظبي اٌؾل٠ضخ، كهاٍخ ِمبهٔخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغفَـ اٌؼمل اٌّجوَ  فٟ اٌّشزوٞ 

 .235ص ، 2006ٍٕخ     
(3)

    .79ٍٛهح اٌىٙف، ا٠٢خ هلُ  
(4 )

، اٌغيء اٌؾبكٞ ػشوحرف١َو اٌموؽجٟ
 

 . هاعغ: فٛاص ع٠ٛلح 98، ص  03ٚرف١َو إثٓ وض١و، اٌغيء ، 34، ص 

ْٛ، ـبٔــٟ اٌمـو فـخ اٌّبعَز١ـً كهعـهٍبٌخ ١ٌٕ غ،ـخ فٟ ػمل اٌج١ـف اٌظفـٟ  ٚرقٍـفاٌمبٟٔٛٔ ٌٍؼ١ت اٌق اٌؼّبْ 

 . 32ص ،1986ٍٕخ   ،يائوـاٌغ بِؼخـع
(5 )

 ِىزجخ اٌضمبفخ ،، اٌطجؼخ األٌٚٝٚ رقٍف اٌّٛاطفبد فٟ ػمـٛك اٌج١غبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ ــػّ ك/ طـبؽت ػج١ل اٌفزالٚٞ،

 .   39ٚ  38، ص 1997األهكْ، ٍٕخ  ،ّبْػ ،ٌٍٕشو   
(6 )

    32ص  ،، اٌّوعغ اٌَبثكص ع٠ٛلحفٛا ، 78، ص  1966، ٍٕخ اٌغـــيء اٌواثغ ،ٌّقزبهبش١خ هك اـــ، ؽإثٓ ػبثل٠ٓ
(7) 

 خـٍٕ و،ـ، ِظطفٝ اٌؾٍجِٟطجؼخ ِظ ،إٌٝ ِؼوفخ أٌفبظ إٌّب٘ظ ٌٍؼالِخٝ اٌّؾزبط ــ، ِؼٕــل اٌشوث١ٕٟ اٌقط١تِؾّ

 .      51ص ، 1953   
(8 )

 .   28، ص / ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثكك
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بيع ـثمن أوالـال ينقصادة السالمة منو مما ـما جرت الع": العيب ىوالمذىب المالكي  ولدى 
ا يفوت بو ـمو  أرباب الخبرةثمن المبيع عند التجار و  ينقص أوما  (1)"اقبتوـخاف عـتأو 

   .(2("غرض صحيح لممشتري

: نقص القيمة والمنفعة وكذلك تخمف يكمن فيفقياء ال بعض عندفي العيب الخ      
توفيق حسن فرج بأنو: "ما تخمو منو الفطرة السميمة أوىو ما يخمو  كتوردال فيرى. (3(الصفة

يخمو منيا الشيء عادة ال تظير عند البيع بفحص المبيع أويكون من شأنيا أن تنقص 
 .(4("من قيمتو نقصا محسوسا أوتؤثر عمى االنتفاع بو

صاحب عبيد الفتالوي يرى أن: "العيب ىو كل ما يعرض لممبيع  كتوردالأما  
فيجعمو غير مالئم أومؤثر عمى إمكانية تصريفو أويعوق استعمالو العادي ويجب أن يعتد 

كفل البائع وجودىا في  عـرفو بعدم توافر الصفة التياألخر ض ـفالبع .(5(بكل ذلك قانونا"
ة المقصودة مستفادىا مما ب الغايمن قيمة المبيع أونفعو بحسأوىو ما ينقص  المبيع

ئع ىذا العيب ولو لم يكن رض الذي أعد لو ويضمن الباـظاىر من طبيعة الشيء أوالغ
 .(6( وجودهعالما ب

                                     
(1 ) 

 كْٚ، ِىزجــخ إٌغبػ، ١ٌج١بيء اٌضبٟٔ، ـّل ػ١ٍش، اٌغـل ػ١ٍش ، شوػ ِٕؼ اٌق١ًٍ ػٍٝ ِقزظو ف١ٍظ ٌٍش١ـ ِؾــِؾّ

 .  632ص موو إٌَخ ،      
(2 )

.  245ك/أثٛ اٌق١و ػجل ا١ٌٌٔٛ اٌق٠ٍٛلٞ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
 
  

(3 ) 
.59، ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ ٚ رقٍف اٌظفخ فٟ ػمٛك اٌج١غ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/طبؽت ػج١ل اٌفزالٚٞ

 
  

(4 )
 ٌ اٌؼٕٛاْـوعغ آفو ٚ ثٕفـنٌه فٟ ِــٚ و 455ك، ص ـوعغ اٌَبثـخ، اٌّـاٌّمب٠ؼــل اٌج١غ ٚوط، ػمـٛف١ك ؽَٓ فـك/ر

 اٌؼٕٛاْ

 ألٚي، ػمل اٌج١غ، اٌطجؼخ اٌىزبة ا ٛك اٌّل١ٔخ اٌَّّبح،ــاٌؼمٛع١ي فٟ ـاٌ ،. ك/ فزؾـٟ ػجل اٌوؽ407ُ١، ص  1970ٍٕخ    

 لهاٚٞ، ػمل اٌج١غ فٟـل إٌّؼُ اٌجـك/ػج ٚأ٠ؼب .212، ص132فموح  ،ِىزجخ اٌغالء اٌغل٠لح، ، كْٚ موو إٌَخ اٌضب١ٔخ،    

 .     501، ص  335اٌّلٟٔ ،  اٌّوعغ اٌَبثك،  فموح  اٌمبْٔٛ    
(5)

 .33، ص ، اٌّوعغ اٌَبثكؽت ػج١ل اٌفزالٚٞك/طب 
(6) 

 ٓ اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ ٚ اٌفؤَٟ، كاهك/١ٍّو وبًِ، ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ فٟ ث١غ األش١بء اٌَّزؼٍّخ، كهاٍخ ِمبهٔخ ث١

  .311ٚونٌه  ك/١ٍّو رٕبغٛ، ػمل اٌج١غ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  17، ص 1991إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح ،ٍٕخ    كاه

بدٚك/   يد ع حم ثمان ال   1419ف١ــل فـٟ شوػ أؽىــبَ اٌج١غ ٚاٌزب١ِٓ، اٌغيء األٚي، ؽجؼخ إٌَـو اٌن٘جـٟ، ٍٕخ ، اٌّع

 .312ص  
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عرفو بـ "النقائص الخفية الموجودة في المبيع وال يمكن رؤيتيا عند  أما الفقـيو مازو  
  .(1) ري من استعمالو وفقا لمغاية المعدة لو "الفحص كما أنيا تمنع المشت

عرفو البعض اآلخر بأنو:" الشائبة التي ال تظير بالفحص المعتاد وتجعل الشيء  
 .(2(المبيع غير صالح لالستعمال المخصص لو"

اعتبار العيب ناقصة خفية في المبيع ال يمكن في ونحن نوافق الفقيو مازو  
 تي تمنع استعمال الشيء المبيع بحسب غرض الشراء.الكشف عنيا بالفحص العادي وال

 الفرع الثاني
  ءوالقضا قانوفاللمعيب الخفي في  تعريؼ

ذكر  من خالل وتعريفمتفقة عمى  لمعيب الخفي، ةالقانوني اتالتعريفلقد وردت 
المشرع ذكره ن التقنين المدني و م 1641 المادة المشرع الفرنسي في عرفوفمقد شروطو. 
  .الجزائري مدنيال من التقنين 379دة االملنص  المقابمةمدني  447المادة  في المصري
غير العيب يجعل المبيع  أنقد نصت من التقنين المدني الفرنسي  (3(1641المادة  

لمشتري لما دفع ابو فمو عمم  تنقص من منفعتو،أو صالح لالستعمال الذي وجد من أجمو 
" يكون البائع ممزما فمقد نصت: ،جزائريالمدني من التقنين ال 379/1المادة أما . ثمنو

 إلىلم يشمل المبيع عمى الصفات التي تعيد بوجودىا وقت التسميم  إذا الضمان،ب
ذاالمشتري أو  بو بحسب الغاية من االنتفاع أو  ،عيب  ينقص من قيمتوالمبيع بكان  ا 

 استعمالو،أو حسبما  يظير من طبيعتو أو  المقصودة منو حسبما ىو مذكور بعقد البيع،
  .فيكون البائع ضامنا ليذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودىا"

فان العيب الخفي ىو الحالة الطارئة التي ال توجد  ،ةالقانوني اتالتعريف هحسب ىذ 
 االنتفاع بو.في قيمتو أو  ت فقد يؤدي ذلك إلى نقص المبيعفان وجد في المبيع عادة،

                                     
(1)

 Mazeaud.H, Leçons de droit civil, tome3 ,5
ed

 ,Principe contrats ,vente et         

    change,1968,p247. Et aussi: Mazeaud Henri ,Léon
 
et Jean ,leçons de droit civil, tome  

    3,1974,N°978, p247. 

  .246اٌجلا٠خ فٟ شوػ أؽىبَ اٌج١غ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ٌلٜ: ك/ ػجل إٌبطو اٌؼطبه،ٚفٟ ٔفٌ اٌّؼٕٝ    
(2) 

Vermelle
 
George , Droit civil, les contrats spéciaux ,2

ed
, 1968, p 41.  

(3) 
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la  

    rendent impropre à l’usage au quel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage  

   que l’acheteur ne l’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connu ».                                                                                        
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بل حالة  ،الرداءة لكون أن ىذه األخيرة ليست عيبا والحالة الطارئة فيو ال يقصد بيا
راجع  ىذابل  ،مموحة حميب النوق ليس بعيبك ،طبيعية في المبيع تمثل نقص الجودة فيو

 إلى حالتو األصمية والطبيعية.
نالحظ أن المشرع الجزائري قد فرق بين عدم تطابق صفات المبيع المتفق عمييا  

المطابقة في المواصفات عيبا ومازال يعتبر عدم  يع،المب العيب الذي ينقص من قيمةو 
 . (1( عيبا خفيا واعتبرت المحكمة العميا عدم مطابقة السمع لمنوعية والجودةكما  ،خفيا

أحكام  من خالل صدور فيالعيب الخ مسؤولية تعريفكذلك  اتخذ قدفالقضاء  أما 
النقض  عرفتو محكمةف ، ميبالفقو اإلسالبذلك  امتأثر متعمقة بالعيب الخفي وكان عديدة 

في حكم وذلك   (2("تخمو منيا الفطرة السميمة لممبيعاآلفة الطارئة التي  ":المصرية بأنو
الذي يستمزم رفع دعوى ضمان أن العيب   فيو،حيث جاء  1948 /04/ 08أصدرتو يوم 
خالية  "آفة طارئةىوالقانون المدني المصري القديم  من 313وفقا لممادة  ،العيوب الخفية

 .(3(من الفطرة السميمة لممبيع"
فإذا كان ما يشكو منو المشتري ىو أن المبيع وجد مصنوعا من مادة غير المادة  

 .(4( فذلك ال يعتبر عيبا خفيا موجبا لضمانو ،المتفق عمييا
جاء  فيما اإلسالمي،من الفقو مستمد 313 المادة في العيب الخفي الوارد تعريف 

 بن العابدين يا لتعريفتعريف ارتقاءعدم ب تقدتنا أنيا إال ،تعريف لمعيبمن عابدين  ابنبو 
في الخمقة وىذه األخيرة ىي آفة  ىوبل  ،كون أن العيب ليس آفة طارئة فحسبل

                                     
  (1)

 اٌّغــٍخ اٌمؼــبئ١ــخ، اٌؼـــلك ،55935ُ ــف هلـٍِ ،19/02/1989به٠ـ ـزـث بـ١ـخ اٌؼٍـــّـٓ اٌّؾىـبكه ػـط واهـــل

 ٍٕخ ، اٌّغٍخ اٌمؼبئ١خ75204ٍِف هلُ  ،2/01/1991اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ثزبه٠ـ لواه  ،124ص ،1990ٍٕخ اٌضـبٌـش، 

غ١و  112116 ٍِف هلُ ،08/06/1994صُ لواه أفو ٌٍّؾىّخ اٌؼ١ٍب اٌظبكه ثزبه٠ـ  ،98، اٌؼلك اٌضبٌش ص1992

اٌؼ١ٍب ثزبه٠ـ  أف١وا لواها ٌّؾىّخ ٚ ٙب فٟ اٌؼمل،ـك ػ١ٍـخ اٌّزفـٝ اٌظفـٛٞ ػٍـٛط  ال ٠ؾزـٟ ِٕزـف ِزّضً ِٕشٛه،

       .ػطً فٟ طالؽ١خ ِؾون ٍف١ٕخ، ِزّضً فٟ ،غ١و ِٕشٛه 103404 هلُ ٍِف ،24/11/1993
(2)

 .587،  ص ١296خ، اٌغيء اٌقبٌِ، هلُ ، ِغّٛػخ اٌمٛاػل اٌمب1948ٔٛٔأفو٠ً  08ثزبه٠ـ  ٔمغ ِلٟٔ ِظوٞ 

       ٚ ونٌه ٍؼ١ل أؽّل شؼٍخ ،لؼبء إٌمغ اٌّلٟٔ فٟ اٌؼمٛك،اٌّوعغ  35ص ك/ هِؼبْ اٌقٓ ،اٌّوعغ اٌَبثك ،    

 .     29اٌَبثك ،ص 
(3) 

 ـَٛ اٌمب١ٔٛٔخٍـٍخ اٌؼـٛف١ك اٌؼطبه، إٍزمواء ٌّب١٘خ اٌؼ١ت ٚ شوٚؽ ػّبٔٗ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ، ِغـو رـل إٌبطـك/ػج

  ِٚب ثؼل٘ب. 318، ص 13ٚااللزظبك٠خ اٌّظو٠خ، إٌَخ     
(4) 

 . 35ص ، اٌّوعغ اٌَبثك،ٚونٌه فٟ ك/ هِؼبْ اٌقٓ 31ص  ،اٌؾىُ ِشبه إ١ٌٗ ٌلٜ ك/أٍؼل ك٠بة، اٌّوعغ اٌَبثك
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فيي التي تطرأ عمى الشيء بعد  ،الطارئة أما اآلفة ،العارضة لتكوين الشيء المقصودة أو
   تكوينو.

في  اعتبار عيبال يمكن "بأنو  (1(ية تعريفا لمعيبالفرنس محكمة ليونأوردت  كما
وجد حتما في كل تال صيب الشيء بشكل عارض و ت العيوب التي إالالشيء المبيع 
 ."الشيء المبيع  لعدم تماثل األشياء المماثمة

وليس  عيبالتعريف عمى  ة الذكرالسابق المحكمتين تعريفلدى البعض لقد اقتصر 
العناصر المعرفة لكل  ال بد أن يكون جامعا لمعيب العممي التعريف أن غير،عمى ضمانو

ليما و لعدم شم وذلك ،فميس التعريفان السابقان بجامعين .فيو دخول غيرهمن  ومانعا لو
 إلمكانيةبمانعين كما أنيما ليس  الموجب لمضمان.عمى كافة الشروط المتعمقة بالعيب 

كالعيب اليسير  ،قانون محال لمضمانيجعميا ال وب التي لمكثير من العيعمييما  إدخال
ليون شبيو  محكمةالمصرية و  ، المحكمةالمحكمتين فتعريف ،والعيوب المتسامح فييا عرفا

  .(2) اإلسالميبتعريف الفقو 
ذين ىال يمكن تطبيق  وبمانعين، ألننوافق ىذا الرأي في كون التعريفين ليس 

نماط كذا لألو  ،المبيعريع لمكونات الس تغيرالخاصة مع  ،التعريفين في كل زمان ومكان
في التسويق أو الطرق الجديدة  لتقنياتا ظيورل وكذلك ،واإلنتاجاالقتصادية في التصنيع 

  .االنترنتكما ىو الحال في البيع عبر  ،والبيع
زمن  وضعت فيالعيب قد  ضبط صفاتقواعد  أنكذلك ما يمكن مالحظتو  لذاف

 عنيا مزايا وعيوب نتجوالتي  عميو اليوم، كما ىو ،كامللم تأخذ فيو التكنولوجيا مداىا ال
قد ال نجد ما يضبطيا من أحكام  التي المختمفة لمعيب معانيالب نتعاملفأصبحنا  ،جديدة

 . في قوانين البيع العادية وحتى االلكترونية
 

                                     
(1)

  322، رؾذ وٍّخ "ث١غ" لبػلح هلُ  1955 – 1951اٌغلٚي اٌقّبٍٟ،  ،، ِغٍخ اٌمظو18/02/1952ىّخ ١ٌْٛ ِؾ 

 . 32، اٌّوعغ اٌَبثك، صك/ طبؽت اٌفزالٚٞ   

« On ne peut pas considérer comme vice d’une chose vendue que les défauts qui l’affectent  

accidentellement et ne se rencontrent pas nécessairement dans toutes les choses de même 

nature.»  
(2)  

 .37ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص
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 الفرع الثالث
 الدولية االتفاقياتفي الخفي تعريؼ العيب 

وني ـىدات الدولية صعوبات كبيرة لتحديد المعنى القانالمعاو  االتفاقياتلقد واجيت 
، اابقس تعريفو القضاء فيالفقو و  ياواجي مثل ما ،لمنتوجافي المبيع أو  الخفي دقيق لمعيبالو 
  :تبعا ىانذكر  ،عيب الخفيملبعض التعريفات  ظيرت ذلك، غمفر 
 ستراسبورغ اتفاقيةفي الخفي مفيـو العيب  أوال: 

ضمان في المنتجات بموجب الفقرة لموجب مالالخفي العيب  ىذه االتفاقيةحددت 
وج معيبا إن كان مجرد من ـأشارت عمى كون المنتو  (1(لالتفاقية الثانية)جـ( من المادة 

مسؤولية  اعتبرت االتفاقيةيذه ف .وىما غاية المشتري في الشراء ،السالمةو األمان وسائل 
أومخاطر التطور  دم التكنولوجيـالتق عيوبالتي تدعى ب عيوبال عند بروز قائمة نتجـمال

مكونات بعض األدوية التي تسبب و كمخاطر الصناعة الحديثة  ،(2(العممي والتقني
 األضرار لإلنسان مجرد تناوليا.

  الىاي اتفاقيةفي  الخفي مفيـو العيب ثانيا:
. (3(من خالل عدة صور لو في المادة األولىالخفي عرفت ىذه االتفاقية العيب 

ن الضرر الناشئ عالمتسبب بواسطة المنتوج و  في الضررىذه الصور أو الصفات  تكمنو 
التحذير الكافي لخصائص المنتوج عدم إعطاء كذلك الوصف الغير المالئم لممنتوج و 

  .استعمالوطريقة و 
 

                                     
(1)

 Art :C  «a product has a defect when it does not provide the safety which a person is 

    intiled to  expect having regard to all the circumstances including the presentation of the 

    product »  

  ، كاه اٌضمبفخ ١ٓ اٌّل١ٔخ ٚاالرـفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌطجؼخ األٌٚٝياٚٞ، َِؤ١ٌٚخ إٌّزظ فٟ اٌمٛأــبٌُ ِؾّل هك٠ؼبْ اٌؼـك/ٍ

   .76، ص  2008األهكْ، ٍٕخ  ،ٍٕشوٌ
(2) 

 ، ر١ٍل١ِٚل، اٌنٞ ٍجت  Thalidomide بِش ط ، كٚاءـ٘ ،76َبثـك، ص ل هك٠ؼبْ اٌؼياٚٞ، اٌّوعغ اٌبٌُ ِؾّـٍ

 ثؼغ اٌلٚي األٚهٚث١خ.ٚ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ٚ ا١ٌبثبْػٕل إٌَبء اٌؾٛاًِ فٟ أٌّب١ٔب ٌٚألعٕخ  رشٛ٘بد   
(3) Art1 « …for damage caused by a product including damage in cluding damage in  

    consequence of aims description  of the product of a failure to give adequate notice of its 

   qualities or its  characteristics method of use » 

 .2، ٘بِش هلُ 75اٌّوعغ أػالٖ ص 
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 دوؿ السوؽ األوروبية المشتركة اتفاقيةمفيـو العيب في  ثالثا:
التي  األضرار بأنو (1(يامن الرابعةالمادة  في لخفيا العيبىذه االتفاقية عرفت لقد 

 العيب ذو أن أيشخصو،  عمى سالمةتمك التي تقع  تقع عمى أموال المستيمك زيادة عمى
  .اإلخالل بالسالمةمع صمة كبيرة 

ىذه االتفاقيات الدولية قد جمعت كل المعايير التي كل القول بأن  نايمكن غير أنو
تأتي بجديد في ىذا  لمفإنيا  وبالتالي  ،لتعريف العيب الخفيبل من قتم االعتماد عمييا 

 الموضوع.
 الفرع الرابع

 تعريؼ العيب الخفي في البيع اإللكتروني

 ظيور لسببىو ضمان العيوب الخفية في المبيع  ،البائع اإللكتروني التزاماتأىم 
فمن  .المطموبال ترقى إلى المستوى  خدمات عرض وأ منةاآلغير حديثة السمع ال بعض

البائع ليمكن  خفيا خاليا من أي عيب ظاىرا أو  اال بد من تسميم مبيع ،أجل عدم وقوع ذلك
  .(2(.واستخدامعند من تحقيق غايتو  -المشتري -العميل 

 األمان من مبيع مجردأنو  البيع االلكتروني،في الخفي العيب  يعرفكثيرا ما 
أو السمع المادية في يكمن فيذا العيب  شتري.لمم اوأضرار  خطورةيسبب مبيع و أوالسالمة 
قد الميادين أو  المستعممة في مختمف كاألجيزة الكيربائية أوالميكانيكية ،المختمفةالمعنوية 

الحاسب برامج ك ،سمع المعنويةفي الكذلك المنتجات الغذائية أو يكمن في األلبسة واألدوية و 
لكون أن  ،فييايب الخفي ـتحديد الع في صعوبة كبرىالبعض يرى  التيالخدمات و  اآللي

أموال معنوية( فال يمكن تحسس العيب )تعد مصنفات أدبية وفنية برامج الحاسوب اآللي 
 يكمن في رداءة وظائف ىذا البرنامج،الخفي  أن العيب ( 4(أما البعض األخر يرى ،(3(فييا

                                     
(1) 

Art 4: A project is defective when it does not provide for person of property the safety  

    which  person is entitled to expect »  .  

 . 2:  ٘ـبِش هلُ 77، ص اٌّوعغ اٌَبثك
(2) 

 واٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌضمبفخ ٌٍٕش ٛك اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ، كهاٍخ ِمبهٔخ،ـٛع١ي فٟ ػمـــٛاى اٌّطبٌمخ، اٌــك/ ِؾّل ف

 .111، ص2006ػّبْ األهكْ، ٍٕخ    
(3) 

J.M.Mousseron- L’obligation de garantie dans les contrats exploitation de brevets 

   d’invention  mélangés, Desbois, Dalloz, Paris- 1974, p 157. 
 
 

(4)
، اٌطجؼخ األٌٚٝ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ، كهاٍخ ِٛاىٔخ ٔٛهٞ ؽّل فبؽو، ػمٛك اٌّؼٍِٛبر١خ، كهاٍخ فٟ اٌّجبكئ اٌؼبِخ ك/ 

 .171، ص 2001ػّبْ ، األهكْ ، ٍٕخكاه اٌضمبفخ ،اٌؼ١ٍّخ اٌل١ٌٚخ ٚ اٌلاه    
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الحماية قانون  أنو  ،جمنار بعالقة لو بالحق المعنوي لم مادي، فالثر األ غير أن ىذا
المادية بشرط كونو األدبية لحقوق المؤلف المعنوية و المصنفات بالبرامج ألحق ىذه  الفكرية
المعموماتية أمر منطقي في نظام الخفي العيب  يمكننا القول أن وجودغير أنو  أصيال.
 مادي.    معنوي أو فقد يكون  ،يمكن اعتباره عيب من نوع خاصو  ،وواقعي

الذي ألحق  (1( 1998لسنة  389القانون الفرنسي رقم  ي ىذا الشأن،ف صدرلقد      
فعرف  ،(2)لمفصل الثالث بعنوان المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة فصال رابعا مكرر

، بأنو المنتوج الذي ال يحقق الحماية القانونية المنشودة، (3(1386/5العيب ضمن المادة 
من  1386/5 تروني بنقص السالمة طبقا لممادةىذا العيب في البيع اإللككذلك وعرف 

   . نفس القانون
 نعمى مدلولين أساسيي قد احتوت أعالهتعريفات المذكورة الكل  فان ،لقولخالصة ا 

في و  ،لمدلول الخاص يكمن في تخمف الصفةفا .اعامواآلخر  اخاص : مدلواللمعيب الخفي
مما ، استعمالو من طرف المشتريبعد  المبيع فيالمقصودة  (4(المنفعةأو نقص القيمة 

أما المدلول العام يكمن في  ،المدلولا الرجوع إلى أصحاب الخبرة لمكشف عن ىذ يستدعي
  عدم تحقق السالمة من المنتوج المعيب.

نوافق ىذا الرأي ونضيف أن العيب الخفي في البيع االلكتروني يكمن كذلك في   
 ينتج عنوف ،ي صنعيا أوفي تركيبيا الخاطئوحتى ف ،وظائف المبيعاتالخمل الموجود في 

   .المستيمكمشتري أو لمالعامة سالمة الاإلخالل ب
 المطمب الثاني

 لمضماف موجبالالخفي  لعيب شروط  ا
يكون العيب الخفي  البد أن انـذا الضمـقيام ىأنو للقـد اتفقـت جل التشريعات 

وعدم عمم المشتري بو الخفاء  التأثير والقدم وكذلكشرط ك: ىامة شروطعدة  عمى محتويا
                                     

(1) 
Loi n°98/389 du20 mai1998 relative à la responsabilité du fait des produits  défectueux, 

J.O.R.F n°117du21mai 1998,J.O du 21mai 1998 .                                
 (2) 

 . 165ِشىالد اٌزؼبلل ػجو االٔزؤذ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ،ِِٕٟٛثشبه ؽالي أؽّل  ك/
(3)  

«
 
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à la        

      quelle on peut légitimement s’attendre ».                                
(4)

 .33ص  ،٠بة، اٌّوعغ اٌَبثكأٍؼل كك/  



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

991 
 

بين و  ،عامة المعامالت بين الناس استقرارتقرير حماية  قانونية المشتري و ذلك بيدف و 
ال ، فحتى يتحقق الضمانو  ،ال يضمن إال إياىاكما أن البائع  خاصة. والمشتري عئباال
 لخفي مستوفياافحصو والتأكد من وجود العيب  لمبائع إال بعدرد المبيع المشـتري ع ـستطيـي
ال اعتبر الرد ،يذه الشروط ل   . (1( بالبائع إضرارا وا 

 : التفصيل في الفروع التاليةمن بنوع  شرح كل شرط ب سوف نقومعمى إثر ذلك و  
 أن يكون العيب مؤثرا الفرع األول:         
 أن يكون قديما الفرع الثاني:         
 ا وعدم عمم المشتري بوأن يكون العيب خفي الفرع الثالث:         

 الفرع األوؿ
  أف يكوف العيب مؤثرا

المنفعة المادية لممبيع، ولقد ىو العيب الذي ينقص من القيمة أو العيب المؤثر 
درجة  ومدى في المبيع، بوجود العيب الخفي محكمل إلرشاد القاضي معايير القانون وضع
أن يكون العيب  يجب ،موضوعيةمان مقبولة من الناحية التكون دعوى الض حتىو  ،هتأثير 

تتحقق و ، الغاية المقصودة منومنفعة المبيع بحسب أو  ةأي ينقص من قيم،الخفي مؤثرا
  . (2(ما ىو ظاىر من طبيعة المبيع حسب األخيرةىذه  تظيرأو 

 لممبيعنقص القيمة المادية  أوال:  
ليس و  ،المبيعيخمفو العيب الذي لحق  لقيمي الذيالنقص المعبر عنو ىنا ىو النقص ا

نتصور أن البائع لم يقم بتسميم المقدار المطموب من المشتري  حتى ال مقداره،النقص في 
وجود  ىي ،غير أن نقص القيمة في المبيع،المطالبة بفسخ العقد لويسمح ما م ،في المبيع

 .وليس الفسخ الرجوع عمى البائع بدعوى الضمان يوعيب فيو أنقص من قيمتو، فعم
 ضمان المنفعةيب الذي يستحق الضمان يختمف فيما إذا كان نقص العكما أن 

وال ينقص من  ،العيب قد ينقص من قيمة الشيء (3(فمدى البعض ،القيمةنقص ضمان أو 

                                     
(1) 

   شوٚؽٗ فٟ ػمل اٌج١غ، كهاٍخ ِمبهٔخ ثأؽىبَ اٌفمٗ اإلٍالِٟإثوا١ُ٘ اٌظبٌؾٟ، ؽم١مخ اٌّج١غ اٌّٛعت ٌٍؼّبْ ٚ  ك/

 .  92ص ،1988ٍٕخ  اٌمب٘وح، ،كاه اٌطجبػخ اٌّؾّل٠خ  اٌطجؼخ األٌٚٝ،    
(2)

 .312، ص غٛ ١ٍّو، اٌّوعغ اٌَبثكٚ ك/ رٕب  371ِؾّل ؽَٓ لبٍُ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ك/ 
(3)

 .296ٚ ك/  ٔج١ً إثوا١ُ٘ ٍؼل ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص   95إثوا١ُ٘ اٌظبٌؾٟ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ك/ 
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نما ناقصة في  ،لكل األغراض لالستعمالكشراء سيارة صالحة  ،المنفعة المنشودة منو وا 
  .لمبنزين امحركيا مستيمك قد يكونعمى مقاعد مريحة أو  احتوائياعدم ك ،قيمتيا

وال يمس من قيمتو المادية  ،العكس قد يحدث، فقد ينقص العيب من منفعة الشيء 
دون أن  ،ولكن بيا عيب يؤثر في أدائيا لبعض األغراض ،كشراء آلة معروفة بسمعتيا

  .(1(قيمتيا يؤثر في
غيرأن  ،أن نقص القيمة تكمن في نقص الثمنيرى ( 2(ىناك من ،ذلك عالوة عمى

 يرغبفاإلنسان قد .أما القيمة تتبع الذوات ،لكون الثمن يتبع الرغبات ،ذلك األمر عكس
قد يشتري نفس أو دون أن يكون ىذا األخير ذا نوعية جيدة الثمن  باىض ئشراء شيفي 

قميل الطمب في  يكون أو قد ،في التخمص منوإن كان البائع راغبا  ،الشيء بأقل قيمتو
 السوق.
المشرع المصري في من كل  مى درجة تأثير العيب، حاولنا الرجوع إلىلمتعرف ع  
قيمة  فيدرجة النقص  امم يحددف ،مدني 379/1،والجزائري في المادة مدني 447المادة 

تعارض  خمق عدم إلىذلك في سبب اليرجع و  ، والعيب مؤثرا في اعتبارالمبيع حتى يمكن 
 376ي مصري التي تقابل المادة ـمدن 444 ادةالم في كل منن أحكام الرجوع بالضمان ـيـب

 غير ،(3(في حالة الرجوع بالضمانبين حالتي الجسامة وعدم الجسامة و  -مدني جزائري
  .محسوسا حتى يستوجب الضمان العيب يكون فيرى أن ،يماخالف (4(أن المشرع المبناني

 نقص المنفعة في المبيع ثانيا: 
ليذه و  ،المبيع المرغوبة في كن في المنفعةس في القيمة ولقد يكون التأثير لي

في المادة  كذلك مدني فرنسي و  1164محددة مذكورة في المادة غاية ضوابط أوال المنفعة

                                     
(1)

  .59، ص ٌظبٌؾ١ٓ، اٌّوعغ اٌَبثكٚ ك/ إثوا١ُ٘ إثوا١ُ٘ ا 718، ص  365إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، فموح  ك/ 

 .08ٚ ك/  ػجل إٌبطو رٛف١ك اٌؼطبه ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص   55َبثك ص أٍؼل ك٠بة اٌّوعغ اٌ ك/ ٚ    
(2)

ه غ ثؼّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼوالٟـغبىٞ ػجل اٌوؽّبْ، اٌزياَ اٌجبئ  ضمان  كهاٍخفٟ اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ   و

 335- 324 صص  ،2اٌؼلك  اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔــخ ٚاالعزّبػ١خ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ،خ ـِغٍِمبي ِٕشــٛه فٟ ِمبهٔخ، 

 ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخٚشوٚؽ ػّبٔٗ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ،  اٍزمواء ٌّب١٘خ اٌؼ١ت ،ك/ػجل إٌبطو رٛف١ك اٌؼطبهٚ

    ٚ ِب ثؼل٘ب. 324ص ،  1971، اٌؼلك اٌضبٟٔ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ٍٕخ االعزّبػ١خٚ
(3)

  حخ اٌّبعَز١و فٟ اٌمبْٔٛ، عبِؼخ أِؾّل ثٛلوِواك لوفٟ، كػٜٛ اٌؼّبْ اٌمبٟٔٛٔ ٌؼ١ٛة اٌّج١غ ، ِنووح ١ًٌٕ كهع 

 . 34، ص 2006 -2005اٌغيائو، ٍٕخ   ثِٛوكاً،    
(4)

 ِلٟٔ ٌجٕبٟٔ.  442اٌّبكح  
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بحسب ما ضوابط ال تمك تكمنو  مدني مصري. 447 ادةمالكذا و  ،جزائري مدني 379/1
 غاية المقصودةفي تحديد الما أعد لو الشيء بحسب طبيعتو أو  في أي ،ن في العقديىو مب

  من الشراء.
مثل  ريتأثال لمتعبيرعن أخرىضوابط  (1(يضيفىناك من  ،الضوابطباإلضافة ليذه 

عدم صالحية المبيع كبحسب طبيعتو أو  لالستعمالصالح  كون الشيء المبيع غير
 بمقتضى العقد. لالستعمال

 نقص قيمة المبيع بحسب ما ىو واضح في العقدالضابط األوؿ: 
 يعمم بالغاية العادية لممبيع بحسب ، من خالل ىذا الضابطلبائع الشك أن ا 

ال يمكنو ف منزلية ذات محرك كيربائي متوسط الطاقة فمثال من يشتري ثالجةتو طبيع
المطـموبة  درةـالقمثل ية من الجميد ـدرة عالـة قــالثالج تنجزاإلدعاء بضمان العيب إذا لم 

فعمو بيذا  يمكنإخبار البائع بما لذا عميو  ،(2(الصناعي االستعمالذات  الثالجاتفي 
 يجبفال  يعطل محركيا،ف ،أوكذلك من يشتري ساعة عادية ثم يغطس بيا في الماء البراد

المؤسسة عمى سوء  ىذه اإلدعاءات عمىبائع لمفال ضمان  .بوجود عيب فييا االعتقاد
         .دون إعالم البائع بياو استعمال المبيع 

 من قيمتو إنقاصنقص منفعة المبيع دون ي: الضابط الثان
أن البائع والمشتري  افتراضفي حالة  وذلك ،ممكن تحققو في المبيعالضابط  ىذا

ال بد من الرجوع إلى  لذا، المبيع منشيئا صراحة أوضمنيا عن المنافع المقصودة  الم يذكر 
د عبف ،المبيع دكانايكون  فقدالذي يمحق بو، العيب  تحديديعة الشيء لتحديد منافعو و طب

 ،فيما بعدفي المتجر  ينقص من منافع المشتري ،هبطالن عقد إيجار رخصتو أو  انتياء
 . (3(الرجوع عمى البائع بالضمان عميوف ،اوبالتالي يكون عيبا مؤثر 

                                     
(1)

 ِلٟٔ.  1641اٌّبكح  ،اٌّشوع اٌفؤَٟ 
(2) 

         ٌؼلك اٌضبٟٔ ا –ػمل اٌج١غ  –،  ٚ ك/عبن اٌؾى١ُ، اٌؼمٛك اٌشبئؼخ أٚ اٌَّّبح  62ك/أٍؼل ك٠بة ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 

 . 332، ص 1973ِطجؼخ اٌىزجٟ ، كِشك ، ٍٕخ     
(3) 

 ِٕٚشٛه فٟ 21/07/1999ثزبه٠ـ ٔمغ ِلٟٔ عيائوٞ : ونٌه   ، 297ٚك/ ٔج١ً ٍؼل، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

  05 -07 فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ  اٌّؼلي ثمبْٔٛ أ٠ؼب، 88ٚ،ص  2000اٌضبٟٔ، ٍٕخ  اٌؼلك  اٌّغٍخ اٌمؼبئ١خ    

  103934ُ ــغ آفو ثولـٚٔم 102ص ، 202940رؾذ هلُ  اٌّزؼّٓ ٌٙنا إٌمغ   2007ِب٠ٛ  13ٌّــؤهؿ فٟ ا   

 .103ص  06/10/1993ثزبه٠ـ  ٚ   
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 (1(استعمالو عند: نقص منفعة الشيء المبيع حسب ما سيظير الضابط الثالث
من طرف  العام لمشيءو العادي  عمالاالست ىوىنا  االستعمالالمقصود من 

ينبغي أن يفصح عنو لمبائع  يذا الضابط األخيرف ،الخاص االستعمالوليس  ،المشتري
غير العادي لمشيء يتطمب المواصفات  االستعماللما كان و  عند إبرام العقد ويعمم بو.

لبائع عمى االمشتري رجوع  فميس بالضرورة، لوالعادي  االستعمالالغير الموجودة في 
 لذاو ، إبرام العقد لحظةغير العادي لمشيء المبيع  االستعمال اشتراطعميو لذا  ،بالضمان

تبين بعد ثم ، مثال السباقك ئو،ديد طبيعة الغرض من شراحفإن كان المبيع فرسا وتم ت
لو كان الفرس صالح  حتى عيبا خفيا ال بد من ضمانو ذلككان  ،غير ذلك االستعمال

  .(2(خرىلجميع األغراض األ
 ،غير مؤثرمؤثر أو  عتبارهحتى يمكن فيما يخص درجة جسامة العيب في المبيع  

أن العيب عمى  قد نصتمن التقنين المدني المصري  448و 447/1 :المادتينكال فإن 
حالة ما إذا جرى  وىي ،إال في حالة واحدة، ثل العيب الجسيماليسير مضمون مثمو م

  يب الجسيمـي العـان فـأحكام الضم المادتين ميزت بينأن كما  العرف عمى التسامح فيو.
 .وغير الجسيم
في العيب شترط درجة معينة تلم ، الجزائري من التقنين المدني 379/1المادة  أما
اليسير ما دام أن المشرع أحالنا في ممزم بالضمان في العيب الجسيم و  البائعف لضمانو،

 تىذا عمى عكس ما نصو الجزئي. االستحقاق مجال المطالبة بضمان العيب إلى أحكام
وىي حالة العيوب  ،ييا الضمانـحالة يسقط فت ي أورد تالمصري مدني  448عميو المادة 

أن المشرع الجزائري تراجع  غير .في العيب التافووعادة تكمن  ،رفاالمتسامح فييا عجرى 
  .سامح فيوعن رأيو واعتبر البائع غير ضامن لمعيب الذي جرى العرف عمى الت

 
 

                                     
(1) 

 .58، ص فٛاص ع٠ٛلح، اٌّوعغ اٌَبثك
(2)  

 .721ك/ ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

991 
 

 العيب في تأثيرالفرنسي  من التقنين المدني( 1)1641مادة النص إلى عا رجو  
إلى حد ما  االستعمالتنقص ىذا فيما أعد لو أو  لالستعمالغير صالح  أن يكوننصت 
الغرفة المدنية  وقررتما  ىذاو  ،ما كان يدفع فيو إال ثمنا أقل لو عمم بياأو  ليشتريوكان 

إذا كان أن العيب يكون مؤثرا وموجبا لمضمان،  « ،(2 (لنقض الفرنسيةاألولى بمحكمة ا
لما إطالقا وكان النقص فيو إلى حد لو عمم بو المشتري  لالستعمالالمبيع غير صالح 

  .» دفع فيو أقل ثمنأو أبرم العقد 
أن العيب مؤثر وموجب لمضمان إذا كان المبيع  1641 تضح من خالل المادةي 

لو عمم بو المشتري لما ابرم العقد أولكان  كبيراوكان النقص فيو  عمال،غير صالح لالست
مدى ربط المشرع الفرنسي فكرة العيب الخفي بمدى  يبين مما قد دفع فيو أقل ثمن

العادي )العام  االستعمالالمقصود؟  االستعمال وـى فما صالحية المبيع لالستعمال
 ؟ (3( الخاص لممشتري االستعمالأو  (أوالموضوعي
يفقد المبيع صالحية  الذيأن البائع يضمن العيب  يفرنسالالقضاء و  (4(الفقو أستقر
طبيعتو بأو ن الشيء المبيع قد يؤخذ بحسب ماىيتو أل، ياالعادي أوينقص من االستعمال

 .العيب عمى الغرض يستوجب الضمان بحسب الشيء المبيع إذا أثرف ،لمقيام بيدف معين
المبيع مواد  كونأو  (5(تحريكيا شلبيا عيب يع آلة ميكانيكية و الشيء المب كونذلك،  مثال

 أن ينبغينقول و  .جعميا غير صالحة لغرض البناء بحسب المألوف اعيب بياالبناء 
                                     

(1) 
«

 
Le vendeur est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 

    la rendent  impropre à l’usage auquel on la destine qui diminuent tellement cet usage,  

    que l’acheteur ne l’aurait pas acquise on n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les  

    avait connus ».                                                                                                                                                                                                   
(2) 

« La garantie des vices cachés constituent l’unique fondement de l’action exercée pour   

   défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale une cour d’appel 

   n’a pas à rechercher si l’acheteur peut prétendre à des dommages et intérêts sur le     

   fondement de l’erreur ». 

-    Cass ,civ- 1
er
,14 mai 1996, Bull civ, 1, N°213. 

 خاإلِبهار١ ، ِغٍخ اٌشو٠ؼخ ٚاٌمبٍِْٔٛقض اٌجؾش، ػّبٔبد اٌّشزوٞ فٟ ػمل اٌج١غ اإلٌىزوٟٚٔ -ك/ أٍبِخ أؽّل ثله

 .  75، ٘بِش هلُ  223، ص  2010ـ ٠ٕب٠و  ٚاؽل ٚأهثؼْٛاٌؼلك 
(3) 

 .69، ص  ك/ ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼبْ اٌقٓ ، اٌّوعغ اٌَبثك
(4) 

M.  Planiol et G.  Ripert , Traité pratique de droit civil Français T-VI 2
ed

1952 – p 129 et  

    aussi : Aubry et Rau , Cours de droit civil français T. 05 et 06.  éd 1947 , p 388.  
(5) 

Cass – 22/ 10 / 1968 , Bulletin civil 4 n° 286 , p 252.  
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ىذا ما نص أي بحسب طبيعتو و  ،العادي االستعمالمع  لمشيء المشتري استعمال يتناسب
نزاع حول  حدوث عندو  دني.ممن التقنين ال 379عميو المشرع الجزائري في المادة 

 ،الفعمي االستعمالعمى معايير موضوعية لتحديد  االعتماد فيكون ،المقصود االستعمال
لغرض  االستعمالعادة ما يكون ىذا ف ،مشتريلمالخاص  االستعمالوال ينبغي الوقوف عند 

ال كان البائعبائع بو و لمال بد من إعالم المشتري  ،واحد معين، ففي ىذه الحالة غير  ا 
 . بفرنسا (3(القضاءو  (2(عميو الفقو أستقرفيذا ما  (1(ضامنا لو
ن اىما مسألتبيا ديد عمم البائع المبيع من جية وتح استعمالإن الحكمة من فكرة  

 يماستنتاج يكونو  .(4(عمييم رقابةفرض دون  لقضاة الموضوع  ىماخضع تقدير ي ناتيواقع
من الظروف الموضوعية التي عايشت أو  بند صريح في العقدخالل من  التقدير ذلكل

جزارا  كان المشتري لوفمن ىذه الظروف ما يتعمق بشخصية التاجر، مثال  ،نشوء العقد
لذلك قد قضى بأن و ىو بيع لحميا.   بقرةالشراء فقصده من ، )تاجر لحوم( يعرفو البائع

كون البقرة كبيرة ك ،لالستيالكر قابل ـي حالة ما إذا كان لحميا غيـالعيب يكون موجودا ف
  بطيء الطيي.أو  (5(في السن وأصبح لحميا غير جيد

 من المرسوم التنفيذي الثالثةفي المادة عمى ىذه الحالة المشرع الجزائري  لقد نص 
 المنتجل عيجكل عيب  ":(6(منتجات والخدمات لالمتعمق بضمان او ، 15/09/90المؤرخ 

نفس المعيار المنصوص عميو  المشرعفمقد اتخذ  " لو المخصص لالستعمالغير صالح 
من التقنين المدني  379المادة  كما أن .من التقني المدني الفرنسي 1641في المادة 
المحددة لممنافع  إما عمى أساس طبيعة الشيء ،االستعمالحددت وجية  قدالجزائري 

                                     
(1) 

 .70ص  اٌّوعغ اٌَبثك ، ،ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼبْ اٌقٓ ك/
(2)

 Baudry et Saignant, Traité théorique et pratique de droit civil, Tome 19 ,  de la vente et  

de  l’échange, 3
ed

 ,1908  par   l. Saignat ,p 143.  
(3) 

Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civil délictuelle et   

    contractuelle tome2 , 6
eme

éd, 1970, p 296.       
(4) 

Cottin.J, La définition du vice caché dans la vente, thèse, Paris 1939, p 58 et 73. 

 .71اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ،ٚ ك/ ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼبْ اٌقٓ.  65ٚ ونٌه ك/أٍؼل ك٠بة ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص    
(5) 

  1965األٍجٛع اٌمبٟٔٛٔ  16/08/1965نٌه  ر١١ّي ـو ،65ٚ  03ش هلُ ـــ، ٘بِ وعغ اٌَبثكــل ك٠بة ، اٌّـؼـك/ أٍ

  65ٍخ اٌّــل١ٔخ اٌغيء األٚي، هلُ اٌّغٚ 355، ص 475، ثٕل 5ل١ٔخ، هلــُ اٌّغٍخ اٌّ، 122ٚهلــُ  ،اٌواثغ اٌغـــيء   

 .46ص    
  (6) 

 اٌّزؼٍك ثؼّبْ إٌّزغبد ٚ اٌقلِبد.  15/09/90اٌّؤهؿ فٟ  90/266وٍَٛ رٕف١نٞ هلُ ِ
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 (1(لمسباق استعمالويمكن  العربة، فالمثال شراء الحصان لجر . عيوبيالالمقصودة أو 
ذلك و الغرض المقصود من الشراء عمى أساس مضمون العقد أو د وجية االستعمال يتحدأو 

  .المراد شراءهغير العادي لمشيء عادي أو ال االستعمالبتوضيح المشتري لمبائع 
قد نص في المادة الثالثة مـن المرسوم التنفيذي السالف ذكره المشرع الجزائري  

 .(2( أساس عدم صالحية الشيء لالستعمال المعد لو عمى المفيوم الوظيفي القائم عمى
نقص  إلىبالنظر أن العيب الموجب لمضمان يكون  (3(يرىىناك من  غير أن  
حيث يعد المنتوج معيبا  ة،مطابقالستعمال أوعدم لال وليس إلى عدم الصالحية ،السالمة

 السالمة التي يمكن توقعيا منو بطريقة مشروعة.  ولم تتوفر في إن
أن أصل العيب في المبيع يبدأ في تكوينو نقول  لذلك ضافةاإلب و ،نشاطره الرأي  

 الصانع أوالمنتج في صناعة المبيع عمى األشكال والمواصفاتأعتمد فمو  أوتصنيعو،
ضمان باألخير  ىذا تصدى لولما  تشكل خطورة لممستيمك ال التيالعممية والقانونية 

  .ةبقمطاالالعيب أو 
البائع اإللكتروني ال ف ،إللكترونيلعيب الخفي عمى المبيع في البيع اا تأثير أماعن

المبيع وقت  يتضمنلم  نإ وأ يضمن العيب إال إذا كان عمى قدر من الجسامة واألىمية،
فعروض البضائع المعمن عنيا عبر  .(4(لممشتري فيو وجودىا الصفات التي كفل التسميم

أكثرىا مغرية ومؤثرة عمى نفسية  فيي ،حديثةأغذية وأدوية وسمع المتضمنة االنترنت 
ا لعيب مؤثر إن كان ا تستوجب الضمانالمادية  يذه السمعف ،ئيالشرا سرعتيالذي  ،المستيمك
مدني  447مدني جزائري المقابمة لنص  379 نص المادة ورد فيالمعنى الذي  ويحمل
  .مصري

التي أوالخدمات لمعمومات مج اكبرا ،أوالمنتوج إن كان شيئا معنويا مبيعال أن غير     
في  متمثلمؤثر عيب فقد ترسل لممستيمك محممة ب ،االنترنت تباع عبرتعرض و 

                                     
(1) 

 .718 ، ص ،اٌّوعغ اٌَبثكإٌَٙٛهٞ ك/
(2) 

 يائوٞ ، اٌطجؼخــاٌغـــخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌفؤَٟ ٚبرٗ اٌّؼ١جخ، كهاٍـظ ػٓ ِٕزغــك/ ثٛكاٌٟ ِؾّل، َِؤ١ٌٚخ إٌّز

 .87، ص  2005، ٍٕخ و، ِظوكاه اٌفغو ٌٍٕش ،األٌٚٝ   
(3) 

 له٠خ، ٍٕخـاإلٍىٕ ،ــٛط، كاه اٌفىــو اٌغبِـؼــٟخ إٌّزــبْ ٍالِــّـياَ ثؼـٝ االٌزـبفَخ ػٍرأص١و إٌّـ بن،ـك/ ػٍٟ اٌفز

 .431ص،  2008   
(4) 

 .53، ص ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ، اٌّوعغ اٌَبثكك/ؽَٓ 
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 ا.رديئ استعمالو جعموتقد أو أو حاسبا ، إن كان جيازا مبيعال التي تشل  الخفيةالفيروسات 
بعد ف ،كمبيوترالجياز  بشراء االنترنت من خالل تمك العروض عبر قام شخص فمو

الرجوع  مشترييحق لم، كفقدان الذاكرةعيب مؤثر  بوظير  ،الضمانفترة في الو استعم
  .بعد إخطاره عنو (1(عمى البائع بالضمان

دورية أومجمة  ، الذي باع عبرالخطالناشر مثال  كذلك نذكر  في نفس السياق، 
يكتشف  ااستعماليو  ،(المشتري)لحاسب الشخصي لممستيمك إلى ا الكترونيا يابث بعدو 
الناشر البائع يؤدي إلى مساءلة  مما ،منفعتيامن قيمتيا أو  بإنقاصأثر الذي فييا  ايروسف

ففي ىذه الحالة عمى المشتري استرداد  .المؤثر لممبيع من العيبعمى أساس ضمانو 
يممك حق العدول عن العقد  لكونو ال خ الشراءـالثمن ورد الشيء المبيع بمقتضى دعوى فس

 (2(أي بعد تمام العقد ولمّدة سبعة أيام قبل تنفيذه ونية إال مسبقابصدد الخدمات اإللكتر 
 المنصوص عمييا فيأحكام ضمان العيوب الخفية باالحتكام ففي ىذه الحالة يستوجب 

تخمص من مطالبة البائع باللمبيع مع ايحتفظ بالشيء مدني فرنسي أو  1644 ادةمال
  .(3(الفيروس مع  استرداد جزء من الثمن

 رع الثانيػػػػػالف
 وف قديماػػأف يك

في أن يكون العيب موجودا  القدمومفاد  (4(.يكون كذلك قديماأن  يشترط في العيب
ل ـبـقموجودا يب يكون ـالعف .ابقا عمى نقل الممكية لممشتريأي س ،بيعلاقبل المبيع 

م التسمي وبعد ،بل تسميمو لممشتريـمبيع قـفي الحيوان ال يروسـفة أو وجود جرثومك ،مـميـالتس
 انتشارالمرض في الحيوان أو  انتشارتطور ف . لذايظيرعميوو ينتشرالمرض في الحيوان 

وقد يكون عكس ادي، ـرف عـتيجة لظـيكون ن بالضرورةالسوس في لخشب بعد التسميم 
                                     

(1) 
 . ١325خ، ػمل اٌج١غ ػجو األٔزؤذ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ػّو فبٌل ىه٠مبد، ػمٛك اٌزغبهح اإلٌىزوٚٔ ك/

(2) 
 أٍبِخ أؽّل ثله، ػّبٔبد اٌّشزوٞ فٟ ػمل اٌج١غ اإلٌىزوٟٚٔ، ِغٍخ اٌشو٠ؼخ ٚ اٌمبْٔٛ، عبِؼخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ  ك/

 . 224، ص  2010، ٠ٕب٠و 41اٌّزؾلح، و١ٍخ اٌؾمٛق، اٌؼلك     
(3) 

   ونٌه: ٚ . 77٘بِش هلُ ، 224ك،  ص أٍبِخ  أؽّل  ثله، اٌّوعغ اٌَبث ك/

   v.com.25 nov1997, Droit de l’informatique et des tétécoms,1998,l.     

 .111ٚ 110ػّبٔبد اٌّشزوٞ فٟ  ػمل اٌج١غ االٌىزوٟٚٔ، اٌّوعغ اٌَبثك ،ص ك/أٍبِخ أؽّل ثله،
(4) 

Pierre.Tercier, La  partie spéciale du code  des obligations, Schulthess, polygraphyisher   

   Verlag,Zurich,1988,n°278 ,P38.   
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 اتخاذدم بع عيعمى المب المحافظةنتيجة تقصير المشتري في عدم  العيبإذا تطور ذلك 
قد يخفف القاضي من عبء البائع في يذه الحالة ف ،لكبشأن ذالالزم  االحتياط
  .(1(الضمان

لقد  عميوو  .أثبت تقصير المشتري في ذلك إنع كمية ـغير أننا نستبعد ضمان البائ
إال أنيا اختمفت حول  في المبيع، قدم العيب شرط وجود ضرورة أشارت كل القوانين إلى

 ؟ المبيع ت تسميمأم وق العقد نعقاداىل ىو وقت  ،وقت تحقق العيب
 (3(والقضاء (2(لم ينص صراحة عمى قدم العيب، ولكن الفقو المشرع الفرنسي 

وىذا ما نص عميو المشرع الجزائري  الفرنسي أجمعا عمى أن يكون العيب في المبيع قديما
مثال ذلك ما جاء فـي  والمصري حيث استمد كل منيما ىذه الخاصية من الفقو اإلسالمي،

من مرشد الحيران عـمى أنو " يشـتـرط أن يكون العيب الموجود لرد المبيع  421النـص رقم 
مدني مـصري  447/1فالمادة  (5(".و"أن رد المبيع ال يكون إال في العيوب القديمة (4(قديما"

 (6(الرأي األول فورد في شأنو رأيان: ،لتسميمتضمنت شرط القدم في العيب وحددتو بوقت ا
تاريخ إبرام عقد البيع إذا كان المبيع معين بالذات فال يرجع شرط القدم إلى و  (6(األول

ضمان لمعيب الذي يظير بعد البيع وقبل التسميم. غير أن إذا كان المبيع من المثميات 
 فيكون العيب موجودا وقت الفرز.

                                     
(1) 

 . 328ك/ػجل إٌبطو رٛف١ك اٌؼطبه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(2)

 Mazeaud (CH-L- et J), Leçons de droit civil, Tome III , 1974, N°984, p 836. 
(3)

  Juris classeur périodique, T.V.59 . cass 12-01-1977. 
(4)

 ، كْٚ مووؼخ كاه إٌشو ٚ اٌزأ١ٌف اٌغبه٠خِطج، جؼخ األٌٚٝطاٌ، ِوشل اٌؾ١واْ )رم١ٕٓ ِوشل اٌؾ١واْ(، للهٞ ثبشب 

 .119ص ،إٌشو إٌَخ    
(5) 

 ثٓ ِؾّل ثٓ هشل ، اٌغــيء اٌضبٟٔلا٠خ اٌغزٙل ٚ ٔٙب٠خ اٌّمزظل" ٌإلِبَ أثٟ ا١ٌٌٛل ِؾّل، أؽّل ــٓ هشل اٌؾف١ل، "ثــاث

 .199، ص 1960ِظطفٝ اٌجبعٟ اٌؾٍجٟ، ٍٕخ   ِىزجخ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ     
(6) 

 ، ػمل اٌج١غ،  اٌطجؼخ1ٛك اٌَّّبح، اٌّغٍلــ، اٌؼموػ اٌمبٔـــْٛ اٌّلٟٔ، اٌغيء اٌضـــبٌشبْ ِولٌ، اٌٛافٟ فٟ شــك/١ٍٍّ

 اٌطجؼخ

قاهرةاٌمب١ٔٛٔخ  شزبد،  كاه اٌىزت  اٌقبَِخ،     ٛه ِظطفٝ ِٕظٛه، رؾل٠لك/ ِٕظ. 561، ص 1990ِظو، ٍٕخ ، ال

 بك٠خ اٌّظو٠خ، إٌَخ ـاإللزظٚ خاإل٠غبه، ِغٍــخ اٌؼٍــَٛ اٌمبٔــ١ٔٛغ ٚـلٞ اٌج١ــٟ ػمـبْ فـٛعت ٌٍؼّـت اٌّـوح اٌؼ١ــفى   

 . 579إٌٝ  575اٌضبٟٔ، ص  األٌٚٝ، اٌؼلك   
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يضمن البائع العيب في الشيء المبيع وقت تسميمو ودون اشتراط وجود  (1(أما الرأي الثاني
مدني مصري، مفادىا أن البائع  447/1العقد، ورأييم يستند إلى المادة  رامالعيب وقت إب

يضمن المبيع إذا لم يتضمن ىذا األخير الصفات التي كفميا لممشتري وقت التسميم 
 إلىإذ برجوعنا  ،ونؤيد ىذا االتجاه األخير .أوكان بو عيب أنقص من منفعتو أو قيمتو،

والمعنى فشرط القدم يكون من وقت التسميم،  جزائري،من التقنين المدني ال 379/1المادة 
 فيستوي في ذلك أن يكون العيب لتخمف الصفة في المبيع أو بمعنى اآلفة الطارئة. واضح 

أن العيب يعد قديما من لحظة تسميم المبيع  الفقو الفرنسيىناك من يرى في 
 تري باالنتفاع بالمبيع.المش فيو بحجة أن وقت التسميم ىو الوقت الذي يبدأ  (2(لممشتري

قدم العيب يكون موجودا قبل تسميم المبيع، بحجة أن تبعة اليالك  لكن ىناك من يرى أن
ترتبط بانتقال الممكية، وأن وجود العيب في المبيع ال يعدو أن يكون ىالكا جزئيا لو 

 منطقي . فيذا الرأي يمكن اعتباره(3(فيخضع ضمانو لمقاعدة المعمول بيا في تبعة اليالك
زال مطروحا، فعند المشرع يمااليالك  أن الخالف حول وقت انتقال تبعية  وراجح،غير

مدني مصر والمادة  437من وقت التسميم )المادة تبعية اليالك المصري والجزائري تنتقل 
مدني جزائري(، لكن المشرع الفرنسي قد نص عمى انتقال تبعة اليالك من وقت  369

  .(4(دني فرنسي(م 1138البيع )المادة 

                                     
(1) 

    جل اٌوؽّبْ، َِؤ١ٌٚخ اٌجبئغ ػٓ أؽّل شٛلٟ ِؾّل ػ .  ٚ ك/499ك/ػجل إٌبطو رٛف١ك اٌؼطبه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

 =2003ـــبهف، اإلٍىٕله٠خ، ٍٕخ أح اٌّؼــبئ١خ، ِٕشــلؼ١ٌَبهاد، كهاٍخ فم١ٙخ ٚٛع اــٛة اٌقف١خ فٟ ث١ــبْ اٌؼ١ـػّ

  .168ٚ   167ص=    

  ٛهـــك/ أٔ . 315ٛ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ـك/ ١ٍّو رٕبغٚ  722ٕٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص وىاق اٌَــل اٌـك/ ػج

 ٟ، كاه إٌٙؼخاٌٍجٕبٔبهٔخ فٟ اٌمب١ٔٛٔٓ اٌّظوٞ ٚ، كهاٍخ ِمَّبح، شوػ ػملٞ اٌج١غ ٚ اٌّمب٠ؼخٛك اٌّـاٌؼم ،ٍٍطبْ

 .  254، ص 1983ٌجٕبْ، ٍٕخ  إٌشو، ث١وٚد ،ٌٍطجبػخ ٚ اٌؼوث١خ

 
(2)

  . 87ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  

- Mazeaud,op.cit.p 289. 

- Planiol et Ripert, op.cit, N° 131, p 147. 
(3) 

 .87ك/ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(4)

 Article 1138, source  legis France actualisé 17/ Déc. / 2010 . 

Art 1138 « L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des  

parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès 

l’instant où elle  a dû être livrée… »                                                                                                                                 
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عميو من يدعي وجوده و  ،صل في المبيع سالمتو من العيباألف ،عن إثبات قدم العيبأما 
عن قدم لمكشف براء بالخ االستعانةستطيع محكمة النزاع تكما  .(1(صدق دعواه إثبات
 .وأدلة عمى ما يقدمو الخصوم من تقارير بناءالعيب 

البائع اإللكتروني ال  فنجد أن ،رونيقدم العيب في المبيع اإللكت شرط  أما عن
أي العيب موجود وقت العقد أو وقــت التسميم ) ،في المبيع إال إذا كان قديما يضمن العيب
بعد التسميم، فال يضمنو المتعيد بائعا كان فيقع  ،العيب الطارئ يوعكسف ،(عمى األكثر

 .(2(مقاوال أو
يرتبط بوقت  فيوطر لممشتري،قبل نقل المخا في المبيعالعيب يوجد  البد أنف 

ال تدخل في نطاق العيب  فإنيا ،الوقت ىذا غيربف ، انتقال الممكية أوبوقت التسميم
فان  ،"بفيروسات الحاسب"المسماة برامج المعمومات  فمو طبقنا ذلك عمى عيوب .(3(الخفي
مرحمة الن ىذه ال ،افان المنتج يعد مسئوال عني نتاج،اإلفي البرنامج في مرحمة ت وجد

 فيقدمو عبا في كيفية تحديد وجود العيب و لكن األمر يكون ص سابقة لمبيع والتسميم.
المستيمك تحديد مدى قدم ، فمن الصعب عمى المشتري أو المعروضة لمبيعبرامج الحاسوب 

يرى احد  غير أنو وتشغيل الحاسب . لعمم البرمجة لجيمووذلك  العيب الذي يتواجد فييا
قد بالضرورة  عدم المعرفة في التشغيلأو  لصعوبات في تشغيل البرنامجظيور اأن  الفقياء

   .(4(وجود عيب فيياال يعني 
يثبت مصدر وجود العيب قبل نقل تبعة المخاطر مستخدم أن عمى ال يكفي لذا  

بعد  ،وجوده تفاقمو بالعيب كعيب خفي رغم ظيوره في وقت الحق األخذ حتى يمكن ،إليو
 . (5( نامج وقام باستعمالوالمشتري البر أن تسمم 
أىم  منتعد  متأخر، عيوب البرامج في وقت ظيورأن  ،مما سبق نستنتج 

 مما يصعب، البرنامج العيب ال يظير إال بعد استعمالن أل التحقيق، الصعوبات العممية

                                     
(1)

 . 41بْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ فٟ ث١غ األش١بء اٌَّزؼٍّخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/١ٍّو وبًِ، ػّ  
(2)

 .169ٔٛهٞ ؽّل فبؽو، ػمٛك اٌّؼٍِٛبر١خ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/  
(3)

 .118ص اٌّوعغ اٌَبثك، ِلؽذ ِؾّل ِؾّٛك ػجل اٌؼبي، ك/  
(4)

  كاه إٌفبئٌ ٌٍٕشو ،ٍالِٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ٚأؽىبِٙب فٟ اٌفمٗ اإل  ػٍٟ ِؾّل أؽّل أثٛ اٌؼي، اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ ك/ 

 .228، ص  2008ػّبْ، ٍٕخ     
(5) 

 .257ٚ 256اٌّوعغ اٌَبثك، ص ؽَٓ ع١ّؼٟ، ك/
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الخبراء في بعض  إنبل  أنيا ظيرت بعد التسميم،كانت العيوب قديمة أم  إذاتحديد ما 
 ،يب ناشئ عن سوء االستعمال لممبيعاعتبار العأو ، رون بصعوبة القيام بذلكيق األحيان

وتاريخ ظيورىا يتطمب  ،التحقق في مصدر العيوب الخاصة بالتشغيل ،عالوة عن ذلك
وقتا طويال وجيدا كبيرا باإلضافة إلى التكمفة العالية التي قد ال تتناسب مع قيمة الدعوى 

 .(1(محل التحقيق

ن العيب ألة، الخصوصيتسم بنوع من يقدم العيب  ناالخطرة، فتجات بالنسبة لممن 
 .(2(بل يتعداه إلى التصنيع واإلنتاج واإلعداد ،في ىذه الحالة ال يمكن تحديده بالتسميم

فقد  ،المادية البيع االلكتروني ليذه المنتجات حتى فيىذا الرأي يمكن تطبيقو  
ثم يظير بعد تسميمو لممشتري الذي  المنتجتصنيع أو تركيب  أثناءيكون العيب موجودا 

 قام باستعمالو.
 ثالثالالفرع 

 عدـ عمـ المشتري بوخفيا و العيب  أف يكوف 
بسالمة الظن  ن النية دائمالمشتري حسف ،ضمانو يستوجب سببايعتبر خفاء العيب 

ذات ائص في حين يكتشف نق يزولغيرأن ىذا الظن االيجابي قد  من العيوب،المبيع 
حتى لو كان غير ظاىر، فال يمكن  ،عيب المبيع يعرفالمشتري فمو كان  .يعالمب

بل ال بد أن يكون غير معموم لدى  ،ال يعد كافيا لمضمان خفاء العيبلذا ف ،(3(ضمانو
 .وـل المشتري بـجيخفاء العيب و  ىما: عنصرين فيوالعيب في خفاء الشرط ف .(4(المشترى

 أوال : خفاء العيب
العيب  خفاء فيناك من عرفعدة تعريفات،  ة الخفاء في العيب إلىيصخا تتعرض      
 من قبلالمشتري وال قبل  منمكن اإلطالع عميو بالفحص المعتاد ال ي ىوماالشيء في 

                                     
(1)

 .259ٚ 258ص اٌّوعغ اٌَبثك، ؽَٓ ع١ّؼٟ، ك/ 
(2)

 .207، ص 2007لبكح ش١ٙلح، اٌَّؤ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌٍّٕزظ، كهاٍخ ِمبهٔخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، ٍٕخ  ك/ 
(3)

 Ghestin (J), Conformité et garanties dans la vente , (L.G.D.J) 1983 , N° 14, P 21.  

 "Si l’acheteur connait le vice, celui-ci n’est pas caché à ses yeux, même s’il n’est pas 

apparent, la garantie ne peut alors  se   jouer".  
(4) 

 االٌزياَ ثؼّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ فٟ ػمل اٌج١غ ٚفمب ٌمبْٔٛ اٌّؼبِالد اٌّل١ٔخ  ،ؾّل اٌظل٠كػجل اٌملًٚ ػجل اٌوىاق ِ

 و١ٍخ ِمبي ِٕشٛه فٟ ِغٍخ األِٓ ٚاٌمبْٔٛ ، كهاٍخ ِمبهٔخ ثبٌمبْٔٛ اٌّظوٞ،  - وث١خ اٌّزؾلحــلٌٚخ اإلِبهاد اٌؼــٌ   

  .420 -412ص  ،1997، ١ٌٛ٠ٛ اٌضبٟٔاٌؼلك  شوؽخ كثٟ، إٌَخ اٌقبَِخ ،   
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إلى القول أن خفاء العيب مجرد  رأيفي الفقو اإلسالمي يذىب ف .(1(أىل الخبرة العادية
نبغي أن يكون ـبل ي ،الحكميأو  الفعميلعمم عمى ا ائمةقو  ،رعفكرة قانونية حددىا المش

البائع ممزما بضمان ىذا العيب المطمق لجيالة  اعتبارو  ،وعاما العيب لفظا مطمقا
 . (2(المشتري بو

ال  مابالبائع صاحب الشيء يعمم  ألن،المشرعين قبلر صوابا لمتطبيق من يذا الرأي أكثف
 ،الفرنسيالمدني  من التقنين 1641ةالماد مذكورة في ىذه الخاصيةو  يعمم بو المشتري.

مدني من التقنين ال 379/2في المادة  كذاو من التقنين المدني المصري،  447المادة  فيو 
عمم  " غير أن البائع ال يكون ضامنا لمعيوب التي كان المشتري عمى:حيث نصت جزائري

اية الرجل أنو فحص المبيع بعنعمييا أو أن يطمع  استطاعتوبيا وقت البيع أوكان في 
  .العادي"
 ":أعمنت فيوف ،1993نوفمبر 24 بتاريخالصادر المحكمة العميا في قرارىا  طبقتووىذا ما 

من  380و 379كما أنيم طبقوا المواد  ،لم يقصروا في تعميل قضائيم قضاة الموضوع أن
البائع  أن التقنين المدني تطبيقا قانونيا، وذلك بعد النظر في وقائع القضية وأدلة اإلثبات

 المركبة خفي في المركبة المتمثل في رقم طرازكان عالما بوجود العيب ال
 (numéro de châssis) بل يتطمب ذوي  عنو،ذي ال يمكن لممشتري العادي الكشف ال

 هتقدير لمعايير تعيين يتطمب ،العيبفخفاء  .(3( وبالتالي يجب رفض الطعن" ،االختصاص
 فيما تتمثل ىذه المعايير؟لذا  . حبولصاضمان القرر حتى يتفي المبيع 

  العيب خفاء معايير تقدير1. 
 طبقت من معايير تقدير خفاء العيب، فيناك حولالمدنية  قنيناتالت اختمفتلقد 

  والبعض اآلخر فضل ،المعامالت بين األفراد استقرارعمى  ةفظاحمالمعيار الموضوعي لم
  مكتسبة لممتعاقدين.الحقوق ال احترامدف إلى ايالالمعيار الشخصي 

 تقييـ الخفاء في العيب وفقا لممعيار الموضوعي -

                                     
 (1)

 . 158إثوا١ُ٘ اٌظبٌؾٟ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص
(2) 

 .641اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/ ؽَبَ األ٘ٛأٟ،
(3)

 ،غ١و ِٕشٛه.103404ٍِف هلُ  – 24/11/1993طبكه ػٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ثزبه٠ـ  لواه 
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 ،الكتشافو العيب ىنا سواء كان ظاىرا أوخفيا يعود إلى مدى إمكانية الرجل المعتاد
مدني  447/2 عيبا ظاىرا. فنجد المادةالعيب يعد  دون مشقة، ذلكفإذا توصل إلى 
ييما في ىذا المعيار، حيث نصت مدني جزائري وجدتا سند 379/2مصري والمادة 

 المادتين: 
و ىوالفحص الذي يقوم بو المشتري لو أنو فحص المبيع بعناية الرجل العادي" "...

 الخبرة العادية، إذا كان المبيع بسيطا، الفحص العادي و 
فينا يقبل منو اإلدعاء بخفاء العيب أما إذا كان اكتشاف العيب يتطمب خبرة خاصة، 

أن المشرع الفرنسي  كما .(1(خفيا ولو الحق في الرجوع بالضمان عمى البائعفالعيب يعتبر 
فرق   (2(إال أن الفقو الفرنسيتبنى نفس المعيار ، من التقنين المدني 1641المادة  نص في

 وغير المحترف.الذي يممك العمم البين المشتري المحترف 
 تقييـ الخفاء في العيب وفقا لممعيار الشخصي -

، فيناك ذوي الخبرة تكوينال عمم أو واحدة من السوا عمى درجة الناس لي
محترفا  بائعا إن كان المتعاقدف .ينالعاديوىناك ،  محترفينمختصين أوالكال ،االختصاصو 
براز جيدا يستطيع معرفة المبيع  لنشاط تجاريا باشر مو مينيا و أ تطبيق يمكن كما عيوبو، وا 

يو يعمم ف .(3(عيصنتالبيع أو ـل الـري من أجتشـيمحترف الذي المشتري ال ىذا المعيار عمى
 ،ال يتعامل في نطاقوو ، االحترافيممك صفة  ىناك من ال ، غير أنكذلك بخفاء العيب

  .(4( عائمية شخصية أو اأغراضالمبيع لتحقيق الذي يشتري أو البسيط لعادي كالمشتري ا
 مسألة أنيا كماعدم الكشف عن العيب مسألة نسبية،  مسألة الكشف أوإذن ف

تمتع المتعاقد بيذه الخبرة أم  يكشف عن مدىالذي  قاضي موضوع النزاع خاضعة لتقدير
 .عاديانو شخص 

                                     
(1) 

 ٌؼّبْ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ كػـــبٜٚ اوٍٟٚ، ــٛه اٌؼّـــونٌه  ك / أٔ، ٚ  ٠ٛ79لح، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص فٛاص ع

 .281اٌّوعغ اٌَبثك ، ص    
(2) 

 Bénabent. Alain,op.cit,p160 et s. Collart. Dutilleul .François et Delebecque. Philippe 

    op. cit, p 240 et s. 
(3)  

 .200ك/ ػجل اٌمبكه اٌؼوػبٚٞ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(4) 

AREF (A) : La garantie des vices cachés consentie par un professionnel ,th, Paris 1979. 

 .448، ٘بِش هلُ  200ػجل اٌمبكه اٌؼوػبهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ك/    
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 تحديد وقت خفاء العيب.2
 (1(الرأي األولف ،اآلراء الفقيية حول وقت تحديد خفاء العيب في المبيع اختمفت

دليل قاطع في المبيع  الظاىر المشتري لمعيب كشفعدم وبالتالي فستند إلى وقت التعاقد، ا
موجود فيو ،فيو بالذات ين المبيع المعالعيب في  فخفاءلذا  .المبيع عن إىمالو في فحص

وقت ىو  ،وقت وجود العيب فيوفيعد  ،بالنوع ينالمبيع المع بينما ،وقت إبرام العقد من
 .المبيع ،أو قد يمنع من فحصو المشتري فيو فحصأين ال يستطيع  ،الفرز

 المشتري بفحص المبيع عند التعاقدىناك إلزامية  أن يرى (2(الثاني الرأي أما
قد ال يعد إىماال  ،لممبيع عند التعاقداإللزامي  عدم فحصو نقول فرغم  غير أننا.والتسميمأ

 يحاول التحايل عمى المشتريكان البائع ربما  أو، وقد ال تتاح لو فرصة فحصأو  ،منو
 .منو تسمموبعد  و لممبيعفحص سوف يتم وبالتاليير المبيع، بمفت انتباىو بأمور أخرى غ
الرأي الثاني الذي يعطي لممشتري الحق في  رجحن أعاله، فمن خالل  الرأيين

 ،لعيب واضحا وقت التسميم وسكت عنوإذا كان ا وأنغير تسميم، ـفحص المبيع بعد ال
يستحيل عمى معينة  عمى تقنية المبيعاحتوى  ضمانو، إال إذا يتحمل بالضرورة تبعة

  ة العيب فيو.رؤي المشتري
فان وقت خفاء  مصري،مدني  447/1المادة جزائري و  مدني 379/1حسب المادة و  

 المادة ومدني جزائري  379/2المادة ،كما تضمنت كأصل العيب يتحدد من وقت التسميم
  :عتبر استثناء لمفقرة األولى ىماحالتين ت مدني مصري 447/2
  .أكيد البائع لممشتري خمو المبيع من العيبحالة تعمد ت - أ

 .البائع إخفاء العيب غشا منو حالة تعمد -ب 

                                     
(1)  

 ، ٚ  ك/ِٕظٛه ِظطف154ٝيائوٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ٟ اٌغــْٛ اٌّلٔـــل اٌج١غ فٟ اٌمبٔـــٓ، ػمــّل ؽ١َٕـِؾ ك/

ػمل اٌج١غ (، عبِؼخ ٚ ك/  شف١ك اٌغواػ ، اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ )اٌؼمٛك اٌَّّبح ـ  ،584اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ِٕظٛه،

 .183، ص 1983ٍٕخ  اٌغل٠لح ، ٍٛه٠ب،كِشك، اٌطجؼخ 
(2)  

 ك/ِؾّل ؽ١َٓ ِٕظٛه، اٌؼمٛك اٌل١ٌٚخ، كاه اٌغبِؼخ، ٚ 333اٌؼطـــبه، اٌّوعغ اٌَبثـك، ص ٛف١ك ــك/ػجل إٌبطو ر

 .237، ص 2009له٠خ، ٍٕخ اٌغل٠لح ٌٍٕشو، اإلٍىٕ    
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 379/2نصت المادة ،تعمد تأكيد البائع لممشتري خمو المبيع من العيبففي حالة  - أ
المبيع من تمك  البائع لو خمو أكد إذا إالالبائع ال يكون ضامنا لمعيوب  إن"غير :

فحص يال ف ئن المشتريميط ،البائع تأكيدبفغشا منو."  عنو أخفاىاانو أو العيوب 
كانت لو أسبقية التعامل  إنفال نعتبر المشتري مذنبا خاصة  ،المبيع عند تسممو

 .مع ىذا البائع
 .غشا منو" أخفاىاانو "...أو  العيب غشا منو إخفاءالبائع  حالة تعمد  - ب

 و عد وقت إبرام العقدعمى ضمان العيب حتى ب في ىذه الحالة البائع يعد مسئوال 
عمال  وذلك سنة 15 بمضيءوال تسقط دعوى الضمان إال  ،لمدة أطول

 .(1(مدني مصري 452 مدني جزائري المقابمة لممادة 383/2بالمادة
يحمل نفس المعنى المقصود في البيع فيو  ،خفاء العيب في البيع اإللكترونيشرط أماعن 
 الكشف عنو، بإمكانو، وليس المشتري بو وال يعمم ،عيب غير ظاىر في كونو العادي،

غاية المشرع ىي تمكين  نأل ،وقانوني بضمان التزاميقع عمى عاتق البائع اإللكتروني ف
 .البيع ووسيمة ميما كانت طريقة المشتري من الحصول عمى المنفعة الكاممة من المبيع

اآللي أو تصميم برامج الحاسب بيع  في  خفاء العيب قد يكمن ،في ىذا البيعف 
  .(2( خدمةأو  اتسمع أومنتج عند توريد
مع  في المبيعات المادية عمى ىذه الخاصيةتطبيق القواعد العامة  نايمكنف
لفيميا والكشف عن  التي تستوجب المعنويةلممبيعات  نوع من الخصوصيةب االعتراف

  ومينيين . لمختصينالعيب الخفي فييا 
أواالستعانة  ،خبرةالو ( 3(االختصاصبتحمي المشتري  يفي البيع اإللكترون يشترط لذا      
 إثبات وكذا بدأ تىم، و مصدرهمعرفة كذلك و  ،العيب خفاء اكتشافتمكن من يلبذوييا 
وجود عادي المشتري  دعىا لوفمثال  لممبيع.الداخمي التركيب  بالذي ش أو العيب الخمل

                                     
(1 ) 

 اٌّمب٠ؼخ ، اال٠غبه، اٌٛوبٌخ اٌج١غ، . ك/ ِوٚاْ وووجٟ، اٌؼمٛك اٌَّّبح،264ص ك/ف١ٌّ فؼو، اٌّوعغ اٌَبثك ،

 ، كْٚ  مووكاه إٌّشٛهاد اٌؾمٛل١خ  اٌطجؼخ اٌواثؼخ،  اٌّظوٞ ،اٌفؤَٟ ٚ بٟٔ ٚـْٛ اٌٍجٕـٟ اٌمبٔـمبهٔخ فـِ كهاٍخ    

 .312، ص2004ٍٕخ  إٌشو، لثٍ    
(2)  

 .238، ص ك/ِؾّل ؽ١َٓ ِٕظٛه، اٌّوعغ اٌَبثك
(3)

 Cass  civ, 18 avril 1989, juris data, N°87 . 19360. 

 .02  ٘ـبِش هلُ،  172ك/ثشبه ؽالي ِِٕٟٛ، ِشىالد اٌزؼبلل ػجو االٔزؤذ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
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Kوفي  ،ج حاسب آليبرنام فيأوفي قطعة غيار خاصة أو  ،جياز معين عيب خفي في
 ىذه الحالةفي ف ،اسمم المبيع سميم وأنو  ،قت يدعي البائع بعدم عممو بالعيبنفس الو 

حتى يطالب البائع  فائوخين لمكشف عن وجود العيب و يإلى خبراء فنالمشتري  حتاج ي
  .بالضمان
اء الموقف الجازم لمقضاء الفرنسي في كيفية إثبات وجود خفمع ذلك فمم يتضح    

باريس بتاريخ  االستئنافمحكمة  بو قضت ما دليل ذلكف اإللكتروني،ب في المبيع العي
 فائوخو جود العـيب قديمو الدليل الكافي لو ـرى، لعدم تالمشت استئنافبرفض  19/01/1978

( بعدم كفاءتو لتنفيذ البائعةمن المستأنف ضدىا ) أشتراهأن نظام الحاسب الذي  أدعى
وأن المستأنف عمييا  ،بسبب العيوب الخفية في البرنامج عمييااألعمال التي يتم التعاقد 

قوليا ب االستئنافتخمت عن توريد البرنامج كميا لعدم صالحيتو، فحكمت المحكمة برفض 
تبين من تقرير الخبراء تعطل و  ،وئعادالدليل عمى إ (يالمشتر )"حيث لم يقدم المستأنف 

أن ذلك  التالية عمى تسميمو و  لضبطو معتادةلالمدة الزمنية ا انقضاءالنظام عدة مرات بعد 
م التيقن من ضبط برنامج الحاسب رغمواصفات النظام و و  بخصائصالتعطل لم يمس 

شكمة تتعمق ـور مـى ظيـأدى إلذر و ـعـت قد ،بو إلى درجة الكفاءة المطموبةوالوصول  ،اآللي
ترجع إلى عيوب خفية ىذه المشكمة ال  .من أجل تنفيذىا استخداميابالتطبيقات التي تم 

إمكانيات األجيزة المستخدمة التي لم تتجاوب مع  استنفذبل ىذا األخير  ،في البرنامج
  .(1( إمكانياتو المتاحة

في خفاء العيب إثبات في صعوبة أن ىناك ال نستطيع أن ننكر  ،مع كل ذلك 
ذلك غم ر ف ،ةأو المعنوي ماديةالخرى األ منتجاتالمن  اغيرىو  ،المبيعاتىذا النوع من 

شركة بيع  وىذا ما حدث مع،نوامضإلزامية نصت عمى ( 2(ة اإللكتروني معظم التشريعات
عبر االنترنت في موقع خاص لبيع مع أصحابيا  تعاقدت التي (Toyota)سيارات تويوتا 

 امتجسد ، السيارة عيب فني في صنع أحدىم، أكتشف يا ألصحابيا ميبعد تـسمفسياراتيا، 
                                     

(1)  
 .258ا٢ٌٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص   ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ ، ػمٛك ثواِظ اٌؾبٍتك/ 

(2) 
   اٌغل٠لح اٌو١ٍّخ  2000أٚد  2، لبْٔٛ اٌّجبكالد اٌزغبه٠خ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌزَٟٛٔ اٌظبكه فٟ 83/2000لبْٔٛ هلُ 

 .2000أٚد  11اٌز١َٔٛخ،     

 .1996ثشأْ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ ػبَ  UNICITRAL لبْٔٛ ١ٔٛ٠َزواي إٌّٛمعٟ -   

 .14/09/2002ّؼبِالد اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍجؾو٠ٓ، اٌظبكه فٟ لبْٔٛ اٌ -   
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 تحكمال تواستطاعوعدم  تتزايد دون مبرر، سرعة السيارة مما جعلبنزين، في دواسات ال
شركة المنتجة ليذا ما ترك ا، فتو نتيجة العيب الخفي في صنعياإلى وفا أدىمما  ،فييا

 وتعوض أصحابيا. ماليين سيارة في التداول، 9.1أمريكا تسحب ابان أو سواء في الي
تواجو تحقيقات و  ،وجعميااجع مبيعاتياتر و  ،عمى سمعتيا التجارية يذا ما أثرف 

  .(1( جنائية كبيرة
 واستثناءاتو : عدـ عمـ المشتري بالعيبثانيا

عدم عممو بوجود العيب في المبيع  األصل في مطالبة المشتري بضمان العيب ىو
 وشخصية المشتري.  ثمنال :ىماألحد المعيارين  اعتبارابو  وعممقد يتوقع  وأن غير
 تري بالعيبعدـ عمـ المش-1

عمم المشتري بالعيب في المبيع عدم عمى تنفيذ البائع لاللتزام بالضمان يتوقف 
  (2(العيب المعموم يأخذ حكم العيب الظاىرو  ،في الخيار ت حقوسقطامن ملكون العمم 
غير أن ..."مدني مصري  2/ 447لممادة  المقابمةمدني جزائري  379/2مادة وذلك وفقا لم

فعمم " ...امنا لمعيوب التي كان المشتري عمى عمم بيا وقت البيع البائع ال يكون ض
مبيع أنو إذا عمم بالعيب عند تسممو ال المشتري بالعيب يسقط حقو في الضمان، غير

  .(3(نبالضمافسكوتو قد يعد تنازال عن حق المطالبة  ،وسكت
 بيعوبغرض إعادة  تعمد شرائوو في السوق،  مبيعلم انادر  اعرض مثال كأن يكون

 فمو رجعنا بثمن أقل مقابل ساقط الخيار في الضمان. أوأنو اشتراه ،حقق ربحا منوحتى ي
 قرارين بإصدارلمحكمة العميا قامت افقد  الموضوع،نفس ألحكام القضاء الجزائري في 

 جاء فييما:
مل لم يشت إذابالضمان  امن المقرر قانونا أنو يكون البائع ممزمأنو  ومفاده األوؿ القرار -

كان المبيع  ذاا  أو  ،المشتري إلىالتي تعيد بوجودىا وقت التسميم  عمى الصفات المبيع

                                     
(1) 

 ه٠بع اٌظبئغ ،كهاٍخ لب١ٔٛٔخ ؽٛي ِشىٍخ شووخ ر٠ٛٛرب ٚ ػ١ٛة ا١ٌَبهاد ،عو٠لح اٌٛؽٓ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌى٠ٛز١خ.

http//news.alwatan.com.km-article-Details.   

http//www.alwtan.article détails.aspx ? Id 37391  
(2) 

 . ٚ  ك/ فزؾٟ ػجل 85اٌّوعغ اٌَبثك ، ص   ، ٚ فٛاص ع٠ٛلح 359ص  ك ، ـَبثاٌبٍُ، اٌّوعغ ــٓ لـِؾّل ؽَ ك/

 .190،191ٚ ك/ رٛف١ك ؽَٓ فوط، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  3/3ٚ  2/3اٌوؽ١ُ ػجل هللا، اٌّوعغ اٌَبثك، ص    
(3)  

 .195، ص  1958ل هللا ٚ ٘جخ، ِظو، ٍٕخ إٍّبػ١ً غبُٔ، ِنوواد فٟ اٌؼمٛك اٌَّّبح ، ػمل اٌج١غ ، ِىزجخ ػج
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و حسب ما ىو مذكور من ة من االنتفاع بحسب الغاية المقصودعيب ينقص من قيمتو أو 
فيكون البائع ضامنا ليذه العيوب ولولم  استعمالو،من طبيعتو أو  أوحسبما يظير ،البيعبعقد 

المستأنف الطاعن لم  أن -الثابت في قضية الحال -من ولما كان .يكن عالما بوجودىا
وذلك في اختالف رقميا التسمسمي  ،كر التشويو أوالتزوير الموجود بالشاحنة المبيعةذي

األصمي مع الرقم الحالي، وأن قضاة الموضوع عند تأسيسيم لقرارىم عمى أن البائع ممزم 
ولو فحص المبيع بعناية  ،ري التعرف عمييابضمان العيوب الخفية التي ال يمكن لممشت

  .(1(فتعين رفض الطعن فإنيم عمموا قرارىم بقدر من الكفاية،  الرجل العادي
إن القرار المطعون فيو الذي قضى برفض طمب  ..." :لقد جاء فيو ،الثانيالقرار أما  -

رجاع، البيع إلى إبطالالمدعي الرامي  بيع بحجة أن لمعيب الخفي الموجود بالم الثمن وا 
ألن البائع  جاء بتعميل خاطئ، ،يارات القديمة غير معموم بالضمانالبائع في مجال الس

عندما أو  ،تري اكتشاف العيب الخفي بنفسوممزم بضمان العيوب الخفية عند تعذر المش
كان العيب  إذافكان يتعين التحقق عما  يكون المبيع مشوبا بعيوب تنقص من قيمتو،

ومتى كان ذلك  أم ال ،خفيـا ينقـص مـن قيمة المبيـعيبا ـع المشتريالمثار من طرف 
 .(2(استوجب نقض الحكم المطعون فيو

 التي عمى أن البائع ال يضمن العيوب الظاىرةفرنسي  مدني (3(1642المادة  ولقد نصت 
شتري ليؤخذ بو إلسقاط ضمان البائع ىو العمم الحقيقي  العمم الذيف .يعرفيا المشتري

المصرية إلى  لقد ذىبت محكمة النقض في شأن ذلك،و  ،(4(االفتراضيمم ـيع وليس العالمب
 استئنافقضت محكمة و  (5(في أحكاميا افتراضياليس أن يكون العمم حقيقيا و  اشتراط

 .(6(مصر أن مجرد الظن ال يعتبر عمما موجبا لسقوط الضمان

                                     
(1)   

 .1993أوزٛثو 06اٌظبكه ثزبه٠ـ   103934لواه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب هلُ
(2)   

 .21/07/1999ثزبه٠ـ   اٌظبكه 202940لواه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب  هلُ 
(3)

"Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre  

   lui-même " 
(4)  

 .   563ٚك/ ١ٍٍّبْ ِولٌ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  360ك/ ِؾّل ؽَٓ لبٍُ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص
(5)  

 .808، ص 13، ِظ  ً ١ٔٛ٠1962ٛ  14ٔمغ ِلٟٔ ِظوٞ ثزبه٠ـ 
(6)  

 .94، ص 27هلُ ،  7، ِغٍخ اٌّؾبِبح، إٌَخ 23/02/1932اٍزئٕبف  ثزبه٠ـ  
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مم المشتري معرفة ع إلزاميةعمى عدم استقر القضاء الفرنسي الفقو و  غير أن
رت محكمة ر قف ،(1(أن يعمم باستطاعتوعن خطئو لعدم العمم إذا كان  لأويس ،العيب

 استعمالياثم  ،عمى إلزام البائع بضمان العيب الخفي الموجود في سيارتو النقض الفرنسية
ييا أمواال تساوي قيمة شرائيا لممشتري الذي أنفق عم اثم بيعي ،أكثرلمدة أربعة سنوات أو 

الفرنسي أن الشخص الذي تعود تجارة معينة من المفروض  االجتياد أعتبركما  ،(2(أقلأو 
 .(3(أنو يعرف العيوب المتعارف وجودىا فييا

 استثناءات  عمـ المشتري بالعيب -2
توقع قد يإال أنو  ،عدم العمم بالعيب في المبيع عنصر يستوجب الضماناشتراط 

 معيارو أمقدار الثمن  معيار :ىما معيارينأحد ال وافربسبب ت ،العمم بالعيب لدى المشتري
 .شخصية المشتري

 ثمفػقدار الػم -أ
 خالية من العيوب بثمن،نادرة و تري عمى بضاعة ممتازة مكن أن يتحصل المشي ال

 يكون معقوال ثمنياف ،كانت البضاعة متوسطة أورديئة إنأنو  غير ،أقل من قيمتيا
 عمييا.يعبر 

المفترض  األمر ىوو  ،بضاعة جيدة بالضرورة يعرف ثمنيا فالمشتري إن اقتنى 
 ، بوجود عيب فييا الماعأو أقل جودة  صل عمى سمعةأن يتح كما يمكن .تصوره عرفا

بل فضل  ،لجودةيختار اطالما لم  ، وال يمكنو متابعة البائع بالضمانالمناسب ياثمن فيدفع
المبيع بسبب دفعو  وقبولو ،عمم بالعيبالمشتري متوقع فيو ال ،ففي ىذه الحالةاقل األثمان. 

 من اشترى رخص:"عرفا حيث نقول  ،عن حقيقة المبيع المعروض لمبيع ال يعبر اثمن
 ."وفقد اشترى نصف الشيء

 المشتريشخصية  -ب

                                     
(1) 

 .124اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ِؾّل ػجل اٌؾىُ هِؼبْ
)2(

 Cass du 2-10-1985, juris classeur civil / art 1649, N°60, P12. 
(3)  

 بْـٌجٕوٚد، ١ـبهٔخ ، ثــخ ِمـٛك اٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ، اٌغيء اٌضبٌش، ػمل ث١غ، كهاٍـخ اٌؼمـٛػــٍٛـِ  بً ٔبط١ف،ـك/ إ١ٌ

 .559، 558، 557،  ص 1995ٍٕخ      



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

191 
 

إذا كان المشتري بصفة عامة ىو أي شخص يقتني سمع مختمفة من منتجات 
بحسب ووضع ىذا المشتري يختمف ،إال أن شخصية المختمفة وخدمات إلشباع أغراضو 

لمبيع الشرط في انوعية الغرض المقصود من الشراء، وكذا بمدى اكتسابو لمعمم الكافي 
نميز بين المشتري العادي والمحترف،فاألول يشتري السمع إلشباع حاجاتو يجعمنا  الذي

 .(1( ةاليومية،فيو يتصرف بعيدا عن أعمال مينتو، وال يعرف شيئا عن السمعة أو الخدم
 نظرا  شرائيا،أمثالو  من نو ينيأعتاد المالتي البضاعة ب وممعتوقع م الثاني غير أن
ال كما  ،المبيع، وخاصة المستحدث منو  عيوبو الخبرة والعمم الكافي لخصائص  الكتسابو
يذا المشتري يقتني ىذه المبيعات من ف،  بعد فيما اقتناؤه لمبيع يجني منو خسارةيتصور 

ن يف الشخصيتختالبا فمن أجل ذلك يمكننا القول أي بقصد بيعيا. ،نشاطوأجل ممارسة 
 والغرض. )القدرة الفنية(من حيث التكوين 

ىذه ضمان بالبائع  فيمتزم اإللكتروني،عمم المشتري بالعيب في البيع خاصية  عن أما
كان عيب الذي البعالم  غير ألنومنو،  يقتنييا المشتريكل المبيعات التي  الخاصية في
 ،بالعيب الخفي في البيع العاديوأحكام العمم  معو.ما تعاقد لعمم بذلك  يسودىا، فمو
  .في البيع االلكتروني ممكن تطبيقيا

 مجالىذا المن أىم المشكالت المثارة في مبيع مشكمة إثبات العمم بعيب ال أن غير
استعمال كل طرق إثبات عمم المشتري بعيب المبيع ب االلكتروني بائعلميمكن  ذلك ورغم

المتبادلة االلكترونية  كاالعتماد عمى الرسائل اإلثبات المستعممة في البيع االلكتروني،
لقد قضت محكمة استئناف باريس  وفي ىذا الشأن، .مبيعلم و وقبولولتوقيعو ،المبينة بينيما 

العميل المشتري أي برفض االستئناف المقدم من  1978 جانفي 19في حكميا الصادرفي
 .(2(عمى وجود العيب الخفي في المبيع عدم إقامتو الدليل الكافيل

 اممموس افإذا كان المبيع مادي ،محلاليختمف بحسب طبيعة  الخفي بالعيب العمم 
 ، كانعدام خاصة إذا كان العيب ظاىرا فيو ،واستالممجرد  بويمكن أن يعمم  المشتريف

                                     
)1(  

PIZZIO .Jean. Pierre, L’introduction de la notion du consommateur en droit 

français ,Dalloz 1982,p91 et s .  
(2  )

 .255اٌٝ 253ك/ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ،ػمٛك ثواِظ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ،اٌّوعغ اٌَبثك، ص
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 إنكذلك أو  ،لتي تم إبرام العقد بشأنيالممواصفات ا عدم المطابقةبرزت  إن أوصفة معينة 
  .كما أشرنا لذلكيعمم مبدئيا بوجود العيب أو عدمو في المبيع ،كان المشتري حرفيا 

فمن  ،أوتقديم خدمةبرنامج حاسوب آلي،ك ،غير ممموسلكن إذا كان محل البيع 
غير  سواء كان مينيا أو ،مباشرة بالعيب الموجود فيوعمم المشتري ثبوت غير الممكن 

تجدر اإلشارة إلى القول أن و  .البرنامج ذلك يعمم بو الحقا عند استعمالسوف بل ميني ،
المبيع سواء كان عالما روني يضمن ـتـاإللكي البيع الكالسيكي أو ـواء فـالبائع الميني س

،كشرط العمم لمضمان ةمادامت توافرت في حقو الشروط الواجب ،لم يعمم بوبالعيب أو 
  ،1645عد وفقا لتفسير القضاء الفرنسي لنص المادة ي بالمبيع الذي
 التيغير المتوقعة و المباشرة  ن األضرارـع مسئواليجعمو و  ،(1(ةة قانونية قاطعنقري

 .(2(يسببيا فعل الشيء
 المطمب الثالث

 العيب الخفي مف ضمافثناة البيوع المست
ما تنوع مي ،عقود المعاوضاتكل لقد وردت أحكام ضمان العيوب الخفية في 

 .الخدماتالبرامج أو كبيع  ،ةمعنوي اتمبيع ياكونأو  عقاراتأو منقوالت سواء كانت ،محميا
 أن ىناك بيوعا استبعدت من نطاق ىذا إال، ىو ضمان المبيع  في البيع فإذا كان األصل

 الحكمةرجع تو  ،بالمزادواإلدارية إذا تمت البيوع القضائية تمك  محصورة في ييف ،الضمان
عالوة عمى أن  ،دي اإلجراءات الطويمة في التقاضيوتفا،إلى استقرار المعامالت  في ذلك
 .ةديلممزا امشتري قبل عرضيفرصة فحصيا لمأعطيت 

                                     
)1(

 «
 
Application de l’art 1645, au vendeur professionnel, comme au fabricant, tenus de 

    connaitre les
 
vices

  
affectant la chose vendue » .

 
 

 .101، ٘ـبِش هلُ 233ك/أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ِغٍخ اٌشو٠ؼخ ٚ اٌمبْٔٛ، ص    
   )2 (  

Loi n° 389 du 19 Mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux                     

     J.O.R.F  n°117, Du 21Mai 1998.                              

 2005اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ِظو، ٍٕخ  كاه ك/ أٍبِخ أؽّل ثله، ػّبْ ِقبؽو إٌّزغبد اٌطج١خ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ،ٚونٌه : 

 ٚ ِب ثؼل٘ب. 219ص 
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ن من باب ضمان العيوب الخفية كما أن استبعاد ىذه البيوع من الضمان، يكو  
م البيع ت االستحقاق ولويا في حالة وقوع التعرض أو يمعائما لكن يظل التزاما ق فقط

  .(1(ادبواسطة القضاء أواإلدارة بالمز 
ىذه  فيل تستثنى فيو ،البيع االلكترونيخصوصيات  أيضا فيوباعتبارنا نبحث 

 خالل فروع ىذا المطمب : عميو من  ؟ ذلك ما سوف نحاول اإلجابةالضمانالبيوع من 
 البيوع المستثناة من الضمان في البيع العادي :األول لفرعا

 البيوع المستثناة من الضمان في البيع االلكتروني :يالثانالفرع 
 الفرع األوؿ

 ة مف الضماف في البيع العاديثناالبيوع المست
صراحة  استبعدتقد  اىناك بيوعغير أن ،محميا في البيوع بضمانجرى العرف 

ة مقد نص المشرع الفرنسي في المادف .البيوع القضائية واإلدارية إذا كانت بالمزادوىي  ،ومن
 ن إذا تم البيع بالسمطة القضائية.افال جدوى لرفع دعوى الضم :ما يميب يياعم (2(1649
التقنين  من 454من التقنين المدني الجزائري، المقابمة لممادة  385تضمنت المادة  كما

وال في البيوع اإلدارية إذا  ،" ال ضمان لمعيب في البيوع القضائية:المدني المصري ذلك
البيوع القضائية واستبعد عن الضمان قد نص المشرع المبناني  نغير أ ،كانت بالمزاد"
  من قانون الموجبات والعقود. 464المادة  ما تضمنتوذلك  ،دون اإلدارية

بيع أموال  عندوذلك البيع بالسمطة القضائية يستوجب إجراءه عن طريق القضاء،  
دخل القضاء بالبيع عارضا، يكون تقد . فدائنيوفاء حقوق و لعميو  رالمحجو القاصر أو 

بيع العقار الشائع الذي تعذرت قسمتو عينا أمام محكمة القسمة، فال عند ىوالحال مثمما 
قار عينا بين الشركاء عمى يمجأ إلى البيع تحت إشراف المحكمة إال إذا تعذرت قسمة الع

 .(3(فميم ذلك ،دون القضاء اتفقواأما إذا  ،والذين لم يتفقوا عمى بيع، الشيوع

                                     
(1) 

 .252، ص 2003كْٚ  موو ثٍل إٌشو، ٍٕخ ك/ ػٍٟ ٔغ١لح، اٌٛع١ي فٟ ػمل اٌج١غ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، 

«Elle n’a pas lieu dans les ventes  faites par autorité de justice ». 
(2)

  
(3) 

 .231ٚ 230ك/ ِؾّل ٌج١ت شٕت، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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وجبرا عمى ،بالمزاد عمنا أوغيره  ةكما يتم البيع بواسطة سمطة إدارية في الدول 
إجراء بيع من مصمحة الضرائب بالمزاد جبرا عن كمستحقاتيا قبميم،  الستفاءمدينييا 
  المستحقة في ذمتيم. االشتراكاتقيمة  الستيفاءممولييا 
عمى اإلدارة ضمان العيوب  يمتنع سرية،زاد بطريقة عالنية أو تم الم سواء إذن 
ذا لجأت اإلدارة لمبيع بالمزاد  ،مدني مصري 454/2ممادة طبقا لالخفية  فال  ،االختياريوا 

 .(1(لعيب الخفي قائماا بضمان االلتزام، ويبقى اذه الحالة بيعا إداريـيعتبر في ى
البيوع المستثناة، يقوم ضمان العيب في بيع آخر، سواء كان ىذه فيما عدا   

 .امعنويأو  اكان المبيع ماديأو  ،ينصب عمى عقار أومنقول ،غير مسجلسجال أم م
منقوال  يامحم كان ءسواى كافة البيوع مدني عم 447المشرع المصري طبق المادة ف
 العقار بأحكام خاصةأخص  الذيالفرنسي الجزائري قد ساير المشرع المشرع  أما عقارا،أو 

  مدني فرنسي. 2270المادة و  1792ممادة ل طبقا ومقاول البناء ،بالميندس المعماري
عمى اعتبار دعوى الضمان العشري ضد الميندس  (3(المصريو  (2(الفقو الفرنسياتفق كما 

 .معيب الخفي المتسبب في  تيدم البناء من ممحقات المبيع في العقارلالمعماري والمقاول 
وذلك  (4(أصال بذلك وال يمزمينتقل ىذا الحق إلى الخمف حتى لو كان سبب نقل الممكية و 
  .تحمل المسؤولية و المباني  انييارصد تقميل حوادث ق

بحيث لتقنين المدني من ا 554في المادة موضوع ال تناولالمشرع الجزائري أما 
رة سنوات من تيدم البناء ـالمقاول ما يحدث خالل عشو  يضمن الميندسعمى أن  نص

 .تبدأ ىذه المدة من وقت تسمم العمل نيائياو  من مبان،شيداه الكمي أوالجزئي فيما 
 الفرع الثاني 

 ة مف الضماف في البيع االلكترونيثناالبيوع المست

                                     
(1) 

 .377ك/ ِؾّل ؽَٓ لبٍُ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص
)2(

 Planiol. Marcel et Ripert (G),Traité pratique de droit civil français- contrats civils, Tome 

    10, éd L.G.D.J. 1956, p 80.  
(3)  

 كاه  ل اٌج١غ،ـبَ ػمــوػ أؽىـش ٚ ك/ِغلٞ طجؾٟ ف١ًٍ، 582ص اٌّوعغ اٌَبثك، ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ،

 .165اٌمب٘وح، كْٚ موو ربه٠ـ إٌشو، ص اٌؼوث١خ، إٌٙؼخ   
(4) 

 كاه ٚ٘لاْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، كْٚ موو ثٍل إٌشو اٌّمبٌٚخ، اإل٠غبه ٚ غ ٚـاٌج١ بح،ـٛك اٌَّّـاٌؼم ،ـبعٟ ٠بلٛدل ٔـّـِؾ

 .449ص ،1982ٍٕخ    
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 يةتطبيقات متعددة لممعامالت االلكترونمختمف األبحاث والدراسات  تضمنتلقد 
ية ىذه البيوع إن كانت إدارية بيوع المزايدة االلكترونية التي لم تتضح فييا نوع ،منيا

عرض محل البيع في مزاد عام  أي" بيوع المزايدة االلكترونية"فورد لفظ  ،وقضائيةأ
يتولى بحيث  ،عرض يقدمو أحد المزايدين بقصد إرسائو عمى أكبر وبطريقة الكترونية

المبيع وتثمين  تقديرلحكمي  افتراضيفي مجمس  متواجدفيو  ،االلكتروني الوسيط المزاد
  .(1(تسميم المبيع لصاحبوالمزاد و  ماألطراف عمى رسو  يغمتبو  ،سمعة المعروضة لممزادال

 
 ألن ،تمف أوضمان العيوب الخفيةالالك أو يال مبيع منـلا دون ضمانذلك كل 

عالم البائع عند إقفال المزادو  (2(فقط عممو منوط فقط بإدارة عممية المزاد   .ا 
  .(3(وعمم أداءىمال في اإلفي حاالت العمد أو فقط لوسيط تقوم مساءلة ا

 .(4(لسمطة ورقابة القضاء يي مسؤولية تخضعف
 رغم ،نوعالبيوع بالمزاد االلكتروني غير خاضعة لمضمان ومستبعدة نجد أن  

 البيع والشراء عبرعقود في  والمناقصاتلممزايدات لعمميات وجود قوانين ضابطة 
 2000ـ  642ي كذلك القانون الفرنسو ، (5(89/1998منيا القانون المصري رقم  ،اإلنترنت

  .2000جويمية  10الصادر في 
عبر مواقع افتراضية غير حقيقية عبر اإللكترونية بيع بالمزايدة التم ن إ إذن
عمميات  ممارسةلنتيجة تستوجب فيو الحماية  لكن ،يو الضمانف يستبعدف ،االنترنت

                                     
(1)   

 .305ك/ فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
)2  (

http://www.droit.technologie.org/search/advanced.asp                                                           

 Les ventes aux enchères électroniques. Frédérique olivier , la prise en compte des 

enchères électroniques , loi N° 2000, 642 ,10/07/2000 , la semaine juridique – édition  

générale,15/11/2000, P 2051. 

Il doit effectuer les diligences normales pour que la vente puisse avoir lieu tant sur le  

  plan technique (hébergement de l’annonce de vente) et sur le plan information (aviser le  

  vendeur à la fin du délai). 

 ، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟاٌطجؼخ األٌٚٝ ك/ ػجل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبىٞ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ػجو شجىخ األٔزؤذ،  : ونٌه  

.78، ص 2006ٍٕخ  ،اإلٍىٕله٠خ     
)3   (

Revoir le même site dessus. 
)4( 

 Frederique Olivier, p2052. 
(5) 

 .1998 ِٛب٠ 8اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌّظو٠خ، اٌؼلك اٌزبٍغ ػشو ِىوه، ثزبه٠ـ 
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 لممبيع،لحقيقي السعر اأو  العيب كإخفاء، عن حقيقة المبيعيد المزايدين عدم تزو أو  االحتيال
 أنو أسترالي أويعرض مبيع محمي و ، فقد يكون الجنسية المبيعاإلفصاح عن  عدملو أ

  المزايدين إعالمضرورة و  (1(المزاد مواقعومراقبة لذا ال بد من ضبط  .فرنسي التصنيع
 : تكمن ىذه المواقع فيو  ،بيا
 ،(Sites de vente aux enchères au sens strict)مواقع البيع بالمزاد ـ 
 المؤسسات المستعممة لمويب )مثال موقع المزايدات لمحدود الجديدة( ػ 

Les sociétés utilisant le web (ex. Le site d’enchères de nouvelles frontières)) 
 المواقع الرابطة بين البائع و المشتري )المستيمك(ـ  
)www.ibazar.be:  ex.eur (relation le vendeur et l’achet qui mettent en sSite 

ال  ،ات عن طريق المزايدة اإللكترونيةالخدمسمع أو العمميات شراء  من يدخل فيف 
حتى ال يكون ضحية الباعة بتقنيات إجراء ىذه المزايدة و  ،بالمبيعممما مينيا بد أن يكون 

 المحترفين. أوالتجار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
)1 (

 http:// www.droit.technologie.org/search/advanced.asp. 
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 المبحث الثاني
  جراءتياوا   العيب الخفي دعوى ضماف 

 وبوجودىا فيمن الصفة التي تعيد البائع مى خ إذا وجد العيب في المبيع أو
 إتباعبمطالبة البائع بالضمان بواسطة رفع الدعوى وبضرورة   األخيرىذا يقوم  لممشتري 
ال ،لمعيب الخفيدعوى الرفع قانونية سابقة عمى  إجراءات ويسقط حقو ، اهتقبل دعو  ال وا 

من لتقنين المدني الجزائري المقابمة  380/1 نصت المادة يذابف .ويعد قابال لو،الضمان في
:"إذا تسمم المشتري المبيع، وجب عميو وجا فييا  ،من القانون المدني المصري 449 لممادة

ذا كشف عيبا فإ ،ذلك، حسب قواعد التعامل الجارية التحقق من حالتو عندما يتمكن من
فان لم يفعل اعتبر  ،يضمنو البائع وجب عميو أن يخبر ىذا األخير في أجل مقبول عادة

وجب  ،راضيا بالمبيع. غير أنو إذا كان العيب مما ال يظير بطريق االستعمال العادي
ال اعتبر راضيا بالمبيع بما  ،عمى المشتري بمجرد ظيور العيب أن يخبر البائع بذلك وا 

 ةمقابم انصوصنجد  مفم ،عودة إلى التقنين المدني الفرنسيغير أنو بال ". فيو من عيب
  .أعاله ليذه النصوص

باتباع اإلجراءات الشكمية ي تمزم المشتر  العاديرفع دعوى ضمان المبيع في البيع  
إخبار عميو ب ،،وعند ثبوت العيبمبيعلم فحصواألولى متمثمة في ف والموضوعية لمدعوى،

  كيفية تقديم عريضة الدعوى.ب ذا عممو كو  ،بوالبائع 
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إجراءات  اذن ىذه .أما الثانية تتعمق بالشروط الواجب توافرىا في كال المتعاقدين
نصت  قد،قوانين المنظمة لمبيع اإللكترونيفيل الرفع دعوى الضمان في البيع العادي، 

جراءاتيا دعوى الضمانكيفية رفع  عمى لعامة في ىذا أو أنيا اعتمدت عمى القواعد ا وا 
إلى  الذي تم تقسيموسوف نحاول اإلجابة عميو ضمن ىذا المبحث ذلك ما ؟ الموضوع
 :مطمبين
 الشروط الشكمية لممارسة دعوى الضمان :األوؿالمطمب  

 . الضمان دعوىلممارسة الشروط الموضوعية  :الثانيالمطمب 
 
 

 المطمب األوؿ
 الشروط الشكمية لممارسة دعوى الضماف

 في نحصرالتي تشروط شكمية  األمر عند رفع دعوى الضمان توافريتطمب   
فان لم يستجب البائع  .بالعيب إن وجد بائعالإخطار بو  ،من طرف المشتريفحص المبيع 

الستيفاء محترما وقتيا دعوى الضمان ضده المشتري يرفع  ،في وقت معقول إلخطارل
بنوع من التفصيل في شكمية ال وعميو، سوف نتطرق إلى ىذه الشروط  .حقو القانوني
 :تبعا  الفروع التالية
 فحص المبيع :األوؿالفرع            
 البائع بالعيب إخطار الفرع الثاني:          
 عريضة رفع دعوى الضمان الفرع الثالث:          

 

 رع األوؿػػػػػػالف
 يعفحص المب

فعل واحتفظ بالمبيع مدة يفان لم  لمشتري المبيع وجب عميو فحصو،ا (1(تسمم إذا     
جزائري المقابمة مدني  380/1 ويفقد حقو في الضمان وفقا لممادة،عد راضيا بو ي ،معينة

                                     
(1)

 ٚاٌؼٕب٠خ اٌزٟ ألْ اٌز١ٍَُ اٌفؼٍٟ ٠ّىٓ اٌّشزوٞ ثفؾض اٌّج١غ، ِٚؼٕٝ اٌز١ٍَُ ٕ٘ب ٘ٛ اٌز١ٍَُ اٌفؼٍٟ ١ٌٌٚ اٌؾىّٟ، 
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 ذلك لتقدير قاضي اتحددا المّدة وتركتلم  لكن المادتين، مدني مصري 449 لممادة
  . ، أي الواقعةالحالظروف ب يستعينسالذي  الموضوع
غير أنو قد  ،تمييدي يقوم بو المشتري بعد تسمم المبيعإجراء  ىو فإن فحص المبيعوعميو،
األولى عند إبرام العقد في  ،فحصو مرتينفحص المبيع قبل تسممو أو من لمشتري ا يتمكن

  .(1(الثانية عند التسميمأما في 
 

ال وىذا  ،يتعذر عميو معرفة تمك العيوبقد ف عينةمخفية أو عيوب قد توجد الفحص  عند
  .(2(يعني قبولو بيا

في  المختصين إلىاكتشاف العيب فييا دون المجوء  ىناك مبيعات تمكن المشتري من ألن
المبيع ألن أو  ،لمبيعنوعية نفس ابالدائم  ولتعامم نظراأو  ، إن كان ىو محترفا الموضوع
  .ولمكشف عن مشقة إلىاليحتاج 

ويبدأ  ،شتريبعد وصوليا لمخازن الم إالفال يتم فحصيا  ،بضائع مستوردة أن ىناك غير
أو قد  في الميدانالخبراء بالمشتري  يستعينقد فينا  ،اليو تاريخ الفحص من يوم وصوليا

 بحسب طبيعة المبيع. وذلك ال يفعل ،
ت بعد وصول يتم في أغمب المعامال ،فحص المبيع في البيع اإللكتروني غير أن عند

سميم خارج ـفالت بر الشبكة.عن طريق التسميم خارج الشبكة أوع سواءالمبيع إلى المشتري 
الميناء  أوفي البريد وصولو إلى المشتري عبر الشبكة يتم فيو فحص ومعاينة المبيع فور

 (3(المبيع المعنويوالمتمثل في  ،الخط، عبر فحص المبيع المسممأما  ،غيرىاأوالمطارات أو 
يتم ف ،الخدماتالبرامج و أو الكيانات المنطقية المعمومات و ك ،ممموسمادي ذوطابع غير فيو 

                                                                                                             
ٛع١ي فٟ شوػ اٌمبْٔٛ ـاٌ للاكح ، اـّلك/ أؽ ٠غت أْ ٠جنٌٙب ٟ٘ ػٕب٠خ اٌوعً اٌؼبكٞ ػٕل فؾض اٌّج١غ ٚلذ اٌز١ٍَُ . 

 .179،ص 2000اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ ،اٌغيء اٌواثغ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،اٌغيائو،ٍٕخ ،
(1) 

 .736ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ،  اٌّوعغ اٌَبثك ، اٌغيء اٌواثغ ، ص 
(2 )

ِطجؼخ، األعٕج١خ ٚ  ٠ؼبد اٌؼوث١خخ ِمبهٔخ ِغ ِغّٛػخ اٌزشوـشوػ أؽىبَ ػمل اٌج١غ، كهاٍ بي صوٚد اٌٛٔلاٚٞ،ـك/ وّ

 .234 ، ص1973اٌَالَ، ثغلاك، ٍٕخ 
(3) 

 .197ك/أٍبِخ أؽّل ثله ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
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من شبكة  اآلحادو  فارصاألعن طريق النقل الرقمي لمبيانات في شكل  المباشر إرساليا
  .(1(باإلرسالىذا ما يسمى و  ،حاسب اآللي لممشتريالمعموماتية إلى ال

بفحصيا فور المشتري  يمتزم ،إلى المستيمكالبرامج أو مجرد وصول ىذه المعمومات فب 
البائع الميني  يخطر ،الفحص إن ثبت بالمبيع عيبا معينافبعد  ،وصوليا إلى حاسبو اآللي

 .(2) االنترنت لو شيئا مطابقا لما تم مشاىدتو عبر يضمنيا أو حتى يضمن فورا اإللكتروني
حق لممشتري  ومنحضمان عمى  L.121/16قانون االستيالك الفرنسي قد نص في المادة ف

أوعدم المطابقة ثبت العيب  إن (3(ون يوم تسممسبعة أيام م خالل وأو استبدال ،المبيع إعادة
 . فيو وذلك بعد إخطاره بو

 نفس المدةعمى  البند التاسع من العقد النموذجي الفرنسي لمتجارة االلكترونية نص كما 
 .عمبيفتحسب من يوم تسمم ال ،المبرم عن بعد عمى العقد العدولفي 
المستيمك قد المشتري أو إذا كان  ،عقدمن يوم انعقاد الفييا أما الخدمات فتحسب المدة  

 تسمم تأكيد من البائع بما تضمنو من معمومات في بريده االلكتروني.

ما نصت حسب  يحق لممشتري رفع دعوى الضمان ،لم يستجيب البائع لإلخطار إن  
ن وا   ،بين متعاقدين من نفس الدولةكان التعامل بالبيع الكتروني  إن ،القواعد العامةعميو 
تتفق عمى  البد أنمختمفة، جنسية  أو شركات ذاتبين أشخاص كتروني االبيع كان 

 .  عمى البائع الدعوىىذه تحديد كيفية وطريقة رفع 
  ،حل المشكمة بينيما بطريقة ودية، أي غير قضائيةم تي في الواقع قدلكن 

ي القانون أ ،اإلدارةتطبيق قانون عن طريق القضاء و ستمزم األمر رفعياي ، وعدا ىذا الحل
الفقو ومعظم التشريعات ترى أن :"اختيار اإلطراف  غير أن ،الذي أختاره المتعاقدين

                                     
(1) 

  .203، ص  ٔفٌ اٌّوعغ
(2) 

Torres (ch( ,op.cit , N°318, p 117.    

   « Il s’agit également pour le cyber commençant de mettre à la disposition du client un   

   bien semblable à celui commandé » .                                                                                                                                                         
(3 )

 ِٕٗ(، ٟٚ٘ ٔفٌ اٌّلح اٌزٟ ألو٘ب 30لك٘ب ثـؼشوح أ٠بَ )اٌفظً اٌمبْٔٛ اٌزَٟٛٔ ٌٍّجبكالد ٚاٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ ؽ

 2005ٌَٕخ  659(، ٚونا اٌمبْٔٛ اٌٍجٕبٟٔ هلُ 55ِشوٚع لبْٔٛ اٌّجبكالد ٚ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌفٍَط١ٕٟ )اٌّبكح 

 اٌظبكه ثشأْ اٌزغبهح اإلٌىزوٟٚٔ.
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المستيمك من الحماية أي  ،حرمان المشتريب يستتبعلمقانون الواجب التطبيق ال يجوز أن  
  . (1( األحكام اآلمرة لقانون الدولة التي بيا محل إقامتو العادية"التي توفرىا لو 

رضاه وكذا وقوع  ،اعتباره الطرف الضعيف أمام البائع الميني االلكتروني ذلك بسبب
 لممبيعات.  أوالخادعةااللكترونية الكاذبة  اإلعالناتتحت إغراء 

 الفرع الثاني
 إخطار البائع بالعيب       

بالعيب في إلعالم البائع يعتبر اإلخطار تصرف قانوني يصدر من المشتري 
 البائع باستالمو المبيع المشتري إعالمفي  لمتمث،فيو ايجابي كون واإلخطار قد ي .المبيع

 كاكتشاف ،المشتري البائع بمشكمة في المبيعما أعمم  إذا اوقد يكون سمبي ،وقبولو بو
  .عدم مطابقتو لممطموبأو فيو العيب الخفي 

 .(2(مقدمة لدعوى قضائيةب اإلخطار يصف د ديابـالدكتور أسعير أن ـغ
وقد  ،لمبائعنافعا  قد يكونشرحنا، ما سبق وأن ك اإلخطارن أل الرأي،ال نوافقو ف 

 .عمى الوجو المتفق عميو كإعالم البائع بعدم التنفيذ يكون ضارا،
من التقنين المدني  380نص المشرع الجزائري عمى اإلخطار في المادة لقد و  

وجب عميو التحقق  ،ع:"إذا تسمم المشتري المبي بما يمي ي مصرينمد 449المقابمة لممادة 
فإذا كشف عيبا يضمنو  ،من حالتو عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية
فان لم يفعل اعتبر راضيا  ،البائع وجب عميو أن يخبر ىذا األخير في أجل مقبول عادة

             بالمبيع.
لمشتري وجب عمى ا ،غير أنو إذا كان العيب ال يظير بطريق االستعمال العادي

ال اعتبر راضيا بالمبيع بما فيو من عيوب". ،بوأن يخبر البائع  هبمجرد ظيور    وا 
اخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع  إذاعمى:" 381في المادة كما نص

 ."376 في الوقت المالئم كان لو الحق في المطالبة بالضمان وفقا لممادة

                                     
(1) 

 ٚاالٔزؤذملَ فٟ ِؤرّو اٌمبْٔٛ ٚاٌىّج١ٛرو ثؾش ِ االٔزؤذ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌقبص، ؽّل ػجل اٌىو٠ُ ٍالِخ،أ 

  ِٚب ثؼل٘ب. 41،ص2000ٍٕخ  عبِؼخ اإلِبهاد،     
(2)  

 .115ك/أٍؼل ك٠بة، ػّبْ ػ١ٛة اٌّج١غ اٌقف١خ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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بعد  مدني مصري أن 449المادة و  ئريمدني جزا 380المادة يتضح من خالل  
 المشرع، غيرأن يعاد معقولفي م عنو مشتري بإخطار البائعـيقوم ال ،فيالعيب الخ اكتشاف
لم يحددا كيفية اإلخطار، فيمكن أن يقع بأي وسيمة. فكثيرا ما يشترط الجزائري ري و المص

البضاعة حتى  البائع أن يحتوي اإلخطار عمى وصف دقيق لمعيب مع تحديد لمكانو في
 .(1(يسيل إجراء فحص مضاد عمييا 

أنو قد  غير (2(أو من يمثمو قانونا بو البائع عمماإلخطار ينتج أثاره إال بعد  كما أن
رغم ذلك ال يسقط حقو في الضمان ف ،البائع بالعيب في الوقت المحددال يخطر المشتري 

 عمى المشتري  فما ،المبيع منويؤكد خمو و  نالعيب عني بإخفاءسيء النية إن كان البائع ي
  بكل طرق اإلثبات. إثبات غش البائع في ىذه الحالة إال 

فعمى  ،فإذا كان العيب ممكن كشفو بالفحص العاديمشرع المصري الدى ـل   
ذا كان العيب و  (3(من تاريخ كشفو تبدأ،المشتري إخطار البائع بو خالل مّدة معقولة  ا 

فعمى المشتري إخبار البائع بمجرد إنياء  ،براء في الميدانبخ االستعانةيحتاج لمكشف عنو 
ال ٌعّد قابال لممبيع بما فيوو  ،لفحص والمعاينة الدقيقة لممبيعا   .(4(ا 

ثباتو بكل الطرقعن تحمل وجود العيب و  مسئولفيو  غير أن ىذه  ،تومعاينو  ا 
القواعد بإعماال  ،األشياء المبيعةاالعتناء بو ال تعفيو من مسؤولية المحافظة المعاينة 

بيعيا لحساب البائع من بإذا كانت ىذه األشياء قابمة لميالك أن يطمب ترخيص ف ،العامة
واسترجاع  ،البضاعة إرجاعاقتضى األمر  إذاويراعى  ،طرف المحكمة المختصة

  .(5(المصروفات
 نصت: قدف ،مدني مصري 327المادة ف ،القواعد العامةأحكام بمقتضى  إعماال

يا التمف إليالقضاء أن يبيع بالمزاد العمني األشياء التي يسرع  استئذانمدين بعد "يجوز لم
 أن يـودع الثمن في خزانة المحكمةيا و ـأوحراست ،في إيداعيا باىظةأوالتي تكمف نفقات 

                                     
(1  ) 

 .576إ١ٌبً ٔبط١ف، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ك/
(2)  

     1983ٍٕخ  ٛع ا١ٌَبهاد، اٌّطجؼخ اٌؼوث١خ اٌؾل٠ضخ، اٌمب٘وح،أؽّل شٛلٟ ػجل اٌوؽّبْ، ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ فٟ ث١

 .64، ص 60فموح      
(3)  

 .175ك/ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(4)

 .466ص  ؽ١َٓ ثٓ ش١ـ آس ٠ٍِٛب ، اٌّوعغ اٌَبثك، 
(5) 

 . 174 ٚ 173اٌّوعغ اٌَبثك، صٚ ك/ ِؾّٛك هِؼبْ اٌقٓ،   462، ص 343ك/رٛف١ك فوط، اٌّوعغ اٌَبثك، ف 
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 اتـكان التعامل فيو متداوال في البورصو  ،معروف في األسواق الشيء لو سعرفإذا كان 
 أن غير ،"العمني إال إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف فال يجوز بيعو بالمزاد

عيب مل فـكاشكل مشتر  إنلكن في الواقع  ،ىذه الحالةلم ينص عمى  ،لمشرع الجزائريا
العتبار وذلك  ،ىذه اإلجراءات المنصوص عمييا أعاله اتخاذفي في المبيع بإمكانو ـخال

        .ممكن وقتسرع بأعميو بالتصرف في المبيع ف ،استعجالي األمر
طبقا  فمعمول بو ،البيع اإللكترونيفي في الخلعيب ا عن إلخطارفيما يخص ا 

قانون اإلدارة إن كان البيع الكتروني  -أو إعماال لما تم االتفاق عميو  لمقواعد العامة،
  دولي.

البائع  إخطارب االلكتروني يقوم المشتري، العيب وظيور بيعالم فبمجرد فحص
 إخباربأية وسيمة أو الياتف أوالفاكس أو  كاالنترنت ،الوسائل المستحدثة لإلخطار بواسطة

  .حتى ال يتعدى اإلخطار ميمتو القانونيةاالتفاق عمييا تم 
 ،غرض المعد لوفي الالمبيع  استعمال ضرورةإذا كان العيب يتطمب لمكشف عنو ف

تأكد من لمما تعطى لممشتري  اثير وىذه الفترة ك ،المبيع استعمالفي فترة  بد من إخطارهفال 
  .لمعمل بيعصالحية الم

ي ـالتقنبالفحص العادي أو في المبيعات المادية كثيرا ما يتم الكشـف عن العيب  
عامل في تفإن عرف ال ،مثالمعين برنامج أو أنو إذا كنا بصدد بيع نظام معموماتي غير 

معموماتية الإذ من النظم  ،موماتيمعالطبيعة النظام  باختالفىذا النوع من البيوع يختمف 
ومنيا ما ال يتيسر التحقق من حالتيا إال بعد  ،الفعمي االستالميسيل فحصيا عند ما 

يكون  ،فاإلخطار في ىذا النوع من المبيع ،(1(خاصةخبرة فنية ألنيا تحتاج إلى  يااستالم
 .(2( دائما خالل المدة المعقولة

عيب الكتشاف افور خطار البائع ن اإلسراع بإال بد م ،فميما كانت نوعية المبيع 
 الخفي حتى ال يضيع فرص المطالبة بالضمان.

                                     
(1) 

 خـٟ ِغٍـٛه فـش ِٕشـض ثؾـِٛبر١خ، ٍِقــٛك اٌّؼٍــٟ ػمـك/ ؽبهق وبظُ ػغ١ً، ِلٜ ػّبْ اٌؼ١ت اٌقفٟ ف

 .311- 253، ص ص2008، ٍجزّجو 39اٌؼلك  اٌمبْٔٛ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ اٌؼوال١خ ،ٚاٌشو٠ؼخ    
(2 )

 اٌّمب٠ؼخ ٚاإل٠غبه،  كاهاٌج١غ ٚ ،بْٔٛ اٌّلٟٔ، اٌؼمٛك اٌَّّبحاٌم واد فٟـ، ِنو ك/ ِٕظــٛه ِظطفـــٝ ِٕظـــٛه

  .205، ص1957-1956اإلٍىٕله٠خ ، ٍٕخ اٌّؼبهف،    
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 الفرع الثالث
 عريضة رفع دعوى الضماف

عمى الرد  مالسمبي لمبائع المتمثل في عد موقفالنتيجة  يرفع المشتري الدعوى
قانون ال من (1(1648المادة  نصتولقد  .مبيعالضمان الموافقة عمى عدم إلخطار أو ا

عرف و  ،وفقا لطبيعة ةقصير وجوب رفع دعوى الضمان خالل مّدة عمى  المدني الفرنسي
ذلك ر اعتبفيمكن ا، المّدةلم يحدد الفرنسي المشرع أن  نفيم يع.ـي أبرم فييا البتالجية ال

 .(2(من مسائل الواقع التي تخضع لسمطة قاضي الموضوع
ة الضمان تخضع لسمطة عمى أن مدّ  الفرنسية محكمة النقض عممت وبذلك 

األستاذ  لدى أنغير  الذي سوف يكشف عن حسن أو سوء نية البائع. ،قاضي الموضوع
وفيما يخص ىذه المدة،  إال أن ،(3(أن ىذه المدة تكمن في عدة أشير، فغاستان وديشي

ى ترفع دعوى أخرى حت 1648ض الفرنسية إلى التخمص من المادة ـمحكمة النقلقد دفعت 
عدم  تلو كانحتى و يع مطابق ـميم مبـبتس التزاموالل البائع بتنفيذ ـوى إخـي دعىو  ،بدليا

 1648 المادةتم تعديل نص بذلك و  ،(4(في المبيع خفيبسبب عيب ت المطابقة قد نشأ 
التي  (5(17/02/2005المؤرخ في األمرمن  الثالثةفرنسي وفقا لما جاء بنص المادة  يمدن

من تاريخ كشف  احتسابيايبدأ  ،الخفي قائما لمّدة سنتين تسمح برفع دعوى الضمان لمعيب
 .العيب

 المادةنص في قد ف ،المصريالمدني القانون  أماىذا عن القانون المدني الفرنسي، 
 أنقضتتسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا  ":عمىمدني جزائري  383 لممادة المقابمة 452/1

ما لم يقبل أن  ،شتري العيب إال بعد ذلكلم يكتشف الم ولو ،سنة من وقت تسميم المبيع
                                     

(1)
 Art 1648:« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur 

dans un bref  délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente 

a été faite»      
(2)

 George Vermelle, Droit civil, les contrats spéciaux, 2
ème 

Ed, Paris, 1998, p42.  
(3)  

 .474اٌّوعغ اٌَبثك، ص ٠ٍِٛب، سٌؾَٓ ثٓ ش١ـ آ
(4)

 .226عغ اٌَبثك ،  ص ك/أٍبِخ أؽّل ثله، ػّبٔبد اٌّشزوٞ فٟ ػمل اٌج١غ اإلٌىزوٟٚٔ، اٌّو 
)5  (  

Ordonnance N°136/2005 , 17 fév. 2005, art3, « L’action résultant des vices rédhibitoires 

   doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du 

   vice ».                       

    . 02٘بِش هلُ 114ه،اٌّوعغ اٌَبثك صك/أٍبِخ أؽّل ثل
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إذا ثبت تعمد  ،ع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادمال يجوز لمبائو  .يمتزم بالضمان لمدة أطول
 .إخفاء العيب غشا منو"

 كاستثناءالخفي، ضمان العيب لعمى مّدة تكون أطول  االتفاقمعنى النص يجوز ف      
أن يتم التقادم في مّدة تختمف عن المدة التي  قاالتفا"ال يجوز عمى :لألصل الذي نص 
 . نص عمييا القانون"

ال يجوز لمبائع و  ،فمدة دعوى الضمان سارية المفعول من يوم وقوع التسمم الفعمي لممبيع
التقادم إذا ثبت غشو في تعمد إخفاء العيب، فالتقادم ىنا يكون  النتياءالتمسك بالسنة 

 .تطبيقا لمقواعد العامة سنة من يوم البيع،عشرة  خمسةبـ
 لومبيع حتى و الفعمي لمتسميم التبدأ من يوم ،و واحدة  رفع دعوى الضمان بمضي سنةوت 

  ىذا األجل. انقضاءلم يكتشف المشتري العيب إال بعد 
غير أنو ال يجوز لمبائع التمسك بسنة التقادم متى ثبت أنو أخفى العيب غشا منو. فينا 

ما لم ( 1(رفع الدعوى مقدرة بسنةـلاالقانونية لمّدة لذا فا .الطويلتخضع مدة الضمان لمتقادم 
  .(2(عمى تمديد الضمان اتفاقيكن ىناك 

يبدأ سريان الدعوى من  من التقنين المدني الجزائري، 383/1طبقا لنص المادة 
حيث ال بد أن يبدأ سريانيا من يوم اإلخطار  ،يذا غير منطقيف ، تاريخ تسميم المبيع

 كشف عن العيب إال بعد مرور مّدةيستطيع القد ال وبدون وقوع أي إىمال منو، ري المشتف
ليس من يوم الكشف عن العيب تبدأ المّدة من يوم اإلخطار و  أنإذن  فينبغي ،طويمة
  الخفي.

عّدة لوذلك  بقصرىاتميزت  قد كما يمكن القول أن دعوى المطالبة بالضمان
، ولم يتخممو إدعاء المشتري ،وقت  معين نقضاءإلأو  المعامالت استقرار ،منيا اعتبارات

يسيل فييا اإلثبات  ،المّدة قصيرة العتبار إن كانت أو ،سميمو   يعني أن المبيع جيد مما

                                     
(1)  

  ِٓ ر١ٍَُ اٌّج١غ .رجلأ اٌّلح ثـَزخ أشٙو  اؽلك، فبٌمبْٔٛ األهكٟٔ ٚ اإلِبهارٟ ثقالف اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ ٚ اٌّظوٞ

 اٌٍجٕبٟٔ  بْٔٛ اٌّٛعجبدــأِب ل ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اإلِبهارٟ.( 555)ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ األهكٟٔ ٚاٌّبكح   (521)اٌّبكح    

 .        ( 446)أ٠بَ  ٚمٌه ِٓ ربه٠ـ رٍَُ اٌّج١غ، اٌّبكح   -07-ؽلك٘ب ثـَجؼخ    
(2  )

ٚ وبْ ٠ٙلف اٌمواه إٌٝ  ،ؽ١ش لؼٝ ثٕمغ اٌمواه اٌّطؼْٛ ف١ٗ ،11/10/1989اٌؼ١ٍب اٌظبكه ثزبه٠ـ لواه اٌؾىّخ 

 ب ٚ مٌه ثبٌوغُ ِٓ ِوٚه ػٓ اٌّّلح أوضو ِٓ ٍٕخ.إٌياَ اٌطبػٕخ ٚ ٟ٘ اٌجبئؼخ ثوك ِجٍغ ا١ٌَبهح ِمبثً اٍزالِٙ     

  .140، ص 1991اٌّغٍخ اٌمؼبئ١خ، اٌؼلك األٚي، ٍٕخ     



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

111 
 

أن العيب كان أو  واستعمالسوء لالعيب إن كان نتيجة الكشف عن المشتري البائع و  عمى
 .البداية ذمنلممبيع مرافقا 

رفع  نيمك اإللكترونيالبيع عقد  وفي ،العاديلبيع رفع الدعوى في ا عنىذا 
مع تطبيق قانون اإلدارة بأو كما سبق لنا القول  ،قواعد العامةطبقا إلجراءات الالدعوى 

وميارة  حتاج إلى وقتت ،المعموماتية بيع عقودف .خصوصية لممحل المعنويالترك مجال 
تعديل المّدة  مما يستوجبنظام تعقيد ىذا السبب ب،وذلك  العيب فييا عن مكشفل ينكبير 

 .الضمانمدة أطول لممطالبة بحتى يستفيد المشتري من  وتمديدىا
 المطمب الثاني

 الشروط الموضوعية لممارسة دعوى الضماف
ىو المدين بالضمان و  طرفان،دعوى ضمان العيوب الخفية دعوى قضائية يمثميا 

المشتري الذي يدعى بإنشاء حق  أيالدائن بالضمان و  ،سمبي التزاموقع منو  الذيالبائع 
ىذا ينبني عمى ما تقدم تقسيم لذا سوف  .متمثال في ضمان المبيع ،إيجابي لمصمحتو

       عين:فر  إلىالمطمب 
 ن في دعوى الضمان لدائا :الفرع األول         

 الدعوى في ىذهمدين ال :الفرع الثاني         
 الفرع األوؿ

 الدائف في دعوى الضماف
صاحب الحق األول و  ،بالضمان الدائن ىوعقد البيع العادي  المشتري في يعد

  .المدين بو األصمي في الرجوع عمىو 
 .امعنوي اقد يكون شخصأو  اأومحترف اعادي اطبيعي اقد يكون شخص دائنفيذا ال

( 1(فيناك مستيمكا.وبذلك يصبح  المينيالشخصي أوالعائمي أو  ستعمالمن أجل اال فيشتري

ت ـفس الوقـفي نو  منو، لالستفادةمن يقوم بشراء الشيء ىو  ،ن المشتري العاديأ من يرى
تقنيات إذا ما تم تنبييو عمى خصائص أو  افير أنو يصبح محتر ـغ ج،ـتـالمنة ـيل تقنيـيج

                                     
(1 )

  .305ك/أٍؼل ك٠بة ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
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يتولى شراء المبيع من أجل  نالمشتري المحترف كل م غير أن الشيء من طرف البائع.
 أو حرفة لو.  الشراء مينةتخذ وي ،بو االتجار

 تمكنو من معرفة و  ،ميدانىذا في الممارسة الدائمة ب االحترافية يكتسب وبذلك
  عيوبو.و ياه امز  ،تقنيات الشيء

 ،يستطيع ممارسة حق العدول عنفإذا استطاع العثور عمى العيب في المبيع 
 وحقينتقل و  أوبفسخ العقد،،المطالبة بالضمانلو حق أما إذا كشف عنو بعد شرائو، ي ،العقد

 1122المادة  وذلك ما نصت عميو ،(أي الورثة)  و العامـإلى خمف في المطالبة بالضمان
من  145المادة كذلك و  ،(1(بذلك أجاز القضاء الفرنسيكما  ،الفرنسيمدني ال انونـمن الق
  .غير أن المشرع الجزائري لم ينص عمى ىذه الحالةالمصري، مدني ال القانون

ق المشتري إلى خمفو الخاص، فإذا باع المشتري المبيع حأيضا ينتقل  كما
لكونيا من ، الضمان معو دعوى نتقل، تإلى مشتر ثانالمتضمن لدعوى ضمان العيب 

 أكتشفوإذا  ،بالعيب الخفي المشتري الثاني  عدم عممشرط  ا يجب توافرمكالمبيع ممحقات 
 .األول المشتري لقب وال ،فال ضمان لو قبل البائع ،قبل أن يسمم لو المبيع

الرجوع سوى عميو فما  ،العمم بالنسبة لممشتري الثانيتوافر شرط عدم في حالة و  
شخصية الدعوى الأو  (2(رةـالمباشر ـوى غيـالدعوىي  ،الثالثةعمى البائع بإحدى الدعاوى 

 .(3(الدعوى المباشرةع أو ضد البائ
المحترف وكذلك ادي يمكن القول أن المشتري الع ،البيع اإللكترونيمقارنة ب 
ن نقطة االختالف تكمن في أ غير ،في البيع الكالسيكي المشتري مضموننفس  نيحمال

 .المراد شراءهبيع في طبيعة المكذا و  ،مكان وكيفية الشراء

                                     
(1 )

 ـ ثبٌزؼ٠ٛغ ٌظبٌؼ أهٍِخ اٌّشزوٞ اٌّزٛفٟ ثَجت اٌؾبكس إٌبعُ ػٓ اٌؼ١ت-Lyonْٛ ــبف ١ٌــذ ِؾىّخ اٍزئٕـلؼ

ٍَخ ؽىّٙب ػٍٝ أْ أهٍِخ اٌّشزوٞ ٚاهصخ ىّخ إٌمغ اٌفو١َٔخ ٘نا اٌمواه ِؤٚأ٠لد ِؾ ٟ اٌّج١غ،اٌنٞ اوزشف ف

. وّب لؼذ 1955-2-58565األٍجٛع اٌمبٟٔٛٔ   1954/11/24ٌظبؽت اٌؾك فٟ اٌؼّبْ. ٔمغ ِلٟٔ فؤَٟ فٟ

ٌنٞ أطبثُٙ ِٓ عواء ـ  اٌفو١َٔخ ثزؼ٠ٛغ أهٍِخ ِشزوٞ ٚأؽفبٌٗ اٌمظو ػٍٝ اٌؼوه ا-Nimes ِؾىّخ اٍزأٔف ١ُٔ

  1960, 725كاٌٛى 1960/04/25ٚفبح ػبئٍُٙ ثَجت اٌؼ١ت اٌقفٟ فٟ اٌّج١غ. ِؾىّخ اٍزئٕبف ١ُٔ فٟ 
(2  )

قدٚ ك/ ى١٘خ  ٍٟ  ٠ٍٛف،  ،01٘بِش هلُ ، 260ك/ػٍٟ ٔغ١لح ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ، كاهاٌطجؼخ اٌضبٌضخ اٌج١غ، ع

 .182، ص 2000ٌٍٕشو، ر١يٞ ٚىٚ، اٌغيائو، ٍٕخ  األًِ     
(3  )

 .741ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
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اء كان و وينتقل الضمان بانتقال الممكية س ،العميل ىو الدائن بالضمانفالمشتري أو  
ويمكنو الرجوع  ،حق يستطيع الرجوع عمى من باع لوأي المشتري الال ،خاصاأو خمفا عاما 

المنتج، ويمكن إلطراف البائع كانت لممشتري األول ضد البائع أو بدعوى الضمان التي 
 .(1( مفخالعقد قصر االستفادة عمى المتعاقدين دون ال

رفعيا عمى البائع  أوورثتو أما فيما يخص الدعاوى التي يستطيع المشتري
 ترفع التي مدعاوىل مماثمة نرى أنيا ،في في المبيعالعيب الخ كتشافا عنداإللكتروني 

ذافي البيع التقميدي، ئع الباعمى   عمييمى فترفع الدعو  كان ليذا األخير شركاء، وا 
 ،فبعد تعويضيم لممشتري ،وسبب أحدىم فيتقد أن العيب الخفي ثبت  إذا باإلجماع إال 

 بالتعويض. عمى المتسبب يميتم رجوع
منيا  ،أخرى وىدعا ىناك ،دعاوى العيب الخفي في البيع اإللكترونيل إضافة

 انتياككذلك دعاوى و  ،إثبات التعاقددعاوى متعمقة بو  ،رادة في البيعرض لإلـاوى التعـدع
 جرائم المعموماتية والوفاءدعاوى في مجال وكذا  ،الحقوق الشخصية والممكية الفكرية

 .(2(االلكتروني
 الفرع الثاني

 ف في دعوى الضمافالمدي

ختمف ـتو معنوي، شخص طبيعي أو  فيو البائع،المدين بالضمان في عقد البيع ىو 
يعد ف ،يشتري ليدف البيعال البائع العرضي ف. النشاط الذي يقوم بو باختالف توصف

، عن محل الشراء اتيممك معمومألنو ال ،تصرفو من التصرفات المدنية ال التجارية
 ال يمكن متابعتو بضمان العيب الخفيف إذن .ى غاية إثبات العكسحسن النية إلب ويتحمى

  .(3(إن ظير بالمبيع

                                     
(1  )

   2006ك/ ِؾّل فٛاى ِطبٌمخ ،اٌٛع١ي فٟ ػمٛك اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو، األهكْ، ٍٕخ 

 .115ص   
(2  )

 .17ٚ  16ك/ثشبه ؽالي أؽّل ِِٕٟٛ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  أ٠ؼب:

    V. aussi:Laprotection des droits d’auteur: Alain.Bensoussan, Internet aspects juridiques    

   2 éd,  revue et augmentée, éd .Hermes,Paris,1998,p 63 et s. 
)3  (

Philippe-Malaurie , Cours de droit civil, les contrats spéciaux, édition Cujas , 1986 

    p 198. 
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يستطيع إخفاؤىا عمى و  ،يعمم بعيوب المبيعالذي البائع المحترف،  كذلك ىناك 
قبل التعاقد تقديم مبيعا لممشتري بغير المواصفات التي تم رؤيتيا يقوم ب المشتري أوكذلك

  أثنائو.أو 
سيء النية  يوف ،في البائع المحترف الوصفية ت إحدى ىذه المعاييرإن وجدـفلذا 

  .(1(مدني فرنسي 1645عميو أحكام المادة  تطبقو 
ال تنحصر في  (3(المشرع الجزائريو  (2(غيرأن سوء نية البائع لدى الفقو المصري

 المشتري عنإخفاء العيب  ةحاولم في كذلك بل ،فقطعمم البائع بالعيب في المبيع 
في منزلة البائع المحترف كل من  ويعد مثال. والتدليس كالغش ،احتياليةطرق  تعمالباس

  .(4(تاجر مستورد أوموزع أو أو  صانعحرفي أو ج أو تكمن ،ي إطار مينتوـتدخل ف
واعتبر البائع المحترف منتجا التشبيو بيذا   قد استقر القضاء الفرنسي األخذو  

 (5(العيوبكان ال يعمم بيذه  ولو ،يقوم ببيعيا أوتاجرا مسئوال عن عيوب المنتجات التي
-  روان- ذىبت محكمة استئناف حيث  ،األحكام القضائيةبعض وتجمى ذلك في 

Rouen- 1645أو تاجرا لنص المادة ضرورة إخضاع البائع المحترف صانعا كان  إلى 
أن يدعي لي وال يمكنو بالتا ،من القانون المدني الفرنسي  لكونو ضامن لجودة منتجاتو

لية صاحب المحل الذي ؤو بمسفي حكم أخر قررت كما  .يبيعوبالشيء الذي يصنعو أو 
  .(6(في عجمة القيادة عن الحادثة التي نجمت عن ىذا العيب سيارة فييا تصدع باع

                                     
(1)

 «Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix 

   qu’il en a  reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».  
(2) 

  .03، ٘بِش هلُ 742ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، اٌغيء اٌواثغ ، ص 
(3) 

 ِلٟٔ عيائوٞ. 383/2ٚ  379/2اٌّٛاك 
(4)  

         15/09/1990اٌّؤهؿ فٟ  90/266ِٓ اٌزم١ٕٓ اٌّلٟٔ اٌفؤَٟ  ٚونا اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  1386اٌّبكح 

 .  1990اٌّزؼٍك ثؼّبْ إٌّزغبد ٚ اٌقلِبد، اٌّبكح اٌضب١ٔخ / اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك أهثؼْٛ ، ٍٕخ 
(5 )

 غبد اٌظٕبػ١خ اٌّؼ١جخ، ِمبيِخ اٌَّزٍٙه ِٓ األػواه إٌبشئخ ػٓ ػ١ٛة إٌّزػّبْ ٍال ،ك/عبثو ِؾغٛة ػٍٟ

 .302-189، ص ص 1996ِبهً  20 اٌى٠ٛز١خ، اٌؼلك األٚي ، ثزبه٠ـ  فٟ ِغٍخ اٌؾمٛق ِٕشٛه    
)6 ( 

C.A.Rouen,27 nov.1930(D.H.1931,p39). 

 .01٘بِش هلُ ،97ص اٌّوعغ اٌَبثك ، ك/ػٍٟ فزبن،   

Civ.1
er

,19 jan.1965 et Civ.1
er
,28 nov.1966,p99 et Civ.1

er
,8 nov.1972 (D.1973 , somm   

   p52).
 
Com.17 fév.1962(D.1965,p353),Com.4 juin 1969(D.1970,p51) .          
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بالبائع الذي يعمم المحترف أنو يجب أن يشبو البائع  إلىذىبت أحكام أخرى  كما
 . (1( يستطيع أن يجيميابعيوب المبيع بحكم مينتو وال 

المنتج أوالموزع المحترف أوالصانع أو يمكن القول أن مسؤولية البائع العادي أو  
تقدم الصناعات الكبرى والمشاكل المحتمل تغير المبيعات بسبب قائمة ومتطورة نتيجة 

 .توقعيا من جراء ىذا التطور
بائع الميني إعماال بذلك استمرت محكمة النقض الفرنسية عمى اعتبار الف 

  .(2( الذي تم بيعولعيب في المبيع الذي تم صنعو أو ال حتى ولو تجاىل اؤو أوالمحترف مس
ال ينتقل إلى الورثة ، يمكن القول أنو لمغيرالبائع ضمان حق انتقال  أما عن مدى
ىذه الديون  منو  ،سداد الديون تركة إال بعدفال ،تومن تركعميو  الحصولبل يبقى دينا يتم 

المباشر أي بو الدائن األول  يطالبالذي  (3(اص بضمان العيوب الخفيةـالخ الدين
   .في مواجية ورثة البائع االول المشتري
بية مختمفة عمى الدول العر  البالدالميراث في  انتقالالمالحظ أن قواعد وأحكام  

ميو الخيار ع مباشرة، بل، حيث ال ينتقل الميراث إلى الخمف العام مثال فرنساك ،ةبيو األور 
قبل أن ي، أو بالضمان بالتالي فيو غير ممزمالغير، و بين رفض التركة ويعتبر ىنا من 

تنتقل إليو بما فييا الحق في  التزاماتون تحفظ الجرد، فإن حقوق المورث و التركة دو 
لكن في  ،مورثو التزاماتقبولو لمتركة بشرط الجرد، فتنتقل إليو جميع حقوق و أو  ،الضمان

   . (4(، فال يرجع الدائنين عمى أموال الوارث الخاصةكةحدود التر 
 انت صفتوو البائع ميما كفيبالضمان في البيع اإللكتروني،  متزمالم أما فيما يخص      
 ، ثم الخمف العام والخاص ليؤالء.لممبيع اموزعأو  امنتجأو  اأومحترف اعادي ابائع

                                     
(1) 

 .،3،٘بِش هلُ  99ك/ ػٍٟ اٌفزبن ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(2  )

 . 120ك/طبؽت اٌفزالٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ،ص 
(3)  

 .185ٚ ِؾّل أثٛ ٘ي٠ُ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  729ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(4)  

 اٌمب١ٔٛٔٓ اٌّظوٞ ٚ اٌى٠ٛزٟ    ك/ػجل اٌوٍٛي ػجل اٌوػب ِؾّل، االٌزياَ ثؼّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ، كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ 

  . 368، ص 219، فموح 1974ٍٕخ   ،ؽواء ٌٍٕشو كاه    
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ذا تعدد البائعون ، و ضامن وبعده خمفوفإن بائعيا ىو ال، مثال صدد عقود المعموماتيةبو   ا 
العمل الذي قام بو أوالجزء كان كل منيم ممتزما بالضمان في حدود  لمعموماتيالمنظام 
  .(1(قدموالذي 

دعوى ضمان العيب من السمف  انتقاللقد ذىب أغمب الفقو الفرنسي إلى اإلجماع عمى 
  .(2(إلى الخمف

طبيعة الدعوى ذات اللمبدأ، وأن يرفع الخمف الفرنسي عمى ىذا ا كذلك القضاء استقرو 
  .(3(عقديةال

الضمان من السمف إلى الخمف في  انتقالعمى  الفرنسية محكمة النقضقضت حيث 
حكمو الرجوع بالضمان بدعوى  من فيأو  ،من حق المستفيدف،نطاق عقود المعموماتية 

شريطة وماتية ـظام المعمتجييز نض بيع أو لغر  ،مباشرة عمى الغير الذي تعاقد معو المتعيد
سمم جزء منو إلى أو مبيع الذي حازه الغير قبل تسممو أن يكون العيب موجودا في ال

 .المتعيد

 ،فال يحق لممستفيد الرجوع عمى الغير بدعوى مباشرة ،أنو إذا ظير العيب بعد ذلك غير
     .(4( بل يجب الرجوع عمى المتعيد

إن كان خدمة أومنقوال  بيع االلكتروني،ال مانع من تطبيق نفس المبدأ في الم 
 كثر شيوعا.األسيما أن ىذا النوع من المبيع  ىو ماديا 

 
 
 
 

                                     
(1  )

 .285بهق وبظُ ػغ١ً، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ؽ
)2  (  

Ghestin(J), Jamin Christophe et Billian Marc, Traité et droit civil, les effets du contrat 

    2
ed

, L.G.D. J, Paris , p 894.    

 .51،٘بِش هل285ُك/وبظُ ػغ١ً ،اٌّوعغ اٌَبثك،ص     
(3  )

 ؾٛى٘ب ِىزَت اٌٍّى١خ اٌضب١ٔخ فٟ ٝ ثأْ اٌلػٜٛ اٌّجبشوح ٌٍؼّبْ اٌزٟ ٠، لؼ 1979/ 09/10ٔمغ ِلٟٔ فؤَٟ، 

 .286ػمٛك اٌج١غ اٌّزؼبلجخ ٌٙب ثبٌؼوٚهح ؽج١ؼخ ػمل٠خ، ك/ ؽبهق وبظُ ػغ١ً، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص     
(4  )

 .286ؽبهق وبظُ ػغ١ً، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ك/
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 المبحث الثالث
 أحكاـ دعوى الضماف

 القانونيةجراءات اإل بمباشرةقام المشتري  ،شروط ضمان العيب تحققت إذا
المبيع معيبا وغير  كان إنالثمن  واسترداد رد المبيع اختياربإما  وذلك ،ممطالبة بالضمانل

أن ع واالكتفاء بتخفيض الثمن أو استبقاء المبي يختارقد أو  ،صالح لمغرض الذي أعد لو
المعيب وذلك إما بإصالح المبيع  ،اإن كان ذلك ممكن ،المطالبة بالتنفيذ العيني يختار
 ج جديد. و استبدالو بمنتأو نفقة البائع  عمى

بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين ،وذلك عمى  قمنا دبناء عمى ما تم تقديمو ،لق
 :النحو التالي
 أثار دعوى الضمان  :األوؿالمطمب   
 دم اتقوأحكام تعديل مدة الالعيب الخفي ضمان  دعوى سقوط المطمب الثاني:  

 األوؿ طمبالم
 أثار دعوى الضماف
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رتب تتع ضد البائضمان العيوب الخفية في المبيع المشتري لدعوى  ممارسةبعد 
التطرق إلى مع المبيع  اءتبقاسالثمن و  تخفيضو أرد المبيع متمثمة في  قانونية اأثار 

وحالة ىالك  ، كحالة استعمال المشتري لممبيع دون عممو بالعيب،استثناءات ىذا االختيار
 .المبيع وأيضا تصرف المشتري في المبيع دون العمم بعيبو

 استبدالوالمتمثل في إصالح المبيع أو العيني  متنفيذل يمكن لممشتري دفع البائعكما  
 هخالل ىذوىذا ما سيتم شرحو  ،التعويضبالفسخ مع  المطالبة أنو يستطيعأو  بمبيع جديد

 .تبعا الفروع
 رد المبيع الفرع األول:           

 المبيع وانقاص الثمن استبقاء الفرع الثاني:          
 ينيالتنفيذ الع :الثالث الفرع          
 التعويض :الفرع الرابع          

 
 األوؿ فرعال

 رد المبيع
برد تمسك يرفع ىذا األخير الدعوى وي ،المشتريخطار عند عدم استجابة البائع إل

جزء  استردادأن يحتفظ بالمبيع مع الثمن أو  استردادمع  دعوى فسخ الشراءرفع  أي ،المبيع
  .يقدره الخبراءمن الثمن 
من التقنين المدني  (1(1644قد نصت عمييا المادة  ختيارااليذه الحرية في ف
يكون المشتري  1641،1643في المادتين  " في األحوال المنصوص عمييايمي بما الفرنسي

يقدره أىل  جزء من الثمناسترجاع و  إبقائومخيرا بين رد المبيع واسترداد الثمن وبين 
   .الخبرة"

                                     
)1

» 
(

En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur aura alors le choix entre rendre la  

   chose ou se faire  restituer le prix  (Action rédhibitoire) telle qu’elle sera arbitrée par  

   experts». 
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 إذا:"450مادة لم طبقادني المصري، يكون في القانون المالرجوع بدعوى الضمان   
أخطر المشتري البائع في الوقت المالئم كان لو أن يرجع بالضمان عمى النحو المبين في 

 ."444المادة 
 وذلكالجزئي،  االستحقاقالتعويضات المستحقة في حالة ضمان  حيث وضحت 

 التمييز بين العيب الجسيم واليسير.ب
حصولو إما رد المبيع و  :انينملممشتري حق الخيار بين الض إن كان العيب جسيما، يكونف

المبيع مع  استبقاء( أو 443 ادةمالالكمي) االستحقاقعمى التعويض طبقا ألحكام ضمان 
 .ما فاتو من كسبأصابو من خسارة و عما التعويض 

مقداره  التعويض الذي يتغيربالمطالبة  حق سوىممشتري ليس ل ،كان العيب يسيراوان  
 االستحقاق( الخاصة بالتعويض في حالة 444 ادةمالسوء نيتو )حسن نية البائع أو  بحسب
المشتري البائع بالعيب "إذا أخبر :التقنين المدني الجزائري من 381نصت المادة و  الجزئي.

وفقا لممادة كان لو الحق في المطالبة بالضمان  ،الموجود في المبيع في الوقت المالئم
  ."جزائري  دنيم 376

متى توفرت يمكن لممشتري رد المبيع لمبائع،  ،خالل ىذه المواد السالفة الذكر من
  .(1(حق التقدير تممك ال فيي، االستجابة لو ى المحكمةشروط طمب الرد فعم

تصرف باإلرادة المنفردة متوقف  يوفالمشتري، ب منوط  حق طمب الرد أننرى  
بعد رفع الدعوى وصدور  يياالحصول عميتم أو  ودية الموافقة فقد تكون البائع،موافقة عمى 

البائع  اإلضرار بمصالحوذلك دون  المشتريالذي يتقرر فيو الرد لصالح الحكم القضائي 
ال تحول   .وفي حق تعسف إلى ىذا الحقوا 
 الفسخ بين المتعاقدين وقعإذا ما  تمفيالبيع اإللكتروني، رد المبيع في  فيما يخص 

  تنفيذ العقد.والعدول عن 
ما يرجع إلى طبيعة المحل  ،عّدة منياألسباب كيمييما د استبعيتم اما  كثيراو 

ال يمكن إعادة إرساليا  منتجاتحسب خاصيات شخصية أو  بمنتجاتكتزويد المستيمك 

                                     
(1  )

 اٌؾمٛل١خ غيء األٚي، ِٕشٛهاد ى٠ٓاٌ -اٌٛوبٌخ -اإل٠غبه -اٌج١غ - اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ، اٌؼمٛك اٌَّّبح ك/أٍؼل ك٠بة،

 . 261، ص2007ٌجٕبْ، ٍٕخ ، ث١وٚد     
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قد تكون عبارة عن برامج أو  مّدة صالحيتيا النتياءأو  االستيالكلكونيا قابمة لمتمف أو 
التي قد يتحمميا المشتري دون الباىضة إرسال المبيع  تكاليف إعادةلراجعة  وخدمات، أو

 .البائع
والمطالبة  استبعاد رد المبيع اختيارإال فما عمى المتعاقدين  ،ىذه الحاالت عند 

المشتري عمى رد  أصر فإذا .المبيعبلجسامة التي لحقت نوع ايتناسب و الذي  بالتعويض
 عمييا في العقد، االتفاقلتي تم صال اتاالسائل و عميو بإخطار البائع بواسطة ف ،مبيعال
يبدأ من  خر،الذي تتغير مدتو من قانون آلاألجل القانوني ليذا الرد  احترام لذلك فانو 

في أجل  شتريلمإرجاع المبمغ المدفوع إلى ا التزامويتحمل البائع  .تاريخ تسمم المبيع
بة ـنسـأما بال ،سمميامن تاريخ تالمادية بالنسبة لممنتجات ىذه المدة تبدأ ف ،المحدد

ستيمك، كما يحممو ـويتحمل البائع إرجاع ثمن المبيع لمم من تاريخ إبرام العقدف ،لمخدمات
   . (1(المصاريف الناجمة عن رد البضاعة

عمى أن لممشتري  رنسيالف االستيالكتقنين من  L.121.16(2)نصت المادة 
سواء  ،المبيع ذلك من تاريخ تسمموأيام كاممة و  حق إرجاع المبيع خالل سبعة االلكتروني
  إبداء األسباب. تكميف دونو   عدا تكاليف الردما ،ثمنو دون نفقات الستردادأو  الستبدالو

                                     
(1  )

       ٚ ونٌه ِمبي األٍزبم شٛلٟ  2000ٌَٕخ  83ِٓ لبْٔٛ اٌّؼبِالد اإلٌىزو١ٔٚخ اٌزَٟٛٔ هلُ  30ٔض اٌّبكح 

 ػمٛك اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزَٟٛٔ ِٕشٛه فٟ : -اٌطج١ت

     File : //C : /documents and settings/pc01/mes documents/ 

اٌظبكه  241إٌّشٛه فٟ عو٠لح اٌٛلبئغ اٌّظو٠خ، اٌؼلك  67/2006: لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّظوٞ هلُ ٚأ٠ؼب   

"... ٌٍَّزٍٙه فالي أهثؼخ ٠ِٛب.    حاٌزٟ ؽلك د اٌّلح فٟ هك اٌّج١غ  ثأهثؼخ ػشو،اٌّبكح اٌضبِٕخ ،  22/10/2006فٟ 

اٌّؼبِالد اإلٌىزو١ٔٚخ، كهاٍخ  ّـــلٚػ إثـوا١ُ٘، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟبٌل ِـف ؼخ"، ك/٠ِٛب ِٓ ٠َٛ رٍَُ اٌٍَ حػشو

       .   ٚفٟ ٔفٌ اٌّؼّْٛ  ٌلٜ :276، ص 2007ٕخ ِمبهٔخ، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ، ٍ

    Salem. Yammahi, La protection du consommateur dans les contrats électroniques de 

    consommation, thèse pour le doctorat en droit privé ,université de Rouen,2009, p257. 
(2)

 «Pour toute opération de vente à distance, l’acheteur d’un produit dispose d’un délai de   

sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce 

   produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalités à l’exception de frais 

  de retour» . 

 .279، ص ِّلٚػ  إثوا١ُ٘ ، اٌّوعغ اٌَبثكك/فبٌل  -    
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كحق إرجاع برامج الحاسوب خالل ثالثين يوما وذلك من تاريخ  ،البرامجرد أن  غير
أويتم  بالفيروسات، يعد أمرا مستحيال وصعبا بعد أدائيا، ألنيا قد ترد محممة ،(1(االستالم

 نسخيا،فال جدوى من ردىا.
كتقديم خدمات تذاكر الطيران وخدمات السياحة، والفنادق وتذاكر  ،الخدماترد  لككذو   

 فكانت النظرة فييا محل جدل بين رد ىذه الخدمة أواستبقائيا. ،(2(المالىي والمسرح
الخدمات استنادا إلى  يوازي بين عقود بيع المنتجات وعقود تقديم (3(رأي من الفقوف 

 (4(من قانون L.121/16ذكر المشرع الفرنسي اصطالح "المنتج" المعبر عنيا في المادة 
عطائيا معنى أوسع حتى تكون المساواة بين الخدمة والمنتجات  االستيالك الفرنسي وا 
وتمتد قواعد حماية المستيمك في بيع المنتجات إلى الخدمات، لكون ىذه األخيرة عرضة 

دعاء الكاذب والمضمل عبر االنترنت حتى تجعل المستيمك في حيرة من أمره، وذلك لإل
  .(5(بإغفال إحدى الخصائص الجوىرية لمسمعة أو الخدمة المعمن عنيا

االتجاه المعاكس، ىناك من ذىب إلى عدم قبول رد المبيع المتمثل في  غير أن
ن في كيفية إعمال ىذه الرخصة الخدمة إلى البائع أولمقدم الخدمة لصعوبات عممية تكم

.  ونحن بدورنا نستبعد الرد فـي الخدمات، فالخدمة إن تم عـرضيا عمى (6(واسترداد الثمن
 المستيمك أوالمستخدم، يضطر مقدم الخدمة تقديم معمومات عمييا إلثرائو بيا.

فال فائدة من  استرجاع ىذه المعمومات التي عادت عمى المستيمك بالنفع والربح  
والتي قد استعمميا قبل ردىا في مجاالت أخرى،كما أنو في حالة ما إذا تم التنفيذ في ،

الخدمة المرسمة إليو ال يمكن وقوع الرد فييا حتى ولو كانت رديئة. فما عمى المستفيد إال 
 بمطالبة المزود، أي البائع بالتعويض. 

                                     
(1)

 Case in Hill v.Gate way.2000 Inc,105f 3d 1147(7
th
 cir 1997). 

 .03، ٘بِش هلُ 293غ اٌَبثك، ص ك/فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوع   
(2  )

 ك/ػجل اٌؼي٠ي اٌّوٍٟ ؽّٛك، اٌؾّب٠خ اٌّل١ٔخ اٌقبطخ ٌوػبء اٌّشزوٞ، فٟ ػمٛك اٌج١غ اٌزٟ رزُ ػٓ ثؼل، كْٚ موو 

 .83، ص2005إٌشو، ِظو ، ٍٕخ  كاه     
(3 )

 .95ك/ ِؾّٛك ا١ٌَل ػجل اٌّؼطٝ ف١بي، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(4 )

 . 361ػمل اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ، ػمل اٌج١غ ػجو االٔزؤذ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ك/ ػّو فبٌل ىه٠مبد،
(5 )

 ٚ ونٌه اٌّبكح اٌضبٌضخ ِٓ اٌزٛع١ٗ    342ك/ فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘ ِؾّل، إثواَ اٌؼمل اإلٌىزوٟٚٔ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص

  .10/09/1984األٚهٚثٟ ثزبه٠ـ     
(6   )

  .361، ص ك/ فبٌل ىه٠مبد ، اٌّوعغ اٌَبثك 
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المشتري أن  إال ،يالمبيع االلكتروني المعنو  صعوبة في ردالالخطورة و  ىذهغم ر  
ويض الذي يتناسب ـالمطالبة بالتعو  ع االلكترونيـالمبي دم ردـل عـنفضو  يمارسو،مازال 

وكذلك  ،امعنويأو  امادي يئاش المبيعسواء كان ىذا  وجسامة العيب الموجود فيو  نوعيةو 
 المخاطر التيقد يتحمل كما أن المشتري  ى ثمن شراء المبيع،تكاليف الرد قد تتعد لكون

 وغيرىا. كالقوة القاىرة ،ن قيمتوقد تصيب المبيع وتنقص م
 الطبيعة القانونية لرد المبيع أوال:

 لعدم تحديد المشرع الفرنسي لقد نشأ خالف فقيي حول الطبيعة القانونية لرد المبيع
ىناك من يرى أن كما  ،البطالندعوى كأن دعوى الرد ىي   ،(1(فيرى البعض . لطبيعتو

لممستقبل،  ا فيبل يحدث أثر  ،ء لكونو ال يؤدي إلى إنياء العقد بأثر رجعيليس إلغا الرد
الموجودة  قوق الغيرالمشتري دون المساس بحعمى عاتق كل من البائع و  التزاماتيرتب و 

يجب عميو تطيير المبيع من الحقوق ، يعبالتالي إن طمب المشتري فسخ البعمى المبيع، و 
  .(2(يسترد الثمن و ثم رد المبيع حتىيالمترتبة عم

 ةختمفممن نوع خاص، فيي دعوى دعوى ىذه ال يعتبرف (3(أما الرأي األخير
دعوى األولى في السبب فتختمف عن ال ودعوى الفسخ البطالنعن دعوى ومستقمة 
 .أثر رجعي اتذ الكوني وال تعد دعوى الفسخ، ،ومواعيدىا
مازال أساسيا القانوني  فإن الطبيعة القانونية لرد المبيع اآلراء اختالفرغم  
 حسب س دعوى الفسخليو  ،وى ضمان العيبـالقانون المصري يرى فييا دع ألنغامض 

عمى أساس المسؤولية العقدية ويعوض  اطالب بيـمشتري يـوال ،مدني مصري 443/3 ادةمال
  .(4(وليس عمى أساس زوال العقد ،عمى أساس رد المبيع لمبائع

                                     
)1(

 Mazeaud (Henri, Léon et Jean), Leçons de droit civil, T. III , 3
ed

, Paris 1968, p226 et  

   aussi Philippe Malaurie, Cours de droit civil, les contrats spéciaux, éd Cujas, Paris 1986 

   p198. 
(2 )

  .179ك/ طبؽت ػج١ل اٌفزالٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(3 )

 .108، فٛاص ع٠ٛلح، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  186َبثك ، ص اٌّوعغ اٌك/ أٍؼل ك٠بة، 
(4 )

 / ٚونٌه: 676، ص 352ك/ ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، فموح 

Cross - B, La notion d’obligation de garantie dans le droit de contrats, thèse, Paris, 1964 

      p 316. 



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

117 
 

صري الن نية المشتري في رد المبيع ال يقصد بو نوافق ماذىب إليو المشرع الم
من  376/1نص المادة أما  .بناء عمى التزام البائع بالضمان فسخ العقد ولكن استبدالو

 .ىذا االعتبارفي  المشرع المصريمنياج  قد نيج نفسالجزائري  التقنين المدني
 لمبائع هما يمتـز المشتري برد:  ثانيا

متمثمة  يع، يقوم المشتري ببعض التصرفات القانونيةعند اكتشاف العيب في المب
وكذا رد الثمار ومصاريف الرد لمبائع. غيرأن ما يمتزم المشتري برده في  ،رد المبيعفي 

 .حالتينىاتين الالتمييز بين لذا ينبغي  ،يختمف عن حالة العيب الجزئي حالة العيب الكمي
 العيب الكميحالة  -1

 أصبح ألنولة برد المبيع وىذا راجع لجسامة العيب في ىذه الحاالمشتري مجبر 
فيذا ما نصت  ، ورد الثمار ومصاريف الرد،منفعتوأو نقص قيمتو سبب بغير مؤد لغرضو 

من  144، وكذا المادة عمى ذلك تمن القانون المدني الفرنسي نص1644المادة  عميو
..كان لو أن نصت:". مدني جزائري التي  376التقنين المدني المصري المقابمة لممادة 
مقابل رد المبيع مع االنتفاع الذي حصل  375  يطالب البائع بالمبالغ المبينة  بالمادة 

 ."عميو منو
 ذات المبيع رد  -أ

نقص لأصبح المبيع غير مؤد لغرضو امة عيبو حيث جسل المبيع برديقوم المشتري 
أجزاءه التي كانـت مـعو عـند  وما انفصل عنو، أي ،رد ممحقاتوكما يقوم ب .منفعتوقيمتو أو 
وذلك  (1(الزيادات التي حصل عمييا بعد البيع إلى حين الردرد الثمار أو أيضا البيع، و إبرام 

 . (2(بغض النظر عن سوء أوحسن نية المشتري
وقرر لمغير حقوقا عمى ىذا  ،رضاأل ودكان أالك ،لو كان المبيع عقاراغيرأنو 

ك ، يعني المبيع بعد العمم بالعيب  .(3(تنازلو  الضمني لممطالبة بالردذل

                                     
(1 )  

  . 190ك/ أٍؼل ك٠بة، اٌّوعغ اٌَبثك  ، ص 
(2  )

 / ك/إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ  252/ ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  268ك/ ػٍٟ ٔغ١لح، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 

 .729اٌَبثك ، ص     
(3)

  . 252ك/ هِؼبْ اٌقٓ ،اٌّوعغ  اٌَبثك ، ص. ٚ 467، ص247اٌّوعغ اٌَبثك، فموح ك/ رٛف١ك فوط،  
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فيناك  ،ىذه الحقوق عمى المبيع تقرر تو  ،عيبولكن إن لم يكن المشتري عالما بال 
طبقا بالضمان  أن ما عمى أصحاب تمك الحقوق إال الرجوع عمى المشتري  (1(يرى من

  .لمقواعد العامة
المثقمة لو قبل  بتحرير العقار من ىذه الحقوق (2(البعض اآلخر يرىأن  غير

 .(3(، أو المطالبة بفسخ العقدمطالبة البائع برد العقار
بفسخ العقد فما عميو إال المطالبة  ،ن لم يستطيع القيام بيذه اإلزالةإ أنو غير

 . منفعةص أو بالتعويض عن ما لحق المبيع من نقو 
 .لواستبدامطالبة البائع بإصالحو أو كان المبيع منقوال، فيمكن رده و أما إذا 

قود المبرمة عالمبيع ال تنحصر بال ردرخصة ف، االلكترونيإذا رجعنا إلى البيع  
 غيرأن (4(منذ السبعينات االستيالكيةالتي قامت عمى أساس النظرية  االنترنتعبر 

 من خالل ما نصت عميو سمحت بذلكقد ، عن بعد رنسية النموذجية في البيعالتجربة الف
 كل عمميات البيع عن بعد "الفرنسي وجاء فييا الستيالكامن قانون  L.121/16المادة 

الشيء  استبدالالثمن أو  استردادو ، الحق في إعادة المبيع إلى البائعلمشتري المنتجات 
 ."المبيع خالل سبعة أيام من تاريخ التسميم

ونظم ، لكترونية التونسي عمى رد المبيعقانون المبادالت والتجارة اال نص كما  
 ورد المبيعالخاصة بضمان حق العدول  33و 32و  30الحق ضمن الفصول  ممارسة ىذا

إن كان تسمم المستيمك لممبيع  بدأ من تاريخيو ، ممارسة الرد بأجل قدره عشرة أياموقيد 
 . وتبدأ  من يوم إبرام العقد ،عشرة أيام فالميمة  ،وان كانت خدمة ،بضاعة

                                     
)1( 

Baudry et Saignat , op cit n° 435. 

          .252 ، ص1402ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك،  فموح      
 

  
)2(

 Planiol.M et Ripert .G,op cit,n°134.   

 .252، ص 1402/هِؼبْ اٌقٓ ، اٌّوعغ اٌَبثك، فموح د     
(3  )

  .01، ٘بِش هلُ  97، صأٍؼل ك٠بة، اٌّوعغ اٌَبثك ك/، 22/03/1953ر١١ّي فؤَٟ 

-La protection due soit proportionnelle à la qualité de l’objet et aux prévisions des   

  contractants. 
(4 )

   ك/ ؽٟٛٔ ١ِشبي ػ١َٝ، اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌشجىخ االٔزؤذ، كهاٍخ ِمبهٔخ فٟ ػٛء اٌمٛا١ٔٓ اٌٛػؼ١خ ٚ االرفبل١بد 

 .295، ص 2000كاه إٌشو، ث١وٚد، ٍٕخ  اٌل١ٌٚخ، كْٚ موو    
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ل ن لممستيمك التمتع بأجل أطو من نفس القانو  31 خول الفصللقد  ،تبعا لذلك 
حق إرجاع البضاعة بداية من تاريخ المستيمك المشتري أو فيمنح  المقدمة،الخدمة  إلرجاع
أن األجل بين  لكون ،العقد إبراممن تاريخ وذلك  ،عوضا عن ممارسة حق الفسخ التسميم

 ،ق رد المبيعارسة حكما أنو وضع حدودا لمم إبرام العقد والتسميم قد يستغرق وقتا طويال.
أو تكون قابمة كبيع الخدمات  ،إرساليا إعادةال يمكن  بمنتجاتمنيا حالة تزويد المستيمك 

  .نتياء مدة صالحيتيابسبب ا الفسادلمتمف و 
المبيع أن الرد يكون في  نستطيع القول وص التشريعية،النص هفمن خالل ىذ

البعض:" كذلك  وىذا ما يراه  ،كمياللقابمة ال في السمع غير أيضايكون و المتنوع، المادي 
بأن بيع المنتجات الغذائية القابمة لميالك أو التمف، ال تفتح المجال أمام المشتري ليمارس 

مسبقا عمى عدم رد  االتفاق أن يقع  نحبذلذا  ،(1(حقو في إرجاع المبيع إلى البائع..."
  يا الكميىالك فيسبب تيقد  لكون أن ردىا  ،التعويض عنيااالتفاق عمى بل  ،المبيعات
  .متعاقدينبال خسارة كبيرة مما يمحق  ،منعدمةوتصبح 
 رد الثمارب ػ 
من  المعيبالمبيع  ثمارما أفاده من زم المشتري برد ـإضافة إلى رد المبيع يمت 

ال و  ،(2(الالحقة لوبالرد ىي السابقة عن فسخ العقد و الثمار المعنية ف .تاريخ رد المبيع ا 
  .(3(قد أثرى عمى حساب البائعيكون المشتري 

كالصوف إن  ،الثمار طبيعية أي ليس إلرادة اإلنسان دخل في وجودىاقد تكون 
كالفواكو ومزروعات  ،قد تكون صناعيةإن كان المبيع عقارا أو  كالءكان المبيع حيوانا أو 

 ،االستغاللما يغمو المبيع عن طريق في تتمثل  فيي،قد تكون الثمار مدنية أو ،األرض 
  .(4(سنويعن الممكية مقابل ريع شيري أو التنازل كاإليجار العقاري أو 

                                     
(1 )

   ، كْٚ موو ٍٕخ إٌشوْٛ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وحك/ ِؾّٛك ا١ٌَل ػجل اٌّؼطٝ ف١بي، اٌزؼبلل ػٓ ؽو٠ك اٌزٍفي٠

  .92ص      
(2  )

 ِٓ عواءهثبػ اٌزٟ عٕب٘ب ٝ ػبرك اٌّشزوٞ ٚعٛة هك األــخ  ٠ورت ػٍــؤَٟ أْ فَـ ث١غ شبؽٕــػٓ اٌمؼبء اٌف

  .أوضو ِٓ ِّوح رشغ١ٍٙب     

   Cass.01.01.1974- Gaz . pal 1924-2-378.  

 .03، ٘بِش هلُ  115ص  ،، اٌّوعغ اٌَبثك ،  ع٠ٛلح فٛاص261ك/ هِؼبْ اٌقٓ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(3  )

  .261/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  191ك/ أٍؼل ك٠بة ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(4  )

 .224ػجل اٌمبكه اٌؼوػبهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ك/ 



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

111 
 

تاريخ المشتري برد ثمار المبيع من  االمصري قد ألزمالفرنسي و إذا كان المشرع ف
  .المشرع الجزائري لم ينص صراحة عمى رد الثمارفالحكم عميو بالرد، 

ثمار المبيع من وقت  برد يمزم المشتري  454/2غير أن المشرع المبناني في المادة 
ألنيا تعتبر من قبيل فوائد الثمن الذي يمتزم البائع برده لممشتري، أما الثمار التي  ،البيع

  .(1( ، فيي من حق المشتري سواء نضجت أو لم تنضج بعداالنعقادتكون بعد 
 عيار طبيعة السمعة المرادمسألة رد الثمار في البيع اإللكتروني، مرتبطة بمأما عن 

إن كانت السمعة ليست  ،فبالنسبة لممعيار األول كذلك معيار درجة العيب فييا.و ، ردىا 
  الحقة.من ثمار سابقة و  رد ما استتبعياينبغي ف عينة،خدمة مأو  االستيالكيةمن األشياء 
ن كان العيب يتمثل في جسامة العيب في المبيع، فإ ،الثاني معياربالنسبة لمأما 

من  جزء اعتبارىاو ، قبل اليالك وجدت إن ائع المشتري برد الثمارجسيما، قد يطالب الب
ذاو  التعويض. ينبغي  ىذه الحالةغرض الشراء، ففي  أنو لم يمسكان العيب غير جسيم أو  ا 

بت ذلك ما ذىو ،تم تعويضو عن الضرر غير الجسيم وعدم رد الثمار. وي ،المبيع استبقاء
من التقنين  382 نيا القانون الفرنسي في المادةم ،األوربيةإليو تشريعات الدول العربية و 

  المدني.
 القوة القاىرة بفعلالغير أو  بفعلففي حالة اليالك الكمي لممبيع بفعل المشتري أو 

ورد الثمار التي تحصل عمييا قبل اليالك، أما إذا كان اليالك  ،إن وجد يمكن رد المبيع
 االحتفاظيمكن منو أو  المحصمةرد الثمار  عم، فينا يستمزم األمر اإلبقاء عمى المبيع اجزئي

 بيا تعويضا لمعيب الجزئي الذي لحق بالمبيع.
المبيعات  كذلكو  ،االستيالكيةد فكرة الرد بالنسبة لمسمعة ،ال نؤي رغم ذلك 

لميالك تعرض السمع لوكذلك  ،اإلرسال وتكاليفولصعوبة إعادة نظرا أو البرامج ،الخدماتية 
مدى ذلك نشوء التوتر والقمق في نفسية المتعاقدين حول  عمىزد  .طبيعتيا بسببتمف وال
 ومطالبة لدى المشتري رك المبيعـل تـذا األفضـلسمعة، ليذه الالرديء  وصول الجيد أوال

 بالتعويض.البائع 
 مصاريؼ رد المبيع -ج

                                     
(1  )

  .266ك/ ػجل اٌوٍٛي ػجل اٌوػب ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
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الشحن إلعادة المبيع المعيب إلى في مصاريف اإلرسال و الرد ف تتمثل مصاري
  خارجو.كون موجودا بنفس موطن المشتري أو ا وجد، فقد يالبائع حيثم
في خاصة ، غير باىظةإن وجد بنفس المكان، كثيرا ما تكون تمك المصاريف  
عن البيع كذلك  دولي أوالبيع الأن األمر يختمف إن كنا بصدد  غير ،العادية البيوع ا
عوى إنقاص الثمن درفع يحبذ  لذا ،مكمفةمصاريف بحيث تكون ىذه ال، االنترنتطريق 

  .استبعاد  دعوى الردو  ،دعوى التعويضأو 
 جزئيال عيبحالة ال -2

المبيع، فما عمى المشتري إال  معين فيإذا لحق العيب جزء  ،القواعد العامةحسب 
 العيب الجزء المتبقيدون أن يمحق ، لمبائع الجزء المعيب في المبيع القابل لمتجزئة رد
فان كان المبيع  وبالتالي .أجمومن  المبيعغرض الذي وجد دون أن يكون ىناك مساس بالو 

الستحالة  ،ال يقبل التجزئة، وحدث العيب في إحدى أجزائو، فينا ال يمكن الرد الجزئي
 .لممبيع إلى الرد الكمي ىنا فنمجأ ،األخرى عزل ىذا الجزء المعيب عن األجزاء 

في حالة ف ،قواعد العامةعن الالبيع اإللكتروني،  في  عن ذلك ال يختمف األمر 
ان العيب جزئيا كالتعويض. لكن إذا  يارتخاو رده إصابة المبيع بالعيب الجسيم األفضل 

يمة ما ـن قـعويض عـالتـكتروني بـائع اإللـتيمك البـوغير مؤثر في جوىره، فينا يطالب المس
مبيع قابال الجزء المعيب إن كان ال استبدالمطالبتو بإصالح أو ن عيب أو مبيع مـأصاب ال

في محركيا، فينا غير ىام وىو  ،امعينا ومس العيب جزء  ،سيارةيكون المبيع كأن  ،لذلك
يكون ذلك و ، ب إليويإرسال المبيع المعإعادة  بعد ،،الجزء فقطذلك  استبداليتم إصالح أو 

 كبيع ،معنوياالمبيع غير أن إذا كان ،فيما يخص المبيع المادي إذن ىذا ،عمى نفقة البائع.
مباشرة من ىذا العيب يتحول فإصابتو بالعيب الجزئي أوالفيروس، يمكن التي  ،البرامج

 ،فيقضي عميو ،لكون البرنامج نظام، فيو كل ال يتجزأ ،العيب الكميالعيب الجزئي إلى 
 . فما عمى صاحبو سوى المطالبة بالتعويض 

 لممشتري  برده ما يمتـز البائع  ثالثا:
مصروفات كرد قيمة المبيع و  ،مالية مختمفةممشتري من حقوق برد ما ليمتزم البائع 
 ما فاتو من كسب.و ،خسارة حق المشتري من عن ما لالتعويضات دعوى الضمان و 
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 المبيع  قيمةػ 1
انت قيمة المبيع قد بصرف النظر إذا ك ،مبيع الذي قبضوال برد ثمن ممزم البائع   
 .نقصتزادت أو 

بعد رد المبيع  ايالمشتري حبس باستطاعةف ،وقد تم قبض البائعلم يكن  نإفيذه القيمة  
فيناك من يرى برد قيمة  ،ىذا المبيعوقت رد قيمة حول  اختمفقد الفقو  غير أن .(1(لمبائع

 .(3(فيرى بردىا من وقت إبرام العقد ،أما البعض اآلخر ،(2(العيب اكتشافالمبيع من وقت 
لزم البائع برد أ 1645المادة في  ،دني الفرنسيالم التقنين لكن بالرجوع الى القانون ،فان
  إلى حين رد المبيع.ليا  الثمن مع الفوائد من يوم قبضو 

ودفع الفوائد القانونية من وقت  ،قيمة المبيع ، يمزم البائع بردأن المشرع المصري غير
  .(4(االستحقاقوىو وقت  (443/1 المادة)الكشف عن العيب 

إذا أخبر المشتري البائع بالعيب عمى حالة ما نص فقد المشرع الجزائري  أما
 كان لو الحق في المطالبة بالضمان وفقا لممادةفي الوقت المالئم،  في المبيع الموجود

 ار البائع بالعيب.بأي رد المبيع مع الفوائد التي حصل عمييا من وقت اخ 376
والفوائد من يوم  ،قيمة المبيعلو نؤيد ما ذىب إليو المشرع المصري في رد البائع 

فرد قيمة  ،أما إذا كان سيء النية ،العيب، تضامنا مع البائع إن كان حسن النية اكتشاف
 تكون من يوم إبرام العقد. المبيع 

البائع ممزم برد ىذه القيمة بغض النظر عن حسن وسوء ف وفي البيع االلكتروني،
وىذا نظرا  ،نقصت سواء زادت أو ،التي دفعيا المشتريالمبيع ممزم برد قيمة  كما أنونيتو، 

 .لو كما أن ىذه القيمة ترد بذات العممة المسددة الجيد بالمبيع،السابق و الفتراض عممو 
 النفقات  أو  المصروفات ػ 2

متمثمة في المصروفات فيي المصروفات المترتبة عن عقد البيع عديدة ومتنوعة، 
يا المشتري ـفقنأقد المصروفات الضرورية ف .وكذا الكمالية ،والمصروفات النافعة،الضرورية

                                     
(1  )

 .194. ك/ أٍؼل ك٠بة ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  263ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(2  )

 .190ك/ أٔٛه اٌؼّوٍٟٚ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(3  )

  .742ك ، ص ك/ إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبث
(4  )

  .526. ك/ ػجل إٌّؼُ اٌجلهاٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  246ك/ إٍّبػ١ً غبُٔ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
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أوتغميف سمعة  آل إلى االنييار ادة بناء حائطـكإع ،المبيع من اليالك لممحافظة عمى
  .حفظيا بوسائل الصيانة أوالتبريد و  لصيانتيا
من التقنين  980/1ي المادة ـف نص عمييا المشرع المصري يذه المصروفاتف
أن يرد إلى الحائز جميع ما أنفقو  ،ك الذي يرد إليو ممكومى المالـ:" عوجاء فييا ،المدني

 ."الضروريةمن المصروفات 
الكمالية عمى المصاريف النافعة و  375/3في المادة نص فقد  أما المشرع الجزائري 

في المادة  ىاذكر استدرك األمر و غير أنو مى المصروفات الضرورية، ـعص مع إغفال الن
" عمى المالك الذي يرد إليو ممكو أن :لمصروفات الالزمة سماىا باو ،مدني جزائري  839

 .يدفع إلى الحائز جميع ما أنفقو من المصروفات الالزمة"
نص عمييا المشرع المصري في المادة فقد  ،يخص المصروفات النافعة مافي  ماأ 

 يمن التقنين المدن 375/3المشرع الجزائري في المادة  كذلكو  ،من التقنين المدني 446/3
وكذلك  ،" المصاريف النافعة التي يمكنو أن يطمبيا من صاحب المبيعحيث جاء فييا

ود ـتعالمصاريف الكمالية إذا كان البائع سيء النية،" ألن ىذه المصروفات في الواقع 
ن لم يقم بردىا يكون قد أثرى بيا عمى حساب المشتريبالمنفعة لمبائع و   .(1(ا 

التجميل والزينة لممبيع، فال يرجع  في نفقات مثمة ،فيي متالمصروفات الكمالية  أما
 المشتري بيا عمى البائع إال إذا كان ىذا األخير سيء النية. 

الحكم بولقد جاء بالمذكرة اإليضاحية لممشروع التمييدي لمقانون المصري 
 ذاعمى البائع إ فال يرجع بيا المشتري عمى المستحق، وال ،"أما المصروفات الكماليةاآلتي:

غير المتوقع  عن الضرر المسؤولية التعاقدية ال يسأل كان حسن النية لكون المدين في
، فإذا كان البائع سيء االكمالية أمرا غير متوقعالمصروفات  اعتباريمكن الحصول، و 

متوقع، ويحق الغير  فيسأل في ىذه الحالة عن الضرر ،النية، أي يعمم بحق األجنبي
 .(2("صروفات الكماليةبالمعميو تري أن يرجع لممش

                                     
(1 ) 

  .298ك/ ع١ًّ اٌشولبٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 

 . 437رٛف١ك ؽَٓ فــوط، ػمل اٌج١غ ٚ اٌّمب٠ؼخ، اٌّوعغ اٌَبثك ص  ك/    

 . 265ْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼـب ونٌه   ك/    
(2 )

 ػجل اٌىو٠ُ ٍبٌُ ػٍٟ اٌؼٍٛاْ، ػّبْ ػ١ٛة اٌّج١غ اٌقف١خ، كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌمبْٔٛ األهكٟٔ ٚ اٌّظوٞ، ِنووح

 .140، ص ١ٌٕ2002ً كهعخ اٌّبعَز١و فٟ اٌؼمٛك اٌقبطخ، عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، ٍٕخ    
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لقد ميز القضاء الفرنسي في أحكامو بين البائع الصانع بصدد العمم بالعيب ف
 ،مجرد كون البائع تاجرا ال يجعمو سيء النية إن فيرى ،بوالميني في إمكانية العمم  والبائع

 .(1(إن لم يكن ىو صانع الشيء ،بحيث ال يفترض بو العمم بالعيب
يحاول دوما اإلدعاء سصانعا بالرغم من كون البائع تاجرا أو و يمكننا القول أن لكن 

  .حتى يتيرب من التعويض بعدم العمم بالعيب
فيي نفس المصروفات ، أما فيما يخص ىذه المصروفات في البيع االلكتروني

 المقررة بصدد العقود العادية والتي وردت أحكاميا ضمن النظرية العامة لمعقد.
 اصة بدعوى الضمافالخ  مصروفاتال ػ  3

ىي تمك المصروفات التي تنجر بعد رفع دعوى الضمان عمى البائع الذي لم يقبل  
بالضمان، وىذه المصروفات يكون قد تحمميا المشتري  لاللتزامبعد إخطاره بالتدخل 
من القانون  443/3ما نصت عميو المادة ىذا و  لمدعوى، اكتسابوويطالب البائع بيا بعد 

 مدني جزائري. 375/4 و تقابميا المادة المدني المصري
النافعة المصروفات و  ،عقاراأو  كان منقوالوصيانتو ع نفقات حفظ المبي تتمثل في

كان قد  إذاجميع مصروفات دعوى الضمان  بردالبائع ويمتزم  .التي زادت في قيمتو
نفقات و الخبراء مصاريف تعيين و  اةأتعاب المحامالرسوم القضائية و ك ،رفعيا إلى اضطر

  .(2( التنقل إلى المحكمة المختصة
من القانون المدني الفرنسي :"إذا  1646المادة  المصروفات عمى ىذهنصت كما 

فال يمزمو غير رد الثمن لممشتري مع المصاريف التي البائع ال يعمم  بعيوب المبيع  كان
  .ترتبت عمى البيع"

 أخرىإلى مدلوالت  اتالمصروف مفيومالفرنسي عمى توسيع  عمل القضاء ولقد
أصابت سمعتو  التعويضات التي قضى بيا لمشتري السمع المعيبة عن األضرار التيك

 .(3( عمالئو إلىالتجارية نتيجة بيعيا بدوره 
                                     

(1 )
 ل، اٌّوعغٛي اٌوػب ِؾّـاٌوٍ ك/ ،1963  -02 -27، كاٌٛى، Amines  - 16/10/1963–ٌ ــػجل ِؾىّخ أ١ِٕ

 .277اٌَبثك، ص    
(2 )

  269ك/ ِؾّٛك ػجل اٌؾىُ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 

 .167.  ك/ف١ًٍ أؽّل ؽَٓ للاكح، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  742، ص 374ك/إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، فموح ٚ   
  

.1488٘بِش هلُ  266ٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ هِؼبْ اٌقٓ ،ا
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 ػ التعويضات 4
سب نتيجة وجود عيب في ما فاتو من كو ،ما لحق المشتري من خسارة  ايقصد بي

من القانون المدني الفرنسي  1630/4 مادةال لتعويضات،اى ىذه عمنصت لقد و  .المبيع
:"وبوجو عام تعويضو عما بمايمي 375/5مدني مصري المقابمة لممادة 443/5المادة  كذلكو 

لحقو من الخسائر وما فاتو من كسب بسبب نزع اليد عن المبيع. كل ذلك ما لم يقم 
بطالوشتري دعواه عمى طمب فسخ البيع أو الم   ."ا 

فيمتزم  نيةالمشتري أن البائع كان سيء الإذا أثبت  ،عقديةفي إطار المسؤولية الو 
 .(1( في ىذه الحالة بتعويض المشتري عن األضرار المتوقعة وغير المتوقعة

  مع التفرقة بين البائع حسن النية و سيء النية. يابالبائع المشرع الفرنسي  فمقد ألزم
العقد طبقا لنص المادة والمصروفات النافعة بسبب المبيع ثمن  األول ممزم برد 
فيو ممزم برد ثمن المبيع وتعويض  (سيء النية)أما البائع الثاني  ،مدني فرنسي 1646

التي لحقت بالمشتري سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة طبقا أي المصاريف  ،األضرار
 مدني فرنسي. 1645لممادة 

 أعتبرو رغم ذلك و  ،ىذا التعويض سي لم يحددا عناصرالقضاء الفرنأن الفقو و  غير
المحافظة عمى المبيع ونفقات النقل و  ،لفرنسي مصاريف العقد والسمسرة والتسجيلالفقو ا

  .(2( ىي عناصر التعويض ،من طرف المشتري
  بيا البائع حسن النية في مواجية المشتري يفيالتي  االلتزامات جلىذه إذن 

يمتزم  ىذا األخيرغير أن  ،النيةالبائع حسن  التزاماتبنفس  النية سيءويمتزم البائع 
 األضرار غير المتوقعة. المشتري عنباإلضافة بتعويض 

أما عنصر التعويضات بالنسبة لمبيع االلكتروني، فإنيا ال تختمف عن ما قررتو  
القواعد العامة في ذلك،كما أن التعويض قد يزيد أو ينقص تبعا لما إذا كان البائع حسن 

                                                                                                             
)3  (

Douai, 31.1.1867,D.1867-5-227
 

 82٘بِش  ، 416 ص ،1978ك/ِؾّٛك عّبي اٌل٠ٓ ىوٟ،اٌّوعغ اٌَبثك 
)1(

 Mazeaud(J) , leçons de droit civil ,op.cit,  p 227.             
                                                                 

             

ذ ٚ   .272: ك/ػٍٟ ٔغ١لح، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  ٌهك
(2) 

Josserand. Louis , Code de droit civil, Tome 2 N°1121.Paris 1933. 
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كان  إنمزم بتعويض المشتري عن الضرر المتوقع وغير المتوقع في النية آو سيء النية،
 كان حسن النية.  إنغير أنو يعوضو عن الضرر المتوقع  ،سيء النية

 الثاني فرعال
نقاص الثمفالمبيع و  استبقاء  ا 

األمر  في المبيع،لعيب ا اكتشافبعد يثبت المشتري حق االختيار بين أمرين 
المبيع مع إنقاص  استبقاء يتمثل فياألمر الثاني  أما ،وثمن استرجاعو  رد المبيع ،األول
 وىذا ما سوف نتعرض إليو بالتفصيل في النقاط التالية:  الثمن.

 
 استثناءاتوالمبيع و  استبقاء :أوال

العيب الخفي والمطالبة بإنقاص  اكتشافعند المبيع  استبقاءقد يمجأ المشتري إلى 
واألحوال المنصوص  ":القانون المدني الفرنسي من 1644 نصت عميو المادة ىذاو  ،الثمن

بين رد المبيع واسترداد الثمن يكون المشتري مخيرا  1643و 1641عمييا في المادتين 
كذلك ما عبر عنو  يذاف ،"والرجوع بجزء من الثمن الذي يقدره أصحاب الخبرة،بين إبقائو أو 

 الفرنسي. (2(القضاءو  (1(الفقو
من التقنين المدني  444ادة ـفي الممشرع المصري ال عميو نصنفس االختيار  

ذا  :"وىذا نصيا  من التقنين المدني 376/2المشرع الجزائري في المادة  كذلكو  اختار وا 
في الفقرة  إليوكانت الخسارة التي لحقتو لم تبمغ القدر المشار المشتري استبقاء المبيع أو 

لحقو بسبب نزع اليد  الضرر الذي السابقة، لم يكن لو سوى المطالبة بحق التعويض عن
 ."عن المبيع
ىي  ،ىذه المواد أحكاممن والجزائري المصري كل من المشرع الفرنسي و  غاية        
  المحافظة عمى المعامالت التعاقدية لمطرفين.تفضيل 

بل ىناك حاالت ال  ،في كل الحاالتمحققا يس بيع لـالم اءـالستبق االختيارغير أن ىذا 
 المطالبة بالتعويض.برده و يمزم بل  ،المبيع استبقاءا لممشتري يمكن فيي

                                     
(1 )

  .172ك/ أٍؼل ك٠بة، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(2 )

  . 02 ، ٘بِش هلُ 172ك/ اٌّوعغ أػالٖ ، ص 
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 سوف نتطرق لشرح ىذه الحاالت تبعا: لذا 
  المشتري المبيع دوف العمـ بالعيب استعماؿحالة  –  1

في ىذه و  ،رده لمبائع يمتنع عنوقد  ،بالعيبعممو المشتري المبيع دون  استعملإذا 
نقص نقصا أ قد ن ىذا االستعمال يكونأل ،(1(ع بالتعويضما عميو إال مطالبة البائف الحالة

  . المبيع من يسيراكبيرا أو 
نصت فمقد  ،الرد فيجوز فال مجال لمرد، أما إذا كان يسيرا ،جسيماإن كان النقص ف

تطبيق والمتضمنة  من قانون الموجبات والعقود المبناني 457/2عمى ىذه الحالة المادة 
  .الجزائري والمصري تقنين المدنيال نص عميو  وىذا ما ،القواعد العامة

 والرجوع بالضماف ىالؾ المبيع حالة -2
 عمى المشتري إخطار، فيمتنع رده لمبائع  مما ،تريقد يحدث ىالك المبيع بيد المش

وليذا اليالك أسباب مختمفة، فقد يكون اليالك بسبب  .البائع بو لممطالبة بالتعويض
 قد يكون بمفعول السبب األجنبي.أو يكون بخطأ المشتري و  ،ي المبيعالعيب المتواجد ف

 التقنينمن  (2( 1647 المادة عميوفإذا كان اليالك بسبب العيب في المبيع، فقد نصت 
وجب ف ،المدني الفرنسي ومفادىا أنو إذا ىمك المبيع بسبب رداءتو كان ىالكو عمى البائع

والمادة  1645المادة  المادتين السابقتين، عميو رد الثمن لممشتري والتعويضات المبينة في
 .وتبقى دعوى الضمان مستمرة ،مدني فرنسي 1646

حيث جاء  ،من التقنين المدني الجزائري 382المادة نفس المضمون موجود في 
تقابل ىذه  "تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو ىمك الشيء المبيع وبأي سبب كان."فييا:

 .(3(المدني المصري من التقنين 451المادة المادة 

                                     
(1 ) 

  .749ك/ إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
)2( 

Art1647 : "Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte 

 est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et autres 

dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par 

cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. Voir aussi: BENABENT(Alain),op.cit,p166 

et s. 
 
 

(3   )
 اٌّوعغ اٌَبثك ، ك/ ١ٍٍّبْ ِولٌ،279غ اٌَبثك، صــاٌّوع ً،ـغلٞ طجؾٟ ف١ٍـــل ٌج١ت شٕت ٚك/ِــك/ ِؾّ

 .329ص     
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فإذا كان اليالك راجعا ميما كان سبب اليالك،  احق قائم بأنو (1(الفقو هعتبر أكما  
خمل في األعمدة األساسية لمسكن كأن يؤدي عيب أو  ،معيب الخفي الذي تسبب فيو البائعل

وجاز  ،اليالكيتحمل البائع نتيجة ىذا فزلزال،  أوما إلى تيدمو كميا بعد وقوع فيضان 
  .مدني جزائري 375 لممشتري المطالبة بالتعويض طبقا لممادة

بفعل أوالحدث المفاجىء أو  ،ب ال يعود لمبائع كالقوة القاىرةإذا ىمك المبيع بسبف
يرجع عمى البائع بفرق القيمة لممبيع و  فينا عمى المشتري المطالبة فقط بالتعويض، ،الغير

  معيب. وىو سميم وقيمتو وىو
 1647مدني مصري والمادة  451فس ىذه األحكام في المادةنتطبيق وتفترض 
 مدني فرنسي. 

فان  ،عمى البائع االلكتروني بالتعويض ومدى الرجوع ،أما عن اثر ىالك المبيع 
وىذا يعني  لم تتناول ىذه الحالة ضمن نصوصيا، المنظمة لمبيع االلكتروني، التشريعات

 .بالضرورة الرجوع إلى تطبيق القواعد العامة
 حالة وقوع العيب بفعؿ المشتري -3

المشتري الرجوع عمى عمى فتابعو، شتري أو ان سبب اليالك راجع إلى خطأ المـإذا ك
 البائع بالقيمة التي أنقصيا العيب من مقدار ما دفعو لمبائع.

البة بالضمان في من حقو في المطغير أن المشرع الفرنسي قد جرد المشتري 
أشخاص  بخطأالقاىرة أوبخطئو أو  بالقوةمك ىييا رد المبيع الذي يستطيع ف الحالة التي ال

 . (2(عنيم مسئولىو 
كذلك المغربي في و ،  455ىذا ما ذىب إليو قانون الموجبات المبناني في المادة 

 :المصري مدنيمن القانون ال 451المادة  تنص قدو  .من القانون المدني 562الفصل 
 382قابل ىذه المادة نص المادة ي ع بأي سبب كان"،لو ىمك المبي"تبقى دعوى الضمان و 

  موضوعا.شكال و  جزائريالمدني من القانون ال

                                     
(1   )

 . 177اٌّوعغ اٌَبثك، ص . ٚ أ٠ؼب  ك/ ِؾّل اٌَؼ١ل هشلٞ،352اٌّوعغ اٌَبثك، ص لو٠ٓ، أؽّل ػجل اٌؼبي أثٛ ك/
(2 ) 

 . 245ٚ 244ك٠بة، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ أٍؼل 
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سقط حقو في يال ف وفمو ظير عيب في المبيع وطمب المشتري ضمانوبالتالي 
ممادة فيذه المادة مقابمة ل ،(1(مدني مصري 444بو ويتم تعويضو طبقا لممادة المطالبة 

  .جزائريمدني  376
 (2(البعض رأىفقد  ي البيع االلكتروني،ـف حالة وقوع العيب بفعل المشتري عن أما

الوقت الذي يقتضيو اإلرسال إلى غاية  منأن المشتري يكون متحمال لتبعة اليالك 
الممكية، فيالك الشيء  انتقالين تبعة اليالك و ـلكون المشرع الفرنسي يربط ب ،وصولو إليو
  ،فرنسيالمدني ال التقنينمن  (3(1138المادة  لنصطبقا  عمى مالكو

التي خالفت المبدأ العام في تحمل وىي القاعدة المطبقة في البيع العادي و 
 .(4(التبعة

. (5(مستيمك، فيتحمل مخاطرهال لممشتري أيالشيء المبيع خالل اإلرسال يكون  
ل الرحمة الخأي أن الشيء  ،لمشيء ولو لم يتم التسميم بعدالجديد  بوصفو المالكوذلك 

 .قد سمم بمخاطرهأن المبيع مما يعني  ،يكون ممموكا لممشتري
 في تحمل المشتري بمفرده تبعة ىالك المبيع المادي وافق ىذا الرأيال ن غير أن

لكون  ،منو نقترح أن يتدخل البائع اإللكتروني بتحمل جزء منف، في البيع االلكتروني
ن المبيع الوضع يختمف إن كاو  .تحت تصرفو ع، كما أنو لم يوضبو بعدالمشتري لم ينتفع 

برامج، فإن تم إرسالو إلى المشتري، فيذا األخير يتحمل تبعة عبارة عن تقديم خدمة أو 
 ما يشبو ذلك.أثبت أن ىناك خطأ في اإلرسال أو  ىالكو إال إذا

                                     
(1 )

 ِؾّل ػٍٟ ػّواْ، ػمل اٌج١غ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّظوٞ . ك/ 744، ص 375ك/ إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، فموح 

  .294، ص 146، فموح 1972مب٘وح، ٍٕخ كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌ    
(2) 

Torres (Ch),op.cit, N°318,p117.
 
  

(3)
 Art 1138, code civil Français «L’obligation de livrer la chose est parfait par le seul  

   consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose 

   à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été 

  = faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de livrer, auquel cas, la chose reste aux 

    risques de ce dernier ».         
(4 )

 فٟ ػمل اٌج١غ اإلٌىزوٟٚٔ ٚ ك/أٍبِخ أؽّل ثله، ػّبٔبد اٌّشزوٞ 155اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/ ِؾّل ثٛكاٌٟ،

  .77، ص  2011ِمبهٔخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، اإلٍىٕله٠خ، ٍٕخ  كهاٍخ    
)5(

 Beudant (A), Droit civil, les obligations, 5
ed

,Paris 1995, p 186 .et  Torrès(CH), thèse  

   précité, n°318,p116. Voir aussi : Beudant.(A),Cours de droit civil français, tome     

   XI ,Paris, 1938 ,n°260    p209.   

.250ك/ هِؼبْ اٌقٓ،اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  
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 حالة تصرؼ المشتري في المبيع دوف عممو بالعيب -4
يذا ف ،أوالبيع قبل عممو بالعيب الموجود فيوإذا تصرف المشتري في المبيع باليبة 

وال يمكن  و بو،عمملعدم  ،يسـقط حقو في الضمان فيما بعد و إذا اكـتشف العيـبال يعني أن
، فدعوى رد المبيع قد تتحقق لكن قد يتعذر عمى (1(التنازل عـن ىذا الحق قبل ثبوتو

ن فعل و  ،بالعيب ودون عمموىبو مشتر جديد أو  إلىإذا قام ببيعو  ،المشتري رد المبيع ا 
 .(2(ذلك يعد متعرضا، فما عميو إال المطالبة بالتعويض عن العيب

حالة ما إذا أقام المشتري الثاني دعوى رد المبيع عمى المشتري الذي باع لو    
رده إلى البائع قبل سقوط حقو في المشتري األول استرجاع المبيع و  فبإمكان ،المبيع

 . (3(من يوم تسمم المبيع  محدد بسنةالالضمان 
 ودون عمم  أخرفي المبيع لمشتري  االلكتروني تصرف المشتريأن لو حدث    

بغض  وذلك بو عيباكتشف رد المبيع إن حق  المشتري األخير فعمى، وبوجود العيب في
 المطالبة بالتعويض. لو حق و إن كان البائع حسن النية  نظرال

بعض عمى  واالستبقاء إال أننا نحبذ عدم الرد،ورغم وجود ىذا الحق في رد المبيع 
المشتري بالمطالبة بالتعويض  نقترح في ىذه الحالة أن يكتفيألسباب ذكرناىا، و  اتالمبيع
 .فقط
 إنقاص الثمف -ثانيا

 واستقرار العالقة العقديةمحافظة عمى العقد لا بيدفإذا استبقى المشتري المبيع 
ممادة طبقا لالمطالبة بإنقاص الثمن يمجأ إلى ف ، الباىظة الرد تكاليفتفادي  بيدفو أ

 ،من التقنين المدني المصري 444/2 مادةالمقابمة لممن التقنين المدني الفرنسي  1644
المبيع أوكانت الخسارة التي لحقتو لم تبمغ القدر  استبقاء"إذا أختار المشتري  تحيث نص

بالتعويض عما أصابو من ضرر  المبين في الفقرة السابقة، لم يكن لو إال أن يطالب
 ةعن تطبيقات حريو  .مدني جزائري 376/2المادة  وىذا ما ورد في "،االستحقاقبسبب 

                                     
(1 )

 .130ك/ ػٍٟ ؽَٓ ٔغ١لح، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(2 )

 نٌه:و  .749ٚ، ص 376ك/ ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، فموح 

Planiol.(M). et Ripert.(G),op.cit ,N°143, p. 154 .  

Juris classeur, Art 1641- 1649, fasc n°10 . P .146.  
(3  )

 .220ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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مقد ف. المصريو  صادرة عن القضاء الفرنسيال (1(حكاماأل نذكر ،استبقاء المبيع اختيار
 مامتضمنا و مؤكدا ذلك  (2(26/01/1967صدر حكم عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 

أن إال فال يكون لو  ،المبيع استبقاءالمشتري  أختارإذا  444كم المادة حوفقا ل"...ي:يم
بمصروفات دعوى الضمان إذا قيمتو معيبا و يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سميما و 

  ."ما فاتو من كسب بسبب العيبوبوجو عام ما لحقو من خسارة و  ره البائع إلييااأخط
 أن إال، البد من تعيين أوتقدير مقدار النقص فيو ،نقاص الثمنبعد االتفاق عمى إ 

 1644 واكتفى بالنص في المادة ،توضيحا دقيقا وضح ىذا المقدارلم يالفرنسي  مشرعال
، بحيث يكون متناسبا مع النقص ري جزء من الثمن المدفوع لمبائععمى أن يسترد المشت

 .يعالمبمنفعة قيمة أو الذي أدى إلى وجود العيب في 
ىذه لممشتري في  ينفقد أعطى المشرع ،المصريالجزائري و المدني  تقنينأما في ال 
 وما فاتو من كسب ،ما أصابو من خسارة عنحق الرجوع عمى البائع بالتعويض  الحالة

 .غير متوقعسواء كان متوقعا أو 
سميما وقيمتو قيمة المبيع فيطالبو المشتري بالفرق بين  ،فإذا كان البائع سيء النية        
المتسبب في دفعو إلى رفع ىذه  ىو مصروفات دعوى الضمان، إذا كان البائعو  معيبا،
  .(3(الدعوى
وذلك طبق متصور وقوعو  ثمنال إنقاصالمطالبة بالمبيع و  ستبقاءفيما يخص ا       

 بيةملمطالمبيع عدم مطابقة ل منيا، أسباب لعدة ،في البيع اإللكترونيالقواعد العامة 
في مثل ىذه الحاالت يستطيع المشتري تنفيذ  فوات الصفة في المبيع.لالعيب أو  لوجودو أ

نقاص  ،حق العدول أوالمطالبة بفسخ العقد إال انو يستطيع تفضيل اإلبقاء عمى المبيع وا 
 .الثمن

                                     
)1 ( 

Cass-civ, 3
eme 

17/02/1988- Bull civ 111, N°38 et Cass-civ- 1
ere 

05/05/82- Bull-civ- 1  

    N°1963. 

 .88، ٘بِش هلُ 227ك/ أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
(2  )

 اٌَبثك ،٘بِش ، ك/هِؼبْ اٌقٓ،  اٌّوعغ264، ص 18، ِغّٛػخ اٌّىزت اٌفٕٟ، ً 1967عبٔفٟ  26ٔمغ فٟ 

 .270، ص 1523هلُ  
(3  )

 .742، ص  373موحٚ ك/  ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ ،اٌّوعغ اٌَبثك ، ف 272ك/ هِؼبْ اٌقٓ ،اٌّوعغ اٌَبثك، ص
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لم ينص عمى  ،قانون المبادالت والتجارة التونسيعمى سبيل المثال، نجد غير أن 
 اعتمد في ىذا المجال عمى تطبيقو  ،(1(لممبيع المنتجم مطابقة تخفيض الثمن عند عد

: "... ال حق حيث جاء فييا التونسيةالعقود و  االلتزاماتمن مجمة  655نص الفصل 
في المشرع التونسي  فكان قصد لممشتري في تنقيص الثمن إذا أختار عدم رد المبيع ..."

سواء في البيع   رد المبيعلمشتري لم يفسح المجال حتى ال  الثمن عدم إنقاصتفضيل ذلك 
 . (2( اإللكترونيالعادي أو 
 

 الثالث فرعال
 التنفيذ العيني

المستيمك خاصة بالضمان، يستطيع المشتري أو عمى األحكام السابقة ال فضال
متى كان ذلك  استبدالوأو  مبيعمطالبة البائع بإصالح البك ـوذل ،نيـذ العيـالمجوء إلى التنفي

ا ما يمجأ البائع في اتفاق سابق إلى إصالح المنتوج بدال من استبدالو لكون وكثير  .ممكنا
 ىذا األخير قد يكمف البائع خسارة كبيرة. 

من التقنين  1644أن ما جاء بالمادة  (3(الفرنسي د صّرح جانب من الفقوـلق          
إن فك ممكنا، منح لممشتري حق المطالبة بالتنفيذ العيني متى كان ذليالمدني الفرنسي 

ن كان ، و يقوم بمطالبة البائع بو،كان العيب قابال لإلصالح   ،ياتالمثم المبيع منا 
 .باستبدالوبة البائع ـطالـطيع مـستـي
تدخل ف ،فعل (4(ولكن الفقو  ،التقنين المدني المصري لم ينص عمى التنفيذ العيني أما 

 باقتراح ممارسة التنفيذ العيني من قبل المشتري.

                                     
(1  )

  : ٚعبء ف١ٗ ،،فبص ثبٌّجبكالد ٚ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌزَٟٛٔ 2000ٍٕخ  83ِٓ لبْٔٛ هلُ  31اٌفظً 

 ٕ٘ب ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌجبئغ إهعبع  اٌّجٍغ اٌّلفٛع ٚ اٌّظبه٠ف إٌبرغخ ػٓ مٌهغ١و ِطبثك إهعبػٗ ٚاٌّج١غ  إما وبْ "   

 ع".ربه٠ـ اإلهعب أ٠بَ ِٓ  10فٟ اعً     
)2 (

 http://www.chawkitabib.info/spip.php?article 526. 
(3)   

Planiol.(M) et Ripert.(G), op.cit, n°135, p155. 
(4 ) 

 ك/ رٛف١ك  . 205ص  مل اٌج١غ،ِٕظٛه ِظطفٝ ِٕظٛه، ػ ك/ . 527، ص إٌّؼُ اٌجلهاٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ك/ػجل

 .487فوط، اٌّوعغ اٌَبثك، ص      
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في عقد البيع في نصوص القانون المدني المنظمة أحكام ضمان العيب أما 
مم تمنح الحق لممشتري طمب التنفيذ العيني، بل ظير ذلك في القرار الصادر ف ،الجزائري
المؤرخ في  90/266متضمنا كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 1994مايو  10بتاريخ 

 .(1(دماتوالمتعمق بضمان المنتجات والخ 15/09/1990
 واحد (2(ون الخـاص بالبيع لممستيمكينالقانعقود البيع اإللكتروني، ف في مجالأما و 

 7/97رقم  األوروبي اإلرشادكقانون  ،عمى التنفيذ العيني تمن إحدى القوانين التي نص
وقانون  ،ت والتجارة االلكترونية التونسيالمتعمق بالمبادال 2000لسنة  83قانون رقم و 

قانون المبادالت والتجارة االلكترونية وكذا  2006حماية المستيمك المصري لسنة 
  .من القوانين الممارسة لمبيع االلكتروني و غيرىا 2005 لسنة 21الفمسطيني رقم 

اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع من  الثانية والثالثة الفقرة في 46المادة ت نص كما
عيب في وجود ومنحت لممشتري عند  ،التنفيذ العيني عمى1980 الدولي لمبضائع لسنة

الحق في  لممشتري استبدال البضاعة أو إصالح العيب مع المالحظة أنإما  ،المطابقة
خطارو  جوىريابشرط أن يكون العيب  المبيع استبدال   .في وقت معقولالبائع بو  ا 

 المبيع .ل ستبدااعوض  فسخ العقدينبغي  غير أن في مثل ىذه الحالة،
ولكن لتفادي أثار الفسخ وحفاظا عمى استقرار المعامالت  فضمت االتفاقية تطبيق  

 ستبدال لممبيع.ا
 إصالح المبيع أوال:

 تصرف واقي لتجنب فسخ فيو ،صورة من صور التنفيذ العينيإصالح المبيع يعد 
 .ما بعد البيع ةخدم كما أنو البيع، عقد

المبيع مع إصالحو، ال يجوز أن تفوق نفقات  استبقاءأختار المشتري  فإذا 
أن يكون  يجبكما بيذا اإلصالح،  المشترياإلصالح ثمن المبيع، خاصة إذا قام 

                                     
(1  )

 صالصْٛ اٌظبكه  ٚ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ، اٌؼلك فَّخ  ٚ ،1990ٍجزّجو 19اٌظبكه فٟ  40لك  اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼ

 .١ٔٛ٠1994ٛ  05ثزبه٠ـ  
)2 ( 

Disposition relative aux ventes à des consommateurs. Documents and settings /  

Loi- wet- fichiers-loi-al. L.01/09/2004, art 3 alinéa 2. «Le consommateur a le droit dans 

un premier temps, d’exiger au vendeur la réparation du bien ou son remplacement dans 

les deux cas, sans frais- à moins que cela ne soit impossible ou  disproportionnel… »                                  
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يؤدي نفس  حتىأن ال يغير اإلصالح من طبيعة المنتوج أي  ،اإلصالح في خدمة المبيع
ع يتم في وقت معقول حتى ال يحرم المشتري من االنتفا وأن ،الغرض المرجو منو

 .(1(بالمبيع
، كوجود سفينة معطمة في البحر إذا استوجب إصالح  المبيع االستعجالغير أنو 

ى ترخيص لسريع، فعمى صاحبيا الحصول عماتوقف شاحنة خدمة الطرقات في الطريق أو 
 مدني مصري. 209ىذا ما أكدتو المادة لمقيام بذلك و استعجالي 
 المؤرخ فيمستيمكين الفرنسي من قانون البيع لم 1649/6نصت المادة  لقد  

 266/ 90 رقم التنفيذيمن المرسوم  02المادة  كما تضمنتو الحق، ىذا عمى 01/09/2004
حيث جاء  2فقرة ـال ،13في المادة المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش  09/03قانون  ثم

تبدالو اس يجب عمى كل متدخل خالل فترة الضمان المحددة في حالة ظيور العيب،فييا:"
رجاع  .الخدمة عمى نفقتو عديلتأوتصميح المنتوج أو  ،ثمنو أوا 
كما  تنفيذ ىذه االلتزاماتاحترام ترتيب  لمتدخلعمى ا يجب 13من خالل المادة ف 

وكذا في قانون  ،-266 90من المرسوم التنفيذي رقم  09و08 و 07 وادالمفي ورد 
 . (2(الفرنسي االستيالك

وضمان  معمول بو لحماية  فيوبيع اإللكتروني، مبيع في الالإصالح  أماعن
المبيع  وخاصة منو ،يعـي المبـية فـيوب الخفـن العـي مـرونـكتـالمستيمك اإللوأمن سالمة 

 .المستحدث
 استثنى منييبل  ،شمل كل المبيعاتيال  بيعالمإصالح ب االعترافأن ىذا  غير
 .االستيالكية المبيعات
ممبيع إذا كنا بصدد بيع عقود المعموماتية، لعدم كما ال يمكن توقع اإلصالح ل 

دبي األالحق  نأل عمى نفقتوو ، إصالح العيب بواسطة الغيربالمتعيد البائع إمكانية إلزام 

                                     
 ه  ك/ ػجل اٌوٍٛي ػجل اٌوػب ِؾّل. ون738ٌ ، ص  01، ٘بِش 374إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، فموح  ك/ ( 1)

 . ونٌه: .233اٌَبثك، ص  اٌّوعغ   

    Cottin  J ,op.cit , 1939, p 160 et 161. 
(2) 

Loi n° 93- 949 du 26 / 07/ 93 relative au code de la consommation ,Jean Calais, Auloy 

    Une nouvelle garantie pour l’ acheteur :La garantie de la conformité , R.T.D. civ 

    DALLOZ , 2005, p707 et s . 
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إصالح العيب بواسطة الغير بأو  ،عينا التزامولممتعيد يحول دون إمكانية إجباره عمى تنفيذ 
ىذا النوع من العقود في المستخدم مك أو عمى ذلك، فما عمى المستيالصريحة دون موافقتو 
  .(1(فسخ العقد مع التعويضأو إن كان ممكنا  معموماتيالالنظام  استبدالإال مطالبة 
  .في المبيعات األخرى يمكن إصالح المبيع مبيع،ما عدا ىذا النوع من الفي
اجد المـستيمك عمى إصالح المبيع في المكان المتو  أي ،قد يتفق البائع والمستخدم 

ام ـمبيع لمقين من دولة البائع إلى مكان تواجد الالبائع بإرسال أخصائيي يكمفو أفيو المبيع 
حدة بشأن البيع الدولي األمم المت اتفاقيةمن  46/3ىذا ما نصت عميو المادة و  ،الحباإلص

فبعد مراجعتنا لقوانين  .االنترنتالتي يمكن تطبيقيا كذلك في مجال البيع عبر لمبضائع و 
عمى قد نصت  تياأغمبيأن  إلىتوصمنا  ،لكترونية في موضوع إصالح المبيعتجارة االال

مثال  قانون االستيالك الفرنسيف ،المطابقةعدم  عيبأواستبدالو عند تحقق  المبيع إصالح
أما القوانين األخرى المنظمة لمبيع االلكتروني لم تنص  ،L.211-7 عميو في المادة نص قد

 والتجارةالمبادالت انون عمى إمكانية استبدال المنتوج، كقنصت ل ب صالح،ىذا اإلعمى 
 2006لسنة  67 وقانون حماية المستيمك المصري رقم 2000االلكترونية التونسي لسنة 

  .وغيرىما
سواء في  -أصالح المبيع  -أي ىذه الصورة من التنفيذ العيني بدورنا نستبعد 
 قد ومن جية أخرى كون مكمفة لمبائع من جية،قد ت ألنيا،االلكتروني  البيع العادي أو
مما ينتج عن ذلك  ،لممشتري وإرسال إعادة بعد جديدلعطب  بعد تصميحو يتعرض المبيع

  .السمبية البعاد الشك من وقوع مثل ىذه النتائج واستبدالفضل فاأل ،لممشتريسارة ـخ
ن تم االتفاق عمى إصالحو  وان  ،فق عمييايتم في المدة المتفال بد أن  ،المبيع ا 
تكون بطبيعة الحال أقل من المّدة األولى و  ،يمكن إضافة ميمة أخرى ر كافيةغيكانت 

 بالمبيع. االنتفاعبحتى ال يتعسف البائع في حق المشتري 
 جو المنت استبداؿ ثانيا:

ويصعب معو  إذا كان العيب أوالخمل جسيما عمى نحو يؤثر في صالحية المبيع،
 مماثل لو. و  سميم بمبيع استبدالووجب ستتفالضرورة  ،إصالحو

                                     
(1 )

  . 293ٚ  292ك/ ؽبهق وبظُ ػغ١ً، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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ولكن شريطة أن يتم في ظروف  ،ولقد جرى العرف التجاري عمى قبول االستبدال
محددة وسريعة، لكون المشتري ال يمكنو إرجاع مبيعا ظل عنده فترة طويمة تتعدى السنة 

 .مثال
 لكن ،قولةالسمع التجارية المن وكلفي المثميات،  المبيع شيءال ستبدالا لقد شاع 

 .(1(المعين بنوعو فقط في المبيع إالالقضاء الفرنسي قد استقر عمى عدم جواز االستبدال 
الشيء إن كان بإمكانو إصالحو،  استبدالالبائع رفض ففي بعض المعامالت يستطيع 

 اختيار، فال يتحمل البائع مسؤولية المبيع قبلو عالما بالعيب كذلك إذا كان المشتري أو 
تستعمل العبارة و  ،المبيع استبدالعمى منع المجوء إلى  االتفاق يتم قدكما  ،لوالمشتري 

عند رد تحميل المشتري مصاريف النقل  "عبارة ية: "البضاعة المباعة ال ترد" أوعمىالتال
 .(2("الستبداليا بضاعة المعيبةال

في الصادر  90/266 ري في المرسوم التنفيذيـالمشرع الجزائ كما نص
إذا بمغ العيب  ،السابعةفي المادة  ،والخدمات المنتجاتالمتعمق بضمان  15/09/1990

جزئيا عمى الرغم من كميا أو  لالستعمالكان جسيما يجعمو غير قابل درجة خطيرة و 
جديد سميم إذا فشمت محاولة  بمنتجالمعيب  المنتج استبدالعمى المحترف ف إصالحو
 .المنتجإصالح 
المتعمق بحماية المستيمك  2009فبراير  25في  المؤرخ 09/03قانون رقم  تضمن 

استبدال  إمكانيةالضمان والخدمة ما بعد البيع عمى  إلزاميةوقمع الغش في الفصل الرابع 
من ىذا الفصل عمى:"يجب عمى كل متدخل خالل  13/2المادة  جاء فيالمنتوج حيث 

تصميح أو  ثمنو رجاعإ ،استبدالو عيب في المنتوج، فترة الضمان المحددة في حالة ظيور
  ."المنتوج أوتعديل الخدمة عمى نفقتو

واإلماراتي في  13068/2004رقم  القانون المبناني لحماية المستيمككما نص 
االصالح أو  عمى ىذا التنفيذ العيني بنوعيو،  24/2006قانون حماية المستيمك رقم 

 االستبدال.
                                     

(1) 
Cass.com.20 jan,1976,Bull civ. IV.N°26,R.T.D com,1976,p 785.obs: HEMARD. J 

(2 ) 
 ق اٌَّزٍٙه، ِمبي ِٕشٛه فٟٛك ٠ٍٛف، ؽمٛـل ِؾّـِؾّ ونٌه  ك/ ،  275ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

 . 27/02/2004األ٘واَ اٌّظو٠خ ثزبه٠ـ  عو٠لح    
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بالتنفيذ العيني المشتري لبة مطاحق تضمن فقد ،إلى البيع االلكتروني  ارجوع   
قد نصت الفرنسي  االستيالكقانون  من  L.121/26المادةنجد ف، استبدال المبيععن طريق 

المنتجات الحق في إعادة  "وفي كل عمميات البيع عن بعد لمشتري: عمى ذلك بما يمي
 .(1("خالل سبعة أيامالمبيع  استبدالما دفع أو  استردادالمبيع إلى البائع و 

  .(2) تاريخ تسمم المبيعحسب من وت 
يجب أن يعمم البائع بو ويتم ذلك بتوجيـو خطاب مسجل مصحوب بعمم الوصول 

 يوما.  ) 60(ن  و خالل ست
وتبدأ ىذه المّدة من تاريخ التسميم المثبت في عقد البيع أو عقد تقديم خدمة إن كان 

 .(3) محل التعاقد خدمة
لمتمثمة في عقود بيع االمبيعات المادية دون المعنوية ىذه المدة يسري تطبيقيا عمى       

الخدمات االلكترونية أو برامج الكيانات المنطقية ، لكون أن تنفيذىا يتم فورا وذلك من 
 خالل شبكة االنترنت، بالبث الرقمي إلى الحاسب االلكتروني الخاص بالمشتري. 

نتج قد قضت، وىذا يعني وفي الوقت ذاتو تكون األختام الخاصة باستعمال ذلك الم
 استحالة تقديم المنتج مرة أخرى. 

استبدال مشابية ألحكام الحكام األبية تأخذ بنفس و قد كانت قوانين الدول األور  
قانون حماية في انجمترا  نذكر عمى سبيل المثال االستيالك الفرنسي،في قانون  المبيع

كذلك قانون و  (4(عة عشر يوماأرب المبيع استبدالمّدة  تجعمف، 1987المستيمك لسنة 
حيث أشارت  (5( 719/2المادة و  601/2حماية المستيمكين الفيدرالي األمريكي في المادة 

 إلى مدة ثالثين يوما من تاريخ الشراء.
                                     

(1 )
 ، ٚونٌه ٠360مبد، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ٚ ك/ػّو فبٌل ىه 255ك/ٔج١ً ِؾّل أؽّل طج١ؼ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

 في٠ْٛ، ثؾش ِٕشٛه فٟ ِغٍخ اٌؾمٛقبكح إٌظو فٟ ػمٛك اٌج١غ ثٛاٍطخ اٌزٍـوٞ فٟ إػــاٌّشز  ك/ أؽّــل اٌيلوك ،ؽك   

 .241- 179، ص ص   1995،اٌؼلك اٌضبٌش، ٍجزّجو  19إٌَخ  عبِؼخ اٌى٠ٛذ ،   
(2)

 . 208ص  ٌفؤَٟ ، ك/ أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك،ِٓ رم١ٕٓ االٍزٙالن ا 1. 121-16اٌّبكح  

Thibault Verbiest , Le nouveau droit du commerce électronique, éd . Larcier , Bruxelles  

2005, p142.       
(3)

 غٍخ اٌشو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ِثؾش ِٕشٛه فٟ  ،اٌّشزوٞ فٟ ػمل اٌج١غ اإلٌىزوٟٚٔك/ أٍبِخ أؽّل ثله، ػّبٔبد  

 .421-260  صص  ،٠2010ٕب٠و   ،أهثؼْٛ ٚ ٚاؽل ، اٌؼلكاإلِبهار١خ    
(4 )

 .359، ص ٔفَٗػٓ : ك/ػّو فبٌل ىه٠مبد ، اٌّوعغ 
(5) 

http://consumer lawpage.com/resource/statues.
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 الخاص بالمبادالت 2000لسنة  83الدول العربية، فنجد القانون عدد  فيأما 
الخامس الخاص بالمعامالت التجارية  قد نص في الباباإللكترونية التونسي  التجارةو 

وج المنت إرجاع  طرق عمى إلزامية البائع بتوضيح لممشتري 25/9 اإللكترونية في الفصل
رجاع المبمغأو    .(1(اإلبدال أوا 

لسنة  21كترونية الفمسطيني رقم والتجارة اإلل مشروع قانون المبادالتنص  ماك
نون حماية المستيمك المصري الجديد رقـم وكذلك قا ،السمعة استبدالإمكانية عمى  2005

في المادة الثامنة، أن لممستيمك خالل أربعة عشر يوما من تسمم أية  (2(2006لسنة  67
عادتيا مع استرداد قيمتيا إذا شاب السمعة عيب أوكانت غير  سمعة الحق في استبداليا أوا 

المستيمك باستبدال مطابقة لممواصفات يمتزم المورد في ىذه األحوال بناء عمى طمب 
  .(3(السمعة...
عن المبيع ىو األثر المباشر  استبدالأن  االستنتاجيمكن  ،من خالل ىذه القوانين 

يفسح ف ،لغرض الشراء ال يستجيب وجعمف ،فيو خفيلظيور عيب أو عدم مطابقة المبيع 
العيب ادرا ما كان يذكر نو  ،حق العدول عند استعمالباستبدالو المجال أمام المستيمك 

ذلك صراحة  ذكرينبغي ف ،في قوانين البيع االلكتروني  المبيع الستبدال سببكالخفي 
  .من قبل المشتري عند استعمالو من قبل الباعة الرد تعسفا يصنف حتى ال  مستقبال
محصورة بين سبعة أيام كأدنى حد وثالثون يوما ال عـالمبي دالـاستبّدة ـفيما يخص م 
المبيع في أسرع وقت  استبدالسبعة أيام حتى يتم  المدة تكونقترح أن ن، ى حدكأقص
إن  ستبدالاال اىذ انتظارالمشتري من عواقب ضرر كال من البائع و تحتى ال ي ،ممكن

 .ثالثون يوما توكانت مد
 الرابع فرعال

 التعويض

                                     
(1 )

 اٌزشو٠ؼبد اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّل١ٔخ ٚ اٌغٕبئ١خ، اٌغيءك/ػجل اٌوؽ١ُ ثٓ ثٛػ١لح ٚ ك/ػ١بء ػٍٟ أؽّل ٔؼّبْ، ٍِٛٛػخ 

 .131ـ  130، ص 2010اٌٛهالخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٕشو، ِواوش، اٌّغوة، ٍٕخ اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌّطجؼخ ٚ  اٌضبٟٔ    
(2  )

 . ،ِوعغ ٍبثك 2006ٌَٕخ  67لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّظوٞ اٌغل٠ل هلُ 
(3 )

                         فٟ اٌزؼبِالد اإلٌىزو١ٔٚخ، كهاٍخ ِمبهٔخ، ِمبي ِٕشٛه فٟ ِغٍخ اٌؾمٛق  ك/ٔج١ً ِؾّل أؽّل طج١ؼ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه

    .  230 -173ص، 2008ضب١ٔخ ٚ اٌضالصْٛ، ١ٔٛ٠ٛ اٌ اٌى٠ٛز١خ، اٌؼلك اٌضبٟٔ، إٌَخ    
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تصيب بسيطة أوكبيرة تكون  اترتب حتما عن العيب الموجود في المبيع أضرار ت
 .أي الخمف العام لممستيمك ،الغيرباألضرار ىذه  تمحق قدمالو أو سمو أو المشتري في ج

وليد  تقنيجراء عيب موجود في منتوج بسيط أو ينجم من  المستحق التعويض فالضرر
األضرار التي يحدثيا ىذا الصنف الجديد من المبيعات ف التقدم الصناعي والتكنولوجي،

عمى كل متدخل  يستوجب  ،اإللكترونيالبيع العادي أو  منالتي يقتنييا المستيمك 
 عناصر استحقاق ىينوعية األضرار الواجب التعويض عنيا وما فما لذا . ياالتعويض عن

  ؟الموجبة في كال البيعين تعويضال
 

 نوعية األضرار المستحقة لمتعويض أوال :
يتمثل  المستوجبة لمتعويض، بين نوعين من األضرار (1(لقد ميز الفقو الفرنسي

ما م ،صالح لمغرض المقصود منو ع غيرتسميم مبي نع الناجمةاألضرار  فيوع األول الن
عن المبيع ذاتو ة جمنافيي  ،أما النوع الثاني .بالمستيمك جسيمة يؤدي إلى إلحاق أضرار

 ومالمستيمك في جسضرار جسيمة تمس أ فيي ،(2(التجارية باألضرار البعض سماىاو 
 (3(عيوب خفية فييالوجود أوكحوادث السيارات نظرا خطرة المعينة الكتناول بعض األدوية 

 .ذائية التي لم تحترم فييا مقاييس الصنع أو التبريدـبعض المواد الغأو 
إلى عدم تقنين نصوص  أّدى مما ،فة في تقنين نابميونو معر ىذه األضرار لم تكن  

لعمومية  ستنادااالقضاء الفرنسي أن  غير، تتماشى وحداثتيا تضبط أحكام التعويض فييا
 األضرارإخضاع تعويض المشتري لنفس القاعدة التي تحكم حاول  1645لمادة ا

  .(4(التجارية

                                     
)1 ( 

Malinvaud, La responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose, j.c.p 

     1968-1-2153. 

 .1558، ٘بِش هلُ  276ك/هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك،      
(2  )

 اٌّوعغ ك٠بة، ك/أٍؼل األػواه اٌزغبه٠خ وؼلَ للهح اٌؾجٛة ػٓ اإلٔجبد أٚ ػلَ فؼب١ٌخ اٌَّبك إلفظبة األهع، 

 . 215اٌَبثك، ص     
(3   )

 . Dalloz-01-1848   -187، 29/06/1847ر١١ّي فؤَٟ 
(4 )

 . 277ك/ هِؼبْ اٌقٓ،اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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القواعد  تلما وضعأن ىناك من يرى  المصري، عودة إلى التقنين المدني 
 و ااألضرار الناشئة عني المشرع قد أغفلبضمان العيوب الخفية في المبيع الخاصة 

  .بمالوأو  (المستيمك)ي بالمشتر  اتمحق أضرار 
مصروفات اإلقامة بالمستشفى ومدى عجزه عن و  ،أجرة األطباءو نفقات العالج ك
مالية متمثمة في ادية أو مأخرى  أضرارو  ،تالزمو دومانييك عن اآلالم النفسية التي  ،العمل

 .(1(ما فاتو من كسبما لحق المشتري من خسارة و و ثمن المبيع الذي ىمك 
الـغير  رارمن األض اعتبارىايمكن  ب من الفقو أن ىذه األضرارجان عتبرلقد ا  

بتعويضيا إن كان سيء النية بعد إقامة المشتري الدليل عمى  ممزم البائعف ،متوقعةال
  .(2(ذلك

 ىذه نوعيةفمم ينص عمى  ونفس الوضعية قائمة في التقنين المدني الجزائري،
في  ،عمييا قد نص 09-03الغش رقم غير أن قانون حماية المستيمك وقمع  ،ضرارألا

 .و الماليةوىي األضرار الجسمانية أ ، 10و 9المادة في  من ىذا القانون  الفصل الثاني
فيي االلكتروني،  التعامل بالبيعتعويض في الالمستحقة  عن نوعية األضرارأما  
تعمال من جراء اسوذلك  ،المعروفة في البيع العاديمعنوية الو  ماديةالضرار نفس األ
 خاصة عندما يتم استعماليا من طرف المستيمك غير الميني.  ،تقنية معقدةذات منتجات 
نتيجة  ويعود ذلك  ،ىي األكثر شيوعا ،أن األضرار الصحية ،ما نالحظو اليوم 

 ،ابسبب العيب الموجود فيينفجر التي تكاألجيزة الكيربائية  ،السمع الخطرةبعض بيع 
كذلك أو  (3(كالحروق والتشوىات وربما الوفاة،جسيمة بالمستيمكا ار ؤدي إلى إلحاق أضر تف

 .المشروعة الخطرة التي ال تحتوي عمى الجودة والنوعية الصيدلية منتجاتال عند اقتناء

                                     
(1  )

 ، ص1982ك/ ِؾّل ػجل اٌمبكه اٌؾبط، َِؤ١ٌٚخ إٌّزظ ٚ اٌّٛىع، هٍبٌخ اٌلوزٛهاٖ فٟ اٌمبْٔٛ، عبِؼخ اٌمب٘وح، 

 ِٚب ثؼل٘ب. 150    
(2) 

 بد اٌّؼ١جخ، ثؾش ِٕشٛهإٌّزغك/ إثوا١ُ٘ اٌلٍٛلٟ أثٛ ا١ًٌٍ، اٌزياَ إٌّزظ ٚ اٌجبئغ ثزؼ٠ٛغ األػواه اٌزٟ رؾلصٙب 

 .13ٚ  12، ص 12، فموح 1980، ٍٕخ 10ٚ  9ٚ  8إٌَخ اٌواثؼخ، اٌؼلك  ِغٍخ اٌّؾبِٟ اٌى٠ٛز١خ، فٟ     
(3)

 ثؾش –اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ ِٚمزؼ١بد ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه  ك/ ِؾّل شىوٞ ٍوٚه،ٔش١و إٌٝ ِوعغ : فٟ ٘نا اٌّؼٕٝ 

بك١ّ٠خ شوؽخ كثٟ ، اٌّغٍل أو ي اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚاأل١ِٕخ ٌٍؼ١ٍّبد االٌىزو١ٔٚخ،اٌؼٍّٟ األٚي ؽِٛملَ إٌٝ اٌّؤرّو 

 .148ٚ 147، ص2003أثو٠ً  28ٚ 27اٌؼوث١خ اٌّزؾلح ثزبه٠ـ  اإلِبهاداألٚي 
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بتطبيق القواعد الخاصة بقانون  (1( قضت محكمة باريس االبتدائية تطبيقا لذلك، 
 )14/03/1995قانون ( بقانون الصحة العامةمقة بالصيادلة والواردة الواجبات األدبية المتع

والتي ينبغي احترام نوعيتيا وجودتيا عند إعدادىا  ،عمى بيع العدسات المصححة لمبصر
  .عبر االنترنتوكانت ىذه المنتجات تباع 

  .(2(فقضت بوقف البيع الذي ال يمتزم بالقوانين القانونية المكتوبة

ىذه األضرار التي وقوع ماية من لمح أصبح في حاجة ماسة فالمستيمكلذا  
فكرة كذلك و  الغداألمس ليست بتكنولوجية اليوم أو  باعتبار أن تكنولوجيةيوميا يتعرض ليا 

ينبغي إعالمو ،فأوااللكتروني خاطئة  في البيع العادي أن كل مستيمك أدرى باحتياجاتو
 . لمتدخمين من ا من قبل الباعة أو المنتجين وغيرىم وتحذيره من المبيعات الخطرة

 عناصر التعويض ثانيا :
وذلك بالتمييز بين البائع حسن النية  ،حدد المشرع الفرنسي عناصر التعويض

والبائع سيء النية. فيمزم البائع األول برد الثمن والمصروفات التي أنفقيا المشتري عمى 
 . 1646و 1645المبيع طبقا إلحكام المواد 

عويض عن كل األضرار المتوقعة وغير المتوقعة أما الثاني يمتزم برد الثمن والت
 . (3(التي تمحق بالمشتري

من التقنين المدني الفرنسي تقضي بأن البائع سيء النية يمتزم تجاه  (4(1645المادة نجد ف
 برد الثمن وبتعويض جميع األضرار التي أصابتو من جراء ىذا العيب. المشتري

ي عالما بالعيب سواء كان منتجا أوتاجرا القضاء الفرنسي البائع المين عتبركما ا
يمي: "يستنتج من المادة  وعممت محكمة التمييز الفرنسية عمى ىذه الفكرة وقررت ما

أن البائع الذي كان يعمم بالعيب، ويعد في حكم البائع الذي ال يتصور جيمو  1645
                                     

)1(
 T.G.I , Paris, ord Ref, Novembre 1998,n°631  97 198 ,BF.                                                    

 .02.٘بِش هلُ 262ك/ فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَبثك، ص    
(2)  

 أػالٖ. ٔفٌ اٌّوعغ ٚاٌظفؾخ
(3) 

Benabent. (Alain), Droit civil,les contrats spéciaux ,7éme éd ,DELTA, Montchrestien 

2008, p168 et s, et aussi : Collart  Duttilleul. François et Delebecque. Phillipe , op.cit, p 

256 et s s.  
(4)

 « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix  

   qu’il  en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». 
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عن جميع بالعيب بحكم مينتو، يمتزم فضال عن رد الثمن الذي قبضو بتعويض المشتري 
  .(1(األضرار التي لحقتو"

الموزع في نفس ف المنتج أو كما استقر نفس القضاء عمى اعتبار البائع المحتر 
فيمتزم  بتعويض األضرار المباشرة التي لحقت بالمشتري حتى لو  درجة البائع سيء النية،

 .(2(كانت غير متوقعة عند إبرام العقد
 443عناصر التعويض في المادة  ألخرىو االمدني المصري  التقنينلم يحدد   

وأحال ضمان العيب إلى قواعد ضمان االستحقاق التي لم تقيم وزنا لنية البائع، وعمى 
المشتري المطالبة بالتعويض عما لحقو من خسارة االستحقاق وما فاتو من كسب إذا 

 . (3(أختار استبقاء المبيع
محددة لعناصر  مدني الجزائري،التقنين ال 375ت الفقرة األخيرة من المادة فجاء

 التعويض في عنصرين،
والثاني متمثل في التعويضات  (4(نفقات العقدأو  األول يكمن في مصروفات 

 الناتجة عن عيوب المبيع.
وبيذا يكون قد خالف  ،غير أن المشرع لم يفرق بين البائع حسن النية وسيء النية 

كن قولو أن القواعد العامة تستوجب ىذه ، إال أن ما يم1646المشرع الفرنسي في المادة 
فإن كان البائع حسن النية، فيعوض المشتري عمى الضرر المتوقع، أما إذا كان  التفرقة،

 سيء النية، فيتم تعويضو عمى الضرر غير المتوقع كذلك. 
فإن كان البائع حسن النية فيعوض المشتري عمى الضرر المتوقع، أما إذا كان 

 ضمانو بالتعويض إلى الضرر غير المتوقع. سيء النية فيتوسع 

                                     
(1)

 Cass civ, 14 jan 1965,D 389, R.T.D , Civ, 1965, p 665. 

ث١وٚد ٌٚٝ ،ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ك/ػجل إٌّؼُ ٍِٛٝ إثوا١ُ٘، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه )كهاٍخ ِمبهٔخ(، اٌطجؼخ األ

 .  01٘بِش هلُ ، 492، ص  2007ٌجٕبْ ، ٍٕخ 

 .    258ٚ ونٌه ك/عبثو ِؾغٛة ػٍٟ، ػّبْ ،اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
(2)  

 . 260ك/عبثو ِؾغٛة ػٍٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(3 ) 

 .276ك/هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(4 )

 ِضً ِظبه٠ف اٌزٛص١ك ٚاٌزَغ١ً ٚاإلشٙبه ٚإىاٌخ اٌو٘ٓ ِٚظبه٠ف اٌزب١ِٓ ٚ اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ.

 ٚ ك/ ١ٍّو وبًِ، اٌّوعغ  .743ِوعغ ٍبثك ، ص اٌوعٛع ٌزفبط١ً ٘نا اٌّٛػٛع إٌٝ : ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ،    

 .244اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/١ٍٍّبْ ِولٌ،. بثؼل٘ ِٚب 88اٌَبثك، ص    
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من التقنين المدني موضوع التعويض، فإذا كانت الخسارة  376كما تناولت المادة 
التي لحقت المشتري غير جسيمة أي لم تبمغ القدر المشار إليو في الفقرة الثانية من المادة 

 اليد عن المبيع. ، فمو سوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقو بسبب نزع 376
لكن ما يمكن قولو إن تطبيق ىذا النص عمى ضمان العيوب الخفية، يكون  

"إذا أخبر المشتري البائع بالعيب مدني جزائري الذي نص عمى: 381بموجب نص المادة 
الموجود في المبيع في الوقت المالئم، كان لو الحق في المطالبة بالضمان وفقا لممادة 

376". 
المتدخل ممزم  يض في عقد البيع اإللكتروني، فيمكن القول أنأما عن التعو 

ضرار األ سواء كانت ىذهوكذلك  ، بتعويض المشتري عن األضرار ميما كانت أسبابيا
ودون تحميل المشتري مسؤولية إثبات  ،كامال يكون ، فالتعويض المقررومعنوية أمادية 

 عمم البائع بوجود العيب أوعدمو.
ج الذي باعو وممزما و ائع الميني العمم بالعيب في المنتكما يفترض في الب 

   بتعويض كل األضرار الناتجة عنو.
 إذالممستيمك يحق ،من قانون التجارة االلكترونية التونسي  35ورد في الفصل  فقد

أما المشرع الفرنسي لقد نص في  العامة،أصابو ضرر المطالبة بالتعويض حسب القواعد 
يوما من رد الثمن  30تجاوز المحترف  إذامن قانون االستيالك أنو  L .121-20-3المادة 

لذا فعناصر التعويض دفع الفوائد المترتبة عن التأخير. ،وجب عميو رد الثمن وباإلضافة 
 ،تكمن في رد الثمن والمصاريف التي تم إنفاقيا في البيع 

ي وكذا تعويض األضرار الناجمة عن العيب الذي ضمنو البائع لممشتر  
 .    (1(االلكتروني
المنصوص عميو في البيع الكالسيكي  التعويض في ىذا البيع مماثل لمتعويض  

غير أننا نتوقع أن مقدار تعويض األضرار الناجمة من البيع االلكتروني أكبر ويتناسب 
 بالخطورة.معظميا وجسامة العيب في المنتجات الحديثة التي تتسم 

                                     
)1( 

V. par ex :cass.civ, 2éme,30/03/2000 ;D.2000,IR, p132. 

 . 02، ٘بِش هل119ُك/أٍبِخ اؽّل ثله،اٌّوعغ اٌَبثك، ص ونٌه : 
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 الثاني المطمب
 وأحكاـ تعديؿ مدة التقادـ ف العيب الخفيدعوى ضما سقوط

عند ظيوره ف .ي سواء ظير العيب أولم يظيريمتزم البائع بضمان المبيع لممشتر 
عيب في وقت لميرفض الضمان، يقوم برفع دعوى ضمان الذي بعد إخبار البائع بو و 

 قانونال المّدة المحددة طو  امناسب يحدده القانون. غير أن إذا كان موقف المشتري سمبي
  .فإن حقو سوف يسقط بالتقادم

 ىذا المطمب إلى ثالثة فروع عمى النحو التالي: قسمنا وميتقدتم ما أساس عمى و 
 النصوص القانونية المتعمقة بتقادم دعوى الضمان لمعيب الخفي :األولالفرع        
 تواالتقادم القصير ومبرر  :الفرع الثاني       
 تعديل مدة التقادمأحكام  :الفرع الثالث      

 األوؿ فرعال
 النصوص القانونية المتعمقة بتقادـ دعوى الضماف لمعيب الخفي

بدأ من وقت تسميم يبعد فوات ميعاده الذي  لم يعد لممشتري حق المطالبة بالضمان
مدني  (1(1648 المادةالمدني الفرنسي ىذا الموضوع في نص  تقنينلقد تناول الو  المبيع،
  لم تحدد ميعاد لرفع دعوى الضمان لمعيب الخفي. أنيا غير ،فرنسي

 . (2(الميعاد من تاريخ كشف العيب احتساب والرأي الغالب في القضاء الفرنسي ىو
من التقنين المدني  1648مشروع القانون الخاص بميمة تعديل المادة لقد جاء في  

لم يقم المشتري  إذا ،"يتقادم الحق في التمسك بالعيب: -كستين -الفرنسي الذي أعده 
المشتري العيب أو  فييا اكتشفتبدأ من المحظة التي  بإخطار البائع بالعيب خالل سنة،

في المّدة يمكن تعديميا  العيب، وأن ىذه اكتشافمن المحظة التي كان يتعين عميو خالليا 
  .(3("بحسب العرف القائمأو  باتفاقالبيوع التي تتم بين البائعين المحترفين 

                                     
(1) 

Art 1648: «L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur  

dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente 

a été faite ». 
(2) 

A-Benabent,A., op.cit, 1995,  N°83, p 148.  
(3) 

Ghestin et Desché , La vente, L.G.D.J, 1990, p 837. 
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الفرنسي المشرع وقت رفع الدعوى إال أن  ووضوح عمى ىذه المدة، النصرغم ف  
رغبة في تحقيق عدالة اكبر ومسايرة  (1(سنتين جعميا تتقادم بمرورف ،عدل ىذه المدة
  .لممدة القصيرة انقدوجو لمقضاء الذي 

من  452المقابمة لممادة من التقنين المدني الجزائري  383ونصت كذلك المادة 
ء سنة من يوم عمى: "تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاالمدني المصري التقنين 

بائع لولم يكتشف العيب إالبعد انقضاء ىذا األجل ما لم يمتزم التسميم المبيع حتى و 
يجوز لمبائع أن يتمسك بسنة التقادم متى تبين أنو أخفى ال بالضمان لمدة أطول، غيرأنو

 .العيب غشا منو"
تبدأ إما من يوم  فاحتساب سقوط دعوى التقادم،لنصوص القانونيةمن خالل ىذه ا 

 ونقترح الرأي، المشرع الجزائري أننا ال نوافق إال اكتشاف العيب أومن يوم تسميم المبيع،
 لدعوى.ا لرفع أطول المشتري بمدة  تعيتم اكتشاف العيب حتى  من يوم سقوطيا احتساب

 الفرع الثاني
 التقادـ القصير ومبرراتو

وى ـالمّدة القصوى لتقادم دععمى  كل من المشرع المصري والجزائري لقد نص 
مبيع سواء تم الأ من يوم تسميم تبدو  ة واحدة،ـنـي سـف المنحصرةب الخفي ـالعيضمان 
 .(2(بعدالعيب قبل ذلك أو  اكتشاف
من أجل  تبدأ نفس المدة من يوم اكتشاف العيب لمشرع الفرنسي،غير أن لدى ا 

بائع بيذا الضمان أمدا طويال يتعذر بعده التعرف لمال يكون  وكذلك حتى ،التعامل ارستقر ا
السنة دون رفع دعوى  انقضاءبمجرد ف  زيادة عمى ذلكو  عمى مصدر نشوء العيب،

                                     
(1) 

 Benabent .A ,op.cit ,p 163.    
(2  )

 .553، ص 1966، ِغٍخ اٌّؾبِْٛ، 17/05/1966ثزبه٠ـ  159ِلٟٔ ِظوٞ هلُ  ٔمغ

 .1354، ص 1982، ِغٍخ اٌّؾبِْٛ، 31/03/1982ثزبه٠ـ  592ٔمغ ِلٟٔ ِظوٞ هلُ     

 .512، ص 1959، ِغٍخ اٌمبْٔٛ، 01/09/1959ثزبه٠ـ  382ٔمغ ِلٟٔ ٍٛهٞ هلُ     

 .  426ص  2007/ 2006  ٍٛه٠بَّبح، ِٕشــٛهاد عبِؼخ كِشك ،مٛك اٌّك/ى١٘و ؽوػ  ٚونٌه  ك/ػٍٟ عبٍُ، اٌؼ   

 ، 56ِٓلك ــ، اٌؼ 1999ق ،  –، ْ 20/05/1998ثزبه٠ـ  165792واه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ثبٌغيائو ، هلُ ــٚ ونٌه ل   

 ؤهؿ فٟــاٌّ 165792واه هلُ ـــٚ اٌم 02/03/1983اٌّؤهؿ فٟ  20921ُ ــهل ـــواهاٌم ٚ. 101ص  إٌٝ 98ص   

    Bertiث١ورٟ  ، ِٕشٛهاد2007/2008، ٍٕخ 2007ِب٠ٛ  13اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ اٌّؼلي فٟ ،20/05/1990   

   .104ص    
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عقد البيع  استقراريكون البائع قد أمن تبعة ضمان العيب الخفي وأطمئن إلى  ، الضمان
إال  ،(1(رنسي وجوب إقامة الدعوى في ميعاد قصيرـلفالمشرع امدى ف .بين المشتريبينو و 

تيسر السبل لدعوى أخرى يممكيا حتى ، لمتخمص منيادفعت فرنسية ـنقض الـمحكمة ال أن
يم ـبتسم التزاموىي دعوى إخالل البائع بتنفيذ و  ،يب الخفيـوى ضمان العـير دعـالمشتري غ

رغبة كذلك و ، ( 2(بسبب عيب خفيقد نشأت حتى ولو كانت عدم المطابقة  اقـمطاب ابيعم
أ بسقوط الحق ـاجـفـفي دون أن يـي حماية حقو في إقامة دعوى ضمان العيب الخـالقضاء ف

  .رفعيافي 
حسم ف ،يـالعيب الخفو بين عدم المطابقة  شابوعني مطمقا التيال ىذا  أن غير

مدني فرنسي  1648تم تعديل نص المادة  فميذا السبب ،(3(أثبتوز بينيما و القضاء التميي
وى ـي رفع دعـق فـجعل الحالذي  17/02/2005ر ـماألمن  الثالثةوفقا لما قررتو المادة 

  .(4(العيب اكتشافيبدأ من تاريخ يب الخفي قائما لمدة سنتين و ـان العـضم
من  385مصري والمادة ال المدنيمن القانون  452/2نص المادة إلى  ارجوع 
سنة من وقت تسميم  بانقضاءدعوى الضمان تسقط فييما ف ،جزائريالمدني القانون ال

لما  1983مارس  02وىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا الصادر في  ،مبيعال
بانقضاء سنة من يوم تسميم المبيع طبقا  كانت دعوى الضمان تتقادم إذا" قضت بما يمي:

                                     
(1  )

 ." Ghestinاٌنٞ أػلٖ وَز١ٓ " 1648إٌض اٌمل٠ُ ٌٍّبكح 
(2 ) 

 .113ك/أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(3  )

 مغ اٌفو١َٔخ اٌنٞ لوه:لؼبء اٌغوفخ اٌّل١ٔخ األٌٚٝ ثّؾىّخ إٌ

« La non-conformité de la chose aux spécifications convenus par les parties est une 

inexécution de l’obligation de délivrance … les défauts qui rendent la chose impropre à sa 

destination normale constituent des vices définis par l’article 1641, qui est donc l’unique 

fondement possible de l’action formée contre le fabricant d’un "chauffe-eau"qui a présenté 

à l’intérieur, une fuite provenante d’un défaut de montage ». 

Cass-civ, 3
eme 

14-02-1996 : Bull.civ.111,n°47. 

  . 01٘بِش  ،114اٌَبثك، ص ك/أٍبِخ ثله، اٌّوعغ    
(4  )

 1648رؼل٠ً اٌّبكح 

« L’action résultante  des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur ord, N° 

2005- 136 du 17 fév- 2005 art 03 ) dans un délai de deux  ans à compter de la découverte 

du vice » 

 .02، ٘بِش هل114ُأؽّل ثله،اٌّوعغ اٌَبثك، ص هاعغ: ك/أٍبِخ     
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البائع قد أخفى عمى المشتري  شرط أال يكونمن القانون المدني الجزائري ب 383لممادة 
  .(1(غشا"

األرجح ألنو يمكن المشتري التسميم الفعمي لممبيع ىو  اعتبارالفقو عمى  ستقرالقد  
كما ىو الحكمي  االستالم وقع نا، ف(2(من عيوب فيوما  اكتشافالمبيع و بفحص  القيام

 بنقل اإلسناد المشعر التي يتم بيعياو  ،داعيالحال في بيع البضائع الموجودة في مخازن اإل
األىم ىو  ، ألنيكفي فيذا ال ،ياتعاينم دون أن يطمع عمييا أو ،بممكيتيا إلى المشتري
 .(3(فحص المبيع استطاعةتمكين المشتري من 

ذا و أ (رفع الدعوى)القضائية  المطالبة إثر غير أنو قد يتوقف سريان مدة التقادم  ا 
تتوقف مدة لكن ال  (4(القانون نص عمييا خرىأبشروط مسؤوليتو، أو لبإقرار البائع  وقع

بعقوبة جنائية، ولو لم أوالغائب أوالمحكوم عميو  ،ىميةاأل ناقصي حق المشتري ـف التقادم
  .(5(ألن المّدة ال تزيد عمى خمس سنوات ،يكن لو نائب يمثمو قانونيا

 الفرع الثالث
 أحكاـ تعديؿ مّدة التقادـ

 يمدني مصر  452 جزائري والمادة 383لمادةمن خالل نص القد حدد المشرعان 
 وذلك من يوم التسميم الفعمي لممبيع، مّدة تقادم رفع دعوى الضمان لمعيب الخفي بسنة

أما المشرع الفرنسي فقد ، حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب إال بعد انقضاء ىذا األجل

                                     
(1)

 لك ـاٌؼ بح،ـوح اٌمؼـٔش ،20921ُ ـف هلـٍـ، 1983ِبهً ـِ 02به٠ـ ـبكه ثزـب اٌظـخ اٌؼ١ٍـٓ اٌّؾىّـواه طبكه ػـل 

 خ ؼبئٟ ٚفمب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ، كاه اٌٙلٜ ٌٍٕشو، ػ١ٓ ١ٍٍِػٓ: ػّو ثٓ ٍؼ١ل،االعزٙبك اٌم. 67،ص1987األٚي،   

 .245ص،  2004ٍٕخ  اٌغيائو،   
(2 )

  . 411ٚ ك/ ١ٍٍّبْ ِولٌ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 752ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

 .172ٚ ك/ ػٍٟ ؽ١َٓ ٔغ١لح ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص   438ك/ِؾّل اٌيغجٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
(3 )

ِٚب  406 ، ص 1984اٌواثغ، أفو٠ً  ّؾبِْٛ اٌَٛه٠خ، اٌؼلكك/أٍؼل ؽِٛل، اٌؼ١ت اٌقفٟ، ثؾش ِٕشٛه فٟ ِغٍخ اٌ

 .ثؼل٘ب
(4 ) 

، ك/ ػجل اٌوش١ل ِأِْٛ،  752ك/ إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ،   406َبثك، ص اٌّوعغ اٌك/أٍؼل ؽِٛل، 

 اٌٛع١ي

 .297، ص 1998ٕخ اٌؼوث١خ، ٍ اٌؼمٛك اٌَّّبح، اٌىزبة األٚي، ػمل اٌج١غ ٚ اٌّمب٠ؼخ، اٌمب٘وح، كاه إٌٙؼخ، فٟ    
(5 ) 

 .752إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/ػجل اٌوىاق

 ِلٟٔ عيائوٞ. 316/2ٚ اٌّبكح  ِلٟٔ ِظوٞ  382/1ونٌه اٌّبكح     
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مى ما ـع اقـاالتفدين ـقتعاـبالتالي ىل يمكن لمم، فمن يوم اكتشاف العيب ،بسنتين حددىا
 .عمى النحو التاليما سوف نبينو  ىذايخالف أحكام ىذه المّدة بالزيادة واإلنقاص فييا ؟ 

 تقادـعمى إنقاص مّدة ال االتفاؽأوال: 

نقاص مّدة دعوى الضمان في  لقد ثار خالف حول إمكانية االتفاق عمى تخفيف أوا 
 كل من القانون الفرنسي والمصري.

لمصري ذىب إلى جواز ذلك لكون أحكام الضمان ليسـت مـن النـظام فالقانون ا 
فمدى البعض  ،مدني 453فأجاز ذلك في المادة  ،العام، لذا يجوز الزيادة أواإلنقاص فييا

حجة يتخذىا البائع لمتخفيف من ونيا كليس ىناك مانع من إنقاص مّدة دعوى الضمان 
  .(1(التزامو في الضمان

وغيره من الفقو يرى عدم جواز االتفاق عمى إنقاص  (2(نيوريغير أن الدكتور الس
يقضي بعدم جواز االتفاق عمى أن يتم التقادم في مّدة  فاألصل ،مّدة دعوى الضمان

مدني مصري التي  388/1تختمف عن المّدة التي نص عمييا القانون إعماال بنص المادة 
فيو، كما ال يجوز االتفاق عمى  نصت: "... ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق

  .أن يتم التقادم في مّدة تختمف عن المّدة التي عينيا القانون"
من القانون  452محكمة النقض المصرية بأن:"المقرر بنص المادة قضت   

ولو  ،المدني المصري، أن دعوى الضمان لمعيب الخفي تتقادم بسنة من وقت تسميم المبيع
إال بعد ذلك ،ما لم يقبل أن يمتزم بالضمان لمدة أطول، وأنو ال  لم يكتشف المشتري العيب

يجوز االتفاق عمى أن يتم التقادم في مدة تختمف عن المدة التي عينيا القانون، إذ ال 
يجوز أن يترك تحديد مّدة التقادم لحرية لألفراد ويخطر كل تعـديل اتفـاق في مّدة التقادم 

 .(3(المقررة بالقانون

                                     
(1  )

 ونٌه ِغّٛػخ األػّبي اٌزؾؼ١و٠خ، اٌغيء اٌواثغ .210ك/ِٕظٛه ِظطفٝ ِٕظٛه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

 .  127ص     
(2 ) 

 .752، ص 377اٌَبثك، فموح ك/إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ 
(3   )

، ٘بِش هلُ 302ك/هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص )غ١و ِٕشٛه( ، ١ٔٛ٠1988ٛ  5َٟ فٟ ٔمغ ِلٟٔ فؤ

1717. 
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أن  غير اإلنقاصمّدة الضمان بالزيادة أو مم يشر إلى تعديل ف ،رع الفرنسيالمشأما  
دعوى الضمان استنادا لنص  ةصرح بعدم جواز االتفاق عمى تعديل مد (1(بعض الفقو

  .من التقنين المدني الفرنسي، فيي من النظام العام ال تقبل المخالفة 1648المادة 
ه المّدة بالزيادة واإلنقاص وحتى جواز تعديل ىذب (2(يرى البعض األخرلكن 

  .باإلسقاط
 أمام ىذا التناقض الفقيي، برزت محكمة النقض الفرنسية واتخذت موقفاإال أن 

استبعاد شـرط البائع الميني فـي عقد البيع الذي يمزم المشتري برفع دعوى  ىو واضحا
 . ثمانية أيام من تاريخ تسميم المبيع الضمان خالل

في بمرور سنة ئري لقد تناول دعوى الضمان وحدد مدة سقوطيا أما المشرع الجزا
وىذا نصيا:"تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد  ،من التقنين المدني 383نص المادة 

لم يكتشف المشتري العيب إال بعد انقضاء  انقضاء سنة من يوم تسميم المبيع حتى ولو
 .يمتزم البائع بالضمان لمدة أطول"ىذا األجل ما لم 

 ـتقادتطويؿ مّدة ال االتفاؽ عمى انيا:ث
فذلك ، مّدةىذه العمى تقصير  االتفاق عدم جوازإلى  (3(آخر اتجاهلقد ذىب 

  مع القواعد العامة في التقادم. يتعارض
بل ال بد من الزيادة فييا وذلك   ،أن مّدة سنة لمضمان غير كافية البعض يعتبرو 

 .  (4(بار عمر األشياء وتأمينياباقتراح خمسة سنوات مع األخذ بعين االعت
إطالة ىذه المدة  مدني مصري 452 الفقرة الثانية من المادةىذا وقد أجازت 

:"ما لم يقبل البائع أن يمتزم بالضمان مّدة أطول" ونفس العبارة ذكرىا المشرع فنصت

                                     
(1   )

     ِبىهٚ ٚ ثال١ٔٛي، ه٠جوك:  ُِٕٙ 

    Planiol (M) et Ripert.(G), op, cit,N°139 – Mazeaud, op, cit, N° 989    
)2( 

Cass, 11/12/1973, Bull civ, 4 N°367, p 327.   

 .1720، ٘بِش هلُ 303هِؼبْ اٌقٓ، ص  ك/    
(3 )

 ثبٌفمٗ ل اٌج١غ فٟ ػٛء لبْٔٛ اٌّؼبِالد ٌلٌٚخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، كهاٍخ ِمبهٔخـك/عبٍُ اٌشبَِٟ، ػم

 ػٍٟ ٘بكٞك/ :ونٌه ٚ .573ص  ،1998بهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، ٍٕخ اإلٍالِٟ،اٌطجؼخ االٌٚٝ، ِطجٛػبد عبِؼخ اإلِ

. 175، ص 1999ألٌٚٝ، اٌّووي اٌمِٟٛ، ٍٕخ اإلعبهح، أهثل، اٌطجؼخ ااٌؼـج١لٞ، اٌؼمٛك اٌَّّبح فٟ اٌـج١غ ٚ

 .438ص   1993ٍٕخ  ، شوػ ػمل اٌج١غ فٟ اٌمبْٔٛ األهكٟٔ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،ؼمٛك اٌَّّبحك/٠ٍٛف اٌيغجٟ، اٌٚ
(4)

 Ghestin (J), Conformités et garanties dans la vente, op.cit, p 327. 
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 الخفييتبين من ذلك أن مّدة التقادم في ضمان العيب و  .383/1الجزائري في نص المادة 
اقدين بين المتع اتفاقحالة وقوع  :(1( ىي تحاالىذه ال عند تحققتكون أطول من سنة  قد

ولو  أن يتنازل البائعالسنة،  انتياءالمتعاقدين بعد  اتفاقحالة  ،عمى إطالة مّدة السنة
ذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاأو  ،التقادمبطريقة ضمنية عن  منو،  ا 

وليس سنة وذلك من وقت البيع  ،األصل خمسة عشرة سنةالتقادم تصبح حسب فإن مّدة 
  .(2(ال من وقت التسميم

 . العيب اكتشافأن تحسب ىذه المّدة من وقت  (3(غير أن ىناك من يرى
كما  ،في ىذه الحالة تحسب من وقت البيعذىب إلى أن المّدة ( 4(الراجح  التجاهأن اإال 

نتفق مع الرأي الذي كما  .محكمة النقض المصرية في أحكامياأسمفنا القول وبيذا أخذت 
ألنيا تكون في صالح المشتري خاصة إذا  ياال يجيز تقصير مّدة التقادم، ونفضل تطوي

 . عاجال أم أجالظير نيتو فتمديد المدة يكان البائع سيء النية، 
ضمن  فمم يتم تنظيميا ،فيما يخص تقادم دعوى العيب في البيع االلكتروني 

أىمية ىذه الدعوى  إعطاءغير انو ال بد من  التشريعات الخاصة بالبيع االلكتروني،
 من جراء منتج السمع موضوع المسؤولية البائع أو وضع البائع المحترف من أجل فعالية و 

لذا ال يجب  المستيمك،أو تمس سالمة المشتري  من أضرار المنتوجالمبيع أو  من رتبتيما 
الناشئة عن الضمان القانوني تجاه البائع الميني المحترف بالمدة أن تتقيد الدعاوى 

 كثيرا ما ال تظير أضرارالمبيع في البيع االلكتروني،ألن القصيرة في رفع دعوى الضمان
أكثر.لذلك فال مانع من بعد مرور السنة أو  بللفترة قصيرة ،بعد االستعمال أو مباشرة 

                                     
(1  )

 .753ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(2)  

 . 753ٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص /ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛه  329ك/١ٍّو ػجل ا١ٌَل رٕبغٛ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

 =ٔمغ ِلٟٔ .297ص ٌّوعغ اٌَبثك،جل اٌوش١ل ِأِْٛ، اٚ ك/ػ 439ك/ِؾّل اٌيغجٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ٚأ٠ؼب:   

، ٘بِش هلُ 393ص  ،ِغّل ؽَٓ لبٍُ، اٌّوعغ اٌَبثك ك/ ، 1346، ص 26، ِظ ً 28/10/1975ِظوٞ =    

02   . 
(3  )

 .244ٚ  ك/ع١ًّ اٌشولبٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص   24ِؾّل ٌج١ت، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/
(4)  

 اٌَّزشــبه ِؼـــٛع ػجل اٌزــٛاة ، 1345، ص  26ِظ ً ،  28/10/1975ق، عٍَخ  40ٌَٕخ  608ٓ هلُ ــؽؼ

 اٌطجؼخ اٌواثؼخ ، ِٕشـــأح اٌّؼبهف ،ص اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ، اٌغـــيء اٌضبِٟٔٓ اٌّوعغ فٟ اٌزؼ١ٍك ػٍٝ ٔظٛ  َِزقوط    

 .594 -593ِظو، كْٚ موو ربه٠ـ إٌشو.،ص  ،اإلٍىٕله٠خ    

 . 593، ِؼٛع ػجل اٌزٛاة، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  23/04/1970ٍَخ ، ع26ٌَٕخ  81ٚ ٔفٌ اٌؾىُ فٟ اٌطؼٓ هلُ     
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الكامنة في خطورة لموأيضا  ،العيب في المبيعإطالتيا عمى أساس عمم البائع المحترف ب
 مبيعات المستحدثة.ال

 
 
 
 
 
 

 لثالمبحث الثا
 عمى تعديؿ أحكاـ الضماف االتفاؽ

ويعد ذلك  يمتزم البائع في عقد البيع الكالسيكي بضمان العيوب الخفية في المبيع،
في  خفيالعيب ال ضمان حكامالنصوص القانونية المنظمة أل أن غير ،ضمانا قانونيا

 أوالتفاق عمى تشديد الضمان اب ،إما(1(يجوز مخالفتيا، فالنظام العام منتعد ال المبيع 
 .إسقاطو أوإنقاصو 
مؤيدي من الجدل الفقيي القائم بين  نتجتاألحكام المعدلة لمضمان فيذه  

وط تعديل الضمان يرون أن التدخل في شر  (3(مؤيديف .تعديل الضمان (2(معارضيو 
ال أساس لو من  غير أن موقف ىذا الرأي ،ضرارا بالصالح العامأيمحق لتخفيف اإلعفاء أوا

ال يقبل أن يؤدي ىذا التدخل في ف ،أسس موقفو عمى حرية التعاقد ألنو ، ةالصح
 التعاقدات الشخصية إلى ترجيح مصمحة عمى أخرى.

                                     
(1  )

  ١ٍّو رٕبغٛ، اٌّوعغ اٌَبثك ك/  :نٌهـو .756ٚ  755، ص379وح ـبثك، فمـوعغ اٌَـٙٛهٞ، اٌّـجل اٌوىاق إٌَـك/ػ

 ٌّوعغ اٌَبثـكا . ٚ ك/ أٍؼل ك٠بة،124، ص 128وح ــبعٟ ٠بلٛد، اٌّوعغ اٌَبثك، فمـــؾّل ٔـِ .33، ص 77فموح     

 282اٌّوعغ اٌَبثك، ص ل ك٠بة،ــ. ك/ أٍؼ245ص 1972بى ــٛػخ ثـــِغّ 56/72ُ ــهل ـــي ٌجٕبٟٔ. ٚر282١١ّص    

 .02٘بِش    
(2  )

 وٚؽ اٌزقف١ف ٚاإلػفبء ِٓ ػّبْـــش ب ك/ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ،ـ، أ٠ؼ 261ص اٌّوعغ اٌَبثك، ك/أٍؼل ك٠بة،

 ِٚب ثؼل٘ب. 20ص،  1993ِظو و كاه إٌشو،اٌقف١خ، كْٚ مو اٌؼ١ٛة    
(3)  

 .29ِٚب ثؼل٘ب، ك/ ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ،اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 387ك/أٍؼل ك٠بة،اٌّوعغ اٌَبثك،ص :ُِٕٙ 
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كما ذىب بعض المؤيدين إلى االستدالل بالنصوص القانونية التي نصت عمى  
من القانون المدني  1652و 1643و 1627منيا المواد  ز التعديل في أحكام المسؤولية،جوا

 384و  178/2و 184و 183 مدني مصري وكذا المواد  223و  217/2 الفرنسي والمواد
 من التقنين المدني الجزائري. 

إلى رفض االتفاق عمى التخفيف أواإلعفاء  (1(المعارض ذىب بعض الفقو وأن غير
عند تعاقده مع البائع  أن المشتري بحجة مخالف لمنظام العام ذلك العتبار سؤولية،ممن ال
فيذا يعني قبولو ليذا الشرط راجع لعدم إمكانية  وجود شرط اإلعفاء أوالتخفيف،مع 
 .(2( عقد إذعان كأنو فيو  ،شروط العقدلو تضمعار 

الراجح فقيا  لرأياىو  ،عمى تعديل أحكام الضمان التفاقا توصمنا إلى أن لكن قد  
ذا كانت القوانين  وقانونا، أعاله أجازت تعديل أحكام الضمان في البيع العادي المذكورة وا 

بشرط عدم تعمد البائع إخفاء العيب غشا منو، فمعل ىذا الشرط يقضي بمنع قبول ىذا 
عمى والذي يعد قرينة  ،يباالتفاق في البيع االلكتروني الفتراض عمم البائع المحترف بالع

 فرغم ذلك ما مدى تكريس ىذا الحق في ىذا البيع؟ ،سوء نيتو
عمى  ثالثة مطالب تم تقسيمو إلىذلك ما سوف تتم اإلجابة عميو خالل ىذا المبحث الذي 

           :النحو التالي
 تعريف الضمان االتفاقي وخصائصو :المطمب األوؿ
 فاقي من الضمان االتوالقضاء التشريع موقف  :المطمب الثاني
 .صور تعديل الضمان :المطمب الثالث 

 األوؿالمطمب 
 وخصائصواالتفاقي الضماف   تعريؼ

زيادة عمى الضمان القانوني الذي يقره المشرع لممشتري لحمايتو من العيب الخفي 
 .كذلك إسقاط الضمانالتخفيف أو  عمى الزيادة أو ضمان اإلتفاقيالىناك  في عقد البيع،

 منفصال عنو. االتفاق يرد  صمي ىذا االتفاق أوضمن العقد األفقد يت
                                     

)1  (
Planiol ( M) et Ripert (G), op.cit ,p158 et s.                                                                                                     

)2( 
Cassavin.Elie, Les clauses de non responsabilité leur applications et leur valeurs, thèse =  

 =    de
 
doctorat, Paris, librairie de jurisprudence ancienne et moderne , Paris 1929, p245.   
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سوف نتعرف عمييا ضمن خصائصو لذا  ،كما يمثل ىذا االتفاق مزايا لممشتري
  الحقا.

 لقد تم تقسيم ىذا المطمب إلى فرعين:لتوضيح ىذا الموضوع و 
 تعريف الضمان اإلتفاقي : األولالفرع   
 الفرع الثاني: خصائص الضمان االتفاقي   

 األوؿ الفرع
 تعريؼ الضماف اإلتفاقي

ينشأ بناء عمى اتفاق مسبق بين البائع ىوذلك الضمان الذي الضمان اإلتفاقي 
 والمشتري حول المبيع. 

من التعديل  اففي وقت مضى لقد أعتبر الفقو أن الضمانات االتفاقية ليست إال نوع
ذه األنواع من أن استقاللية ى غير والتوسع في الضمان القانوني لمعيوب الخفية،

  .(1( مسمما بوا الضمانات أصبح اليوم أمر 
ولكنيا ال  ،توفر حماية أوسع من الضمان القانوني يابأن (2(رأي من الفقو يعتقد  
فال نوافق ىذا الرأي ألن الضمان القانوني  .(3(بل لكل منيما نطاقو المستقل تسقطو،

لتأمين من قبل البائع  وكد تطبيقأرع و التزام نظمو المش ألنومتعاقدين حماية لميضمن أكثر 
 في عقد البيع. حقوق المشتري

 الفرع الثاني
 خصائص الضماف االتفاقي

تكمن و خصائص ب يتميز ضمان االتفاقي،ال أن السابق من خالل التعريفنالحظ 
أو االتفاق عمى  ،(4(فائوخمن إثبات قدم العيب و كإعفائو ،من الضمان المشتري  إعفاء في

كمضاعفة قيمة التعويضات المنصوص عمييا في حالة العيب ،مان تشديد الض

                                     
(1) 

 .473ٚ ونٌه ك/ػجل إٌّؼُ ٍِٛٝ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  302َبثك، ص ِؾّل ػٍٟ ػّواْ، اٌّوعغ اٌ ك/
)2( 

Cass, 11/12/1973, Bull civ, 4 N°367, p 327.   

 .1720، ٘بِش هلُ 303هِؼبْ اٌقٓ، ص  ك/    

.202ِؾّل ٌج١ت شٕت،اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/
 (3)

 
(4)  

( J).Ghestin, op.cit , p 142. 
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 المشتري يتفقكثيرا ما أي  ،المجوء إلى المحاكميتخذ لتفادي إجراء وقائي  كما أنو،الجسيم
  و.أواستبدالالمبيع دون مقابل  إصالحكاالتفاق عمى  ، هتفيد ودية عمى حمول مع البائع
أحيانا إشيارا كاذبا لجذب  الضمان اإلتفاقي لقد يشك ،ىذه الخصائص االيجابيةبخالف 
قد ال يمتثل البائع لما تم االتفاق عميو مع  ،أي أن بعد إبرام عقد البيع الزبائن،

ن الضمان جميع منتزع قد ت ىذه الخاصيةالمشتري،وىذا ما جعل البعض يقول أن 
  .(1(مزاياه

 
 
 

 نيالمطمب الثا
 عات األخرى مف الضماف االتفاقيوالقضاء الفرنسي والتشري التشريعموقؼ 

ومنيا  ،قد نصت عميو  كل التقنينات المدنية التي نضمت العقودالضمان اإلتفاقي 
 ،ا يمييامن التقنين المدني وم 1643ادة المشرع  الفرنسي في الم وفتناول د البيع،و عق
  . ديالبائع المحترف والمشتري العا الذي ميز بين في القضاء الفرنسي وجدناه أيضاو 

المدني وكذا المشرع الجزائري  التقنينمن  453نص عميو المشرع المصري في المادة كما 
في  مؤخراو  90/266 في المرسوم التنفيذي رقم ثم ،المدني التقنينمن  384في نص المادة 

   منو حيث جاء فييا: 14 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش في المادة 93/03 قانون
مجانا ال يمغي االستفادة من الضمان خر مقدم من المتدخل بمقابل أو ن أكل ضماف" 

  ."13القانوني المنصوص عميو في المادة 
. الضمان االتفاقيىو  ،مان األخر المذكور في ىذه المادةلضفالقصد من ا

في الفروع المذكورة الثالثة  المواقفيذه لفمن خالل ىذا المطمب،نحاول التطرق ،لذاو 
   .من التفصيل بنوعالتالية 

 الفرع األول: الضمان االتفاقي في التشريع والقضاء الفرنسي              
 الفرع الثاني: الضمان االتفاقي في التقنين المدني الجزائري والمصري              

                                     
(1   )

 ٍٛٝ إثوا١ُ٘، ٔفٌ اٌّوعغ أػالٖ ٚ ٔفٌ اٌظفؾخ. ك/ػجل إٌّؼُ ِ
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 وؿالفرع األ 
 و القضاء الفرنسي التشريع فيالضماف اإلتفاقي 

أن أغمبية المستيمكين ال يستطيعون  إال اقي،رغم المزايا الموجودة في الضمان اإلتف
 الشاملضمان ىو الأن الضمان القانوني  ىمعتقادال الضمان القانونيوبين  والتمييز بين

 لمعيب الخفي في المبيع. 
تصدى المشرع الفرنسي لنظرة المستيمك الخاطئة محاوال حمايتو من  لقدلذا 
   .(1(نصوص منظمة لمضمان القانونيو التي ىي في الواقع شروط أ ،فاقيةالشروط االت

    .كما أن المستيمك كثيرا ما نجده حريصا عمى تأكيد تطبيق البائع لمضمان االتفاقي
عمى إلزام  24/03/1978لقد نصت المادة الرابعة من المرسوم الفرنسي المؤرخ في و 

ان المحترف الذي يمنح الضمان االتفاقي لممشتري أن يشير ويوضح لو تطبيق الضم
ال تعرض لعقوبة  جزائية   . (2(القانوني وا 

المشرع فييا مم يوضح ف ،ميياما يمدني فرنسي و  1643لو رجعنا إلى نص المادة  
أنيا تـطبق عمى المحترفين مـن كال  عمى المشتري العادي والبائع المحترف أو ىل تطبق
ميز بين الـضمان و ي يفكرفرنسي اء الالـقض ما جعل يذاف المشتري؟أي الـبائع و  ،الطرفين

 الضمان اإلتفاقي الموجود بينائع المحترف والمستيمك العادي و فاقي الموجود بين الباإلت
 البائع والمشتري المحترف.

إذا كان البائع محترفا، يمنع عنو الحد من الضمان القانوني تجاه فبالتالي  
ي تحد من مّدة الضمان تبطل الشروط التو  ،الشيءيعمم بعيوب  لمالمستيمك العادي الذي 

لك إن كان ذك ،لرفع دعوى الضمان  الشرط المنقص ألجل سنةكذا و ،  (3(بستة أشير
والمستيمك، فال يجوز إسقاط حق ىذا األخير بالتمسك البائع  ىناك ضمان إتفاقي بين

ق أن الفر و  لسواء كان المبيع مستعمال أوغير مستعم ،الضمان القانوني في الشيء المبيعب
 .(4(مدى درجة جسامتوو  ،ود بين الضمان اإلتفاقي والقانوني يكمن في قدم العيبالموج

                                     
(1) 

 .379ِؾّل ثٛكاٌٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/
(2)

 ِب ثؼل٘ب ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌفؤَٟ.ٚ  1641ِٓ:ِطجمب فمؾ ٌٍّٛاك ٔغلٖ اٌّؾزوف  ،ٌىٓ فٟ اٌٛالغ 
(3) 

D.Com, 7 Dec 1976
 
: Gaz Pal, 1977. 2, p 433.note Plancqueel.(A) 

 .                             285،٘بِش هلُ 380ل ثٛكاٌٟ ،اٌّوعغ اٌَبثك، صك/ ِؾّ
(4)

 Ghestin (J), Conformité et garanties dans la vente, op.cit, p 310.  
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فيمكن تطبيق الشروط المسقطة  محترفين،ة كون البائع والمشـتري حال ففي 
لى و  ،المتوقعةخطورة الخسارة المالية و ا عواقب لكونيما يعرف أوالمخففة لمضمان، حد أي ا 

  .(1(تحمميا مايمكني
محكمة النقض الفرنسية في اشترطت ففي شأن ذلك  ،الصواب ونرى أن ذلك ىو

أن يكون المتعاقدين ذوي اختصاص  ، يجبأنو لتطبيق القاعدة السابقة ،حكم أصدرتو
أين تم  تعمق ىذا الحكم ببيع سيارة مستعممة بين صاحبي مرآبين لبيع السيارات،و  واحد،

تم بين  البيع أنى المحكمة وثبت لد الخيار، بإسقاطشراء السيارة من طرف المشتري 
وأن المشتري أبرم العقد وىو عالم بالمخاطر  ،االختصاص في ذاتمحترفين 
  .(2(المستقبمية

 نيالفرع الثا
 المصري والجزائري في التقنيف المدنيالضماف اإلتفاقي 

تناول كل من المشرع المصري والجزائري موضوع الضمان اإلتفاقي في عقد البيع 
من التقنين المدني  384من القانون المصري المقابمة لنص المادة  453ة الماد من خالل
كام الضمان القانوني ن المصري والجزائري تعديل أحاالمشرع حيث أجاز ،الجزائري

  لمضمان. اإلنقاص واإلسقاط بالزيادة أو
المنقص لمضمان القانوني بشرط عدم قيدا الضمان اإلتفاقي المسقط أو  كما أنيما

 البائع سيء النية.أي حالة كون بائع إخفاء العيب في البيع غشا منو،تعمد ال
المتعمق بضمان 1990 سبتمبر 15 في الصادر 90/266 رقمالتنفيذي المرسوم ف 

اإلسقاط الذي يقع أو  نص عمى بطالن شرط عدم الضمان اإلتفاقي المنتوجات والخدمات
في الضمان  لزيادةا فييا أجازد ق ،منو 12 غير أن نص المادة ،بين المحترف والمستيمك

من المنفعة التي  وأن تقدم منفعة لممستيمك أكثر ،شريطة أن تكون ىذه الزيادة مجانية

                                     
(1)  

Bihl (L), Le droit de la vente (vente mobilière), Dalloz, 1986, p 266. 
(2) 

Com,8/10/1973 , JCP1975.02.17927, note GHESTIN(J) 

   JCP.1979.02.19178,obs .Ghestin.(J) .                       

  .294ٚ 293،٘بِش هلُ 382اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ ِؾّل ثٛكاٌٟ،
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كتطويل أجل دعوى تنفيذ الضمان ألكثر من سنة والزيادة في  ،يقدميا الضمان القانوني
 . مدة الضمان ألكثر من ستة أشير

تعتبر جزءا ىاما في الضمان القانوني  لعمى سبيل المثا الخدمة ما بعد البيع    
 لكونيا تحافظ عمى الشيء المبيع وصيانتو لمدة أطول. ،واالتفاقي

يتم االلتزام بيا بموجب عقد سابق متزامن أو  ،فقد تتم المطالبة بيذه الخدمة عند الحاجة 
 في المحترف يألزم المشرع الجزائر  ،أىمية القصوى  مخدمة ما بعد البيعول ،لعقد البيع

 90المتعمق بتنفيذ المرسوم التنفيذي  (1(10/05/1994 القرار المؤرخ في منالسابعة المادة 
بشرية عند اقتناء واليع وذلك بتوفير الوسائل المادية وتنظيم خدمة ما بعد الببإقامة  266 -

 .المشتري لممبيع
 فيعمييا  93/03كما نص قانون حماية المستيمك وقمع الغش الجزائري رقم  

  .16إلى غاية المادة  13 الفصل الرابع منو المتضمن لممواد من المادة
 وبعد انقضاء فترة ،في إطار خدمة ما بعد البيععمى:" 16حيث نصت المادة 

أو في كل الحاالت التي ال يمكن لمضمان أن يمعب  ،الضمان المحددة عن طريق التنظيم
 ."ميح المنتوج المعروض في السوقيتعين عمى المتدخل المعني ضمان صيانة وتص دوره،

 ثالثالمطمب ال
 صور تعديؿ الضماف

فيي مثل أحكام ضمان التعرض  ،ليست من النظام العام أحكام العيب الخفي
أي الزيادة في  ،سواء بالتشديد يجوز لممتعاقدين أن يتفقا عمى تعديمياإذ ،واالستحقاق

 .كذلك بإسقاطوأي إنقاصو أو  ،بالحد منو لضمان أوا
المتضمن و المفصل  سوف نتناول ىذه الصور الثالثة المعدلة لمضمان بالشرح 
 :الفروع التالية في وذلكمختمفة  ألمثمة
 الفرع األول:االتفاق عمى تشديد الضمان وصوره          
 الفرع الثاني:االتفاق عمى انقص الضمان وصوره         
 وصوره الضمان إسقاطالفرع الثالث:االتفاق عمى          

                                     
(1  )

 .387، صاٌّوعغ ٔفَٗ
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 األوؿالفرع 
 وصوره عمى تشديد الضماف االتفاؽ

في عقد ات التي قدميا المشرع لممشتري الضمان كبريعتبر الضمان القانوني من أ
بحيث  عميو،عمى غرار البائع الذي يعتبرىا حمال ثقيال  لوالبيع، فيي أكثر نفعا ومصمحة 

 .المشرع م ينص عمييال جديدة عمى عاتقو لم يكن ليمتزم بيا لو التزاماتينشئ 
 ،الكبير االقتصادي ظيرت مع التطور لمزيادة في الضمانيناك صور عدة ف  

الحية المبيع ضمان صو أ ،(1(كضمان عيوب الماشية ومعالجة ضمانيا بنصوص خاصة
  .اإلتفاق عمى ضمان صفات معينة في المبيعأيضا لمعمل مدة معينة أو 
يجوز  "تشديد الضمانالمصري عمى  من التقنين المدني 453المادة  فقد نصت

أن يسقطا ىذا الضمان عمى ينقصا منو أو يزيدا في الضمان أو خاص أن  باتفاقلممتعاقدين 
ينقصو يقع باطال إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في ان أو أن كل شرط يسقط الضم

ن التقنين م 384نفس المعنى ذىب إليو المشرع الجزائري في المادة ، "المبيع غشا منو
  .المدني

مع توافر عمى الزيادة في الضمان  االتفاقفيتضح من خالل ىذه النصوص جواز 
بالتالي فال بد و ، يزيد عبئا عمى البائع قد كما قمنا أن ىذا االتفاق عامل حسن النية. غير

 .مضمون االتفاقحول  حتى ال يقع المتعاقدين في إشكال من تحديد ىذه الزيادة صراحة
يتم البيع اإللكتروني، لم  في االتفاق عمى تعديل أحكام الضمان أما عن              

المتعمقة بالزيادة في  لعامةاتطبيق القواعد يستدعي  فاألمر، خاصةنصوص ب ايمينظت
أنيا غير شائعة في البيع اإللكتروني، ألنيا تضيف مسؤوليات عمى  ولوحتى الضمان 

عان الذي تتسم بو ىذه العقود، فال تسمح بالمفاوضة البائع، وأيضا العتبار طابع اإلذ
 بالزيادة في الضمان عند إبرام العقد.

 يتفق قدف ،في البيع العادي وااللكتروني مختمفةتخذ صور ي التشديد في الضمان  
ن يضمن كل عيوب المبيع وخاصة تمك التي لم يتوصل إلى رؤيتيا أتري ـالبائع مع المش
أن يضمن العيب الذي لم يعممو أو ، العرف عمى التسامح فييا والتي جرىأوقت التسميم 

                                     
(1  )

 . 220ك/طبؽت اٌفزالٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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فحص المبيع بعناية الرجل  إنلو كان بإمكانو أن يعممو حتى  المشتري وقت العقد
  .(1(المعتاد

يتفقا فالتعويض،  في مقدار زيادةالالبائع والمشتري عمى اتفاقا بين  يحدثقد كذلك 
نية عند ـائع حسن الـان البـحتى لو ك ،لكماليةالبائع برد المصروفات ا لتزامإعمى مثال 

  .ظيور العيب في المبيع
ذلك عما لحقو من و  ،لتعويض المستحق لممشتريعمى مدى ا االتفاقكما يجوز 

 .(2(ضرر ناتج عن العيب المتوقع أو غير المتوقع
ي تالضمان الصالحية لمدة معينة صورة شائعة وىي  نذكر ،إضافة ليذه الصور 
وتطبيقا  من أبرز مظاىر الزيادة في الضمان، ابنوع من التفصيل ألني اييإلنتطرق 

  .في التعاقد اإلرادة معاصرا لدور
ولتحقيق ضمان الصالحية يجب أن يحدث الخمل أوالعيب في فترة الضمان، الفترة 

ويعد قرينة كافية لمطالبة البائع  المبيع والتأكد من صالحيتو لمعمل الالزمة لتجريب 
صالح المبيعبالضم  . (3(ان وا 

 ،واآلالت الكيربائية المنزلية ،(4(اتياالسيارات وبطاري وعوكثيرا ما يحدث ذلك في بي
  .عقود المعموماتية أوفي

ل ناتج ن يثبت أن الخمأالمنتج إعفاؤه من الضمان إذا استطاع ويستطيع البائع أو 
  .خطأ الغيرالمنتوج من قبل المستيمك أولوقوع من سوء استعمال المبيع أو 

وىذا ما جاء بو  ،الخمل قبل تفاقموالعيب أو ينبغي أن يخطر المشتري المتدخل ب  
حيث يقوم  منو  18المرسوم التنفيذي المتعمق بضمان المنتوجات والخدمات في المادة

 التزامو في األجل المحدد بينيما. المتدخل بتنفيذ

                                     
(1) 

 .756ٚونٌه ك/ إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  357ك/أؽّل ػجل اٌؼبي أثٛ لو٠ٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(2  )

 .  98، ص 90ك/أؽّل شٛلٟ ػجل اٌوؽّبْ، ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ فٟ ث١ٛع ا١ٌَبهاد، اٌّوعغ اٌَبثك، فموح 
(3  )

 ك/ِؾّل ؽ١َٓ ِٕظٛه، ػّبْ طالؽ١خ اٌّج١غ ٌٍؼًّ ِّلح ِؼٍِٛخ، اٌلاه اٌغبِؼ١خ اٌغل٠لح ٌٍٕشو، اإلٍىٕله٠خ، كْٚ

 . 70ربه٠ـ، إٌشو، ص  ووم     
(4  )

 اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍٕشو ِؾّل ؽَٓ لبٍُ، ػمل اٌج١غ، كهاٍخ ِمبهٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ ٚ اٌٍجٕبٟٔ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ك/

 .760ص  ، اٌغيء اٌواثغ،  اٌّوعغ اٌَبثك، ٚ  ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، ا١ٌٍٛؾ . 353،ص 1999 ث١وٚد،     
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 أيامالمشتري ويعطيو سبعة ل القيام بذلك ينذره المتدخ إىمالغير أن في حالة 
 أولم يكن المبيع قابال ،التزاموبتنفيذ  المتدخلإذا لم يقم ف ،اإلنذارابتداء من تاريخ  أخرى

طمب التعويض عما أصابو من ل برفع دعوى الضمان فيقوم المشتري المبيع، إلصالح
 ضرر وىذا إن كان الخمل غير جسيم. 

 .(1(ويضفيطمب الفسخ مع التع ،كان جسيما أما إذا
في المشرع الجزائري  ونظمضمان صالحية المبيع لمعمل خالل مّدة معمومة  
صور الزيادة في  وأعتبره صورة منالبيوع الخاصة في  من التقنين المدني 386المادة 

أن القوانين المتعمقة بحماية المستيمك  غير ،(2(وىو يخضع التفاق المتعاقدين الضمان،
 ع لمعمل أمرا إلزاميا عمى المتدخل.اعتبرت ضمان صالحية المبي

تنفيذا  التزاموحالة قيام مسؤولية البائع بضمان صالحية المبيع، يجب أن ينفذ    
في  15/09/1990المؤرخ في  90/266لتنفيذي رقم االمرسوم  إليو ما أشار وىذا ،عينيا
 09/03 رقم من قانون حماية المستيمك وقمع الغش 13المادة كما أشارت  ،منو 03 المادة

ل مقتن ألي يستفيد ك، حيث نصت عمى:"الضمان عمى ىذا 25/02/2009المؤرخ في
 أي مادة تجييزية من الضمان بقوة القانون.مركبة أو جيازا أوأداة أوعتاد أو منتوج سواء كان 

يجب عمى كل متدخل خالل فترة الضمان  الخدمات. إلىيمتد ىذا الضمان أيضا  
 قديمتأوتصميح المنتوج أو  إرجاع ثمنو، أو استبدالوو  بالمنتوج عيب ظيورالمحددة في حالة 
  ."الخدمة عمى نفقتو

 منو 16المادة  صالحية العمل فيمدة  266-90حدد المرسوم التنفيذي رقم لقد  
  .(3(راـة أشير وثمانية عشر شيـبست

                                     
(1  )

ٚأ٠ؼب ك/أٔٛه ٍٍطبْ، اٌؼمٛك اٌَّّبح، شوػ ػملٞ اٌج١غ ٚ اٌّمب٠ؼخ   228، ص اٌّوعغ اٌَبثكك/ع١ًّ اٌشولبٚٞ، 

  08ٚأ٠ؼب: اٌّــبكح  .279، ص 1973بٟٔ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد،ــاٌٍجٕهاٍخ ِمـبهٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ ٚك    

 ف١نٞ اٌقـبص ثؼّبْ إٌّزغبد ٚاٌقلِبد.اٌّزؼٍك ثزطج١ك اٌّوٍَٛ اٌزٕ 10/05/1994ِٓ لواه ٚىاهٞ ِؤهؿ فٟ     
(2) 

 ك٠ــٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ غ ،ــيء اٌواثغ، ػمل اٌج١ـــلٟٔ، اٌغــــوػ اٌمبْٔٛ اٌّـــي فٟ شــف١ًٍ أؽّل للاكاح، اٌٛع١

  .184، اٌغيائو ،ص 2001ؽجؼخ     
(3 )

  15اٌّؤهؿ فٟ  266 -90ٕف١نٞ هلُ ، ٠زؼّٓ  و١ف١بد رطج١ك اٌّوٍَٛ اٌز1994ِبٞ  10ِؤهؿ فٟ ٚىاهٞ لواه  

  05ؼلك فَّخ ٚصالصْٛ اٌظبكه ثزبه٠ـ  ،اٌ اٌو١ٍّخ اٌغو٠لحاٌّزؼٍك ثؼّبْ إٌّزغبد ٚ اٌقلِبد ،  1990ٍجزّجو     

 ٔفـــٌ اٌّوٍَٛ  اٌزٟ ٔظذ ػٍٝ إِىب١ٔخ ِٕؼ ػّبْ ارفبلٟ ِغبٟٔ ٌٍَّزٍٙه ِٓ 11.  ٚونٌه اٌّبكح ١ٔٛ٠1994ٛ     

 ٌألؽىبَ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ عوٜ اٌزؼبًِ ثٙب. ٌٗ ِٓ اٌؼّبْ اٌقبػغ ٠ٚىْٛ أفؼً    
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 ،لم تحدد ىذه المدة 03-09حماية المستيمك رقم  من قانون 15ادة ـر أن المـغي
         .المدة الالزمة لتجريبوتحديد تحديدىا تناسبا ونوعية المنتوج وكذا  نقترح ولكن

 فيبدأ الضمان من يوم تسميم المنتوج.
 لممنتوجوتكنولوجي  صناعي تطور وما يعرفو منالبيع اإللكتروني،  إلىبالرجوع 

يعة الخمل نظرا لتعذر العميل إثبات طب ،ضمان الصالحيةل أىمية أوسعإعطاء  يستدعي
 تحت تأثير الدعاية المغريةوكذا وقوعو  ،وأسبابو في المنتجات والخدمات الحديثة

والتوزيع مع الضمان المذكور كميزة  ،اإلعالنات التي تقدميا الشركات الكبرى لإلنتاجو 
عمى سبيل الدعاية لجذب المستيمك لمتعاقد حيث يتعيد البائع االلكتروني بإصالح 

  .(1(واستبدال المبيع
ذىب إليو ىذا الرأي بإعطاء أىمية أوسع في ضمان صالحية المبيع  نوافق ما 

عن فيم مكونات وفعاليات األجيزة واآلالت الحديثة التي  ألن المستيمك عاجزااللكتروني 
مدى ضمانيا وفي نفس الوقت قمق عن مدى صالحيتيا لمعمل و  اقتناىا من ىذا البيع،

يتغير بحسب نوعية وطبيعة  ة المبيع في ىذا البيعوضمان صالحي . من قبل المتدخل
 المنتوج وبحسب الشركة التي تنتجو أو تبيعو. 

عامين أوأكثر  إلىتتراوح عادة بين ستة أشير أما عن مدة الصالحية لمضمان 
من  المنتجأو  ، وال يعفى البائعويمكن لمقتني المبيع االستفادة من فترة ضمان أطول

ألن ضمان الصالحية مبدأ مكرس عند وقوع خطأ في  ،المشتري الضمان إال بإثبات خطأ
وىذا ما جعل التشريع والقضاء الفرنسي التشديد في مسؤوليتو  ،المنتج عند صناعة المبيع
 مع تضييق الشروط المحددة أو المسقطة لمضمان.  تجاه المشتري المستيمك

فيو ال  بيع،ما يمكن استخالصو في موضوع ضمان صالحية المبيع في ىذا ال 
لممشتري تتعمق بعبء  إضافيةأنو قدم ميزة  إال يخرج عن القواعد العامة في التطبيق،

صالح المبيع وال يمكن يعد سببا كافيا إل فبمجرد حدوث الخمل في فترة الضمان، ،اإلثبات
 .األجنبيالمنتج التخمص منو بذكر السبب لمبائع أو 

                                     
(1)

 Boneli, Commentary of the international sales law, 2000, p 604 

 .02، ٘بِش 244، ص 2009ك/ِؾّل ؽ١َٓ ِٕظٛه، اٌؼمٛك اٌل١ٌٚخ، اٌلاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍٕشو، ٍٕخ     
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 الفرع الثاني
 وصوره افعمى إنقاص الضم فاؽتاال 

فيذا النوع  ،من ضمان المبيع اإلنقاصالبائع والمشتري عمى  بين االتفاق حدثي قد
، قد يجعل السمبي، إن صح التعبير االتفاقيذا فكثر شيوعا في التعامل، من االتفاق أ

 ،تنفيذا صحيحا االتفاققد ال ينفذ شروط تري أو إزاء المش بالتزاماتوالبائع مخال نوعا ما 
، كاألدوية أوالمواد منيا الخطرةالسيما في المبيعات  ه الظاىرة بين التجارعمت ىذان ف

سوف نجد مسبق، الالكمياوية أوكذلك اإللكترونية التي ال عمم لنا بمكوناتيا أواستعماليا 
 .أنفسنا معرضين ألضرار تمس أجسامنا وأموالنا

حماية نين وقوا ،التقنينات المدنيةكل  وبسبب خطورة ىذا االتفاق، اشترطت 
الشروط التي تم  فيأو المنتج البائع  لدى نيةالإلزامية وجود حسن  (المشتري)المستيمك 

فالمشرع المصري قد نص عمى  أثار قانونية صحيحة. ألنيا ترتبعمى إنقاصيا  االتفاق
 الجزائري في المادةالمشرع كما نص عميو  ،من التقنين المدني 453ىذا االتفاق في المادة 

" كل شرط يسقط الضمان أو ينقصو يقع باطال إذا  وجاء فييا القانون المدني من 377
 1643المادة  ت عميو نصىذا ما و  ،إخفاء العيب في المبيع غشا منو" كان البائع قد تعمد

سقاط الضمان، أو  إنقاصبجيز لمبائع الذي يجيل العيب يمن القانون المدني الفرنسي،  ا 
فتكون   لشروطاعيب وقت البيع، فال يمكن أن يعمل بيذه أما إذا كان يعمم بوجود ال

ديد حن العمم بالعيب مفترض في البائع المحترف، فال يجوز لو التمسك بتأل باطمة، نظرا
 .لكون الشرط باطال ،بناء عمى شرط في العقد ،اإلعفاء منوالضمان أو 

 كأن يتفق المشتري عمى إعفاء البائع من ،من صور إنقاص الضمانكذلك 
في جسيمة ال وبعيالضمـان  منإعفاء البائع ك ،بعض عيوب المبيعالضمان القانوني ل
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أن ال  أو (1(أن ال يضمن العيوب التي تحتاج إلى الفحص بواسطة الخبير أوالمبيع 
  .(2(بالفحص الفني المتخصص إاليضمن لو العيوب التي ال تظير 

ن االمتعاقد اتفاق نذكر ،معبرة عمى االتفاق المنقص لمضمان صور أخرى   ىناك
أي تعويض  ،دون تقديممبيع البائع لمفي عقد البيع عند ظيور العيب في المبيع بإصالح 

وىذا ما  ،فالمشتري بطبيعة الحال سوف يكون راضيا بذلك ،ميما كان سببولممشتري 
التي زاء ـألجا بما فييا مصاريفاإلصالح، صاريف مو أ ايجعمو ال يطمب من البائع تعويض

   .تم تغييرىا من طرف البائع
قد يتفق المتعاقدين عمى تحديد قيمة التعويض الناتج عن العيب بمبمغ أدنى من  

يرد البائع لممشتري إال أقل القيمتين ال كأن  ،قيمة الضرر الحقيقي الذي حدث لممشتري
تعويض  دون أن يدفع أي ال يرد إال قيمة المبيع سميماأن أو  ،الثمنأو قيمة المبيع سميما 

التي تم المصروفات  كذلكو  ،ق في أن يأخذ فوائد ىذه القيمةلممشتري الح فميس (3(،آخر
ما لحقو من دعوى الضمان وما فاتو من كسب و  كذا مصروفاتو ،عمى المبيع  إنفاقيا
 خسارة.
عمى  باالتفاقنجد أن القواعد العامة المنظمة لمضمان تسمح  ،ختاما لمموضوع 

  .(4(لم يتعمد إخفاء العيب في المبيعغشا و البائع لم يرتكب إنقاص الضمان طالما 
غير أن في البيع االلكتروني يجب تجنب تطبيقيا الفتراض عمم المنتج أوالبائع 

 ، وأي اتفاق في شأن ذلك يقع باطال.خطورتوكذا ببالمنتوج و 
 الفرع الثالث

 وصوره عمى إسقاط الضماف االتفاؽ
الخفي  عيب الحين ظيور مبيع في الاء من الضمان اإلعف قد يتفق المتعاقدين عمى

أقل من الثمن ىو و، أوقد يكون سبب إسقاط الضمان، سعر المبيع المنخفض أو في

                                     
(1   )

 .756عغ اٌَبثك، ص ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ ، اٌّو
(2  )

  .Encyclopédie Dalloz  (vice red  ٍِٛٛػخ كاٌٛى( وبشزواؽ اٌجبئغ ػلَ  ػّبْ ٌْٛ اٌّج١غ ٚطجغزٗ

 .  2،٘بِش هلُ  756ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ،  اٌّوعغ اٌَبثك ، ص     
(3   )

 .756، ص 379، فموح 4يء غاٌك/إٌَٙٛهٞ،  اٌّوعغ اٌَبثك ، 
(4 )

 اٌج١غ، كاه ٟ ػملـٛة اٌقف١خ فـــبْ اإلرفبلٟ ٌٍؼ١ــ، ك/ٍؼ١ل عجو، اٌؼّ 1965ب٠ٛ ــِ 17ثزبه٠ـ َٟ ٔمغ ِلٟٔ فؤ

 .73ص ، 01، ٘بِش هل1985ُإٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،   



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

181 
 

ال  وفإن ،(2(ساقط الخيار اشترىيكون المشتري بمثابة من في ىذه الحالة ف، (1( الحقيقي لو
وأقدم عميو  احتماليلحالة في ىذه ا البيع العتبارتطيع الرجوع عمى البائع بالضمان، يس

في النقض المصرية  محكمةأكدت  وىذا ما ،أوالشراء بساقط الخيار مخاطرتحمل المع 
عدم الضمان،  اشترط"ال يسقط حق الضمان عن البائع إال إذا : حيث جاء فيو قرارىا

ساقط  اشترطأنو  اعترفأو  ،االستحقاقوكان المشتري عالما وقت الشراء بسبب 
 .(3("الخيار

المادة  فنجد ،عمى إسقاط الضماناالتفاق واز عمى ج التقنينات المدنية اتفقتلقد  
كذلك المادة مصري و المدني من القانون ال 452المادة من القانون المدني الفرنسي و  1643
  اإلجازة.ذه نصت عمى ىجزائري المدني من القانون ال 384

وما بيع المتطورة بتطور عّدة م عمى اإلعفاء من الضمان صور االتفاقيتخذ  
 ا.مغيرىالتصنيع أو ن عيوب في التركيب أو م يمحق بو
من النوع ىذا و قد يتفق كل من البائع والمشتري عمى إسقاط الضمان صراحة،  
في فالبائع المحترف  choses d’occasion في بيوع األشياء المستعممة شائع االتفاق

، الظاىرة بالسيارةية أو من ضمان العيوب الخفشترط إعفاءه يسيارات المستعممة كثيرا ما ال
 فيي ،برامجوبيع أجيزة الكمبيوتر أو ك الصريح في بيوع أخرى، االتفاقيمكن توقع ىذا كما 

 .(4(تشمل عادة عمى شرط اإلعفاء من ضمان العيوب الخفية
ألن حداثة ىذه المبيعات وخطورة استعماليا من طرف  نوافق ىذا الرأي، ال 

إذا رجعنا لمقانون ف ،منتجيا بضمان عيوبياادي أوالمحترف، تمزم بائعيا أو عالمستيمك ال
 ،وبـيـالعىذه ان ـن ضمـائع مـالب يبرئ فال نجد نصا ،سي والمصري والجزائريالمدني الفرن

 . سواء عند إبرام العقد أوبعد التسميم ظيورىاحين عنيا  لمسئو فيو 

                                     
(1 ) 

 ك/ِٕظٛه ِؾّل ؽَٓ ِٕظٛه، أؽىبَ اٌج١غ اٌزم١ٍل٠خ ٚ اإلٌىزو١ٔٚخ ٚ اٌل١ٌٚخ ٚ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ 

 .  310ص   2006ٌٍٕشو، ِظو، ٍٕخ      
(2 ) 

 ونٌه  ٚ 327/ك/ ٌج١ت شٕت، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  758، ص 379ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ ، اٌّوعغ اٌَبثك، فموح 

 .299ٚ ك/ؽبهق وبظُ ػغ١ً، اٌّوعغ اٌَبثك، ص   306ك/ هِؼبْ اٌقٓ، اٌّوعغ اٌَبثك،ص     
(3 )

 ـــٜٛ اٌزؼـ٠ٛغ، اٌّوعغ اٌَبثكٛه، كػـــ، ك/ ؽٍجخ أ10/02/1936ٔبه٠ـ ــزث 359/هلــُ  25 ِظـوٞ ِلٟٔ مغـٔ

 .321ص    
(4   )

 .46ٚ  45ك/ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 



 ماهية العيب الخفي في عقد البيع                                                              الفصل األول:           

181 
 

فـإذا  ،ينمن تفسير نية المتعاقد صواستخالعدم المسؤولية يمكن أو  فإسقاط الضمان
 .كل العيوب من يئافإن البـائع يكون بر  التعميمقصدا 

وقت العيوب الموجود  فقط فيأما إذا قصدا التخصيص، فإن براءتو منحصرة  
 قدلمشرع الفرنسي اف ،(1(شرط ببراءتو من كل عيبىناك حتى لو كان  ،العقد دون سواىا

كان  ،فمووقت العقد بالعيب البائع  ممععدم بشرط  انعمى إسقاط الضم االتفاق أجاز
  .(2(فإنو يكون متعمدا في إخفائو عن المشتري غشا منو ،عالما بو

وال أثرلو في الضمان  اإلعفاء منبطل شرط في سيء النيةفي ىذه الحالة  فيو
الشرط الذي يعفي بائع طائرة من ضمان عيوبيا الخفية ال يسري في ف ،مواجية المشتري

  .(3( إذا تبين أن بالطائرة عيب يعمم بو البائعالمشتري، مواجية 
 خاصة العمم بالعيب عند بعض الباعةالفرنسي الفقو والقضاء افترض لذلك  
مواجية المستيمك في  لمعيبإبطال الشرط الذي يسقط ضمانيم ب يميمزمف،منيم المينيون 

 .نو الطرف الضعيف في العقدأل ،العادي
 ،صحيحةتعتبر  انـمـن الضـم اإلنقاصشروط ف كون المشتري مينيا،في حالة  أما 

 . (4(عالما بمخاطر العيب مستقبال فيومينيا متخصصا  بحكم كونو المشتري ألن
بيع األشياء وىي  نذكر صورة أخرىضمان لم ةسقطالمصورة ال لكل ىذه إضافة 

  غيرىا.و أالمستعممة كاأللبسة والسيارات 
    ."التي ىو عميياأن "الشيء بيع بالحالة  فيو طا يقررشر  يايتضمن عقد بيعف

وب الخفية في يما إذا كان يتضمن إسقاط ضمان البائع لمعحول فيذا الشرط أدى لمتساؤل 
  ىذا البيع ؟

                                     
(1 ) 

 .83ك/ٍؼ١ل عجو، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
)2( 

Planiol.(M) et Ripert .(G), op.cit, N°139                                                                   

 .1764 ٘بِش هلُ ،309ص اٌّوعغ اٌَبثك، ك/ هِؼبْ اٌقٓ ،   
)3(  

Seine, 23-2-1936,D.01977-205  .                   

  .   1766 ٘بِش هلُ ،309ص اٌّوعغ اٌَبثك، ك/ هِؼبْ اٌقٓ ،   
 

(4  )
  .311،ص اٌّوعغ اٌَبثك ك/ هِؼبْ اٌقٓ، فٟ اٌّٛػٛع ٔنوو:ٌٍّي٠ل 
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رفــض إعمالـــو إذا غيـــر أنــو  ،صــحة ىـــذا الشــرط كأصــلقــرر القضــاء الفرنســـي رأي مــن  
         .البــــــائع المحتــــــرف بالعيــــــب الخفــــــي عمــــــم ضافتــــــر ال ،االحترافيــــــةتــــــوافرت فــــــي المشــــــترط 

  .(1(في العقد  الشرط اسوء نيتو عند فرض مثل ىذ افتراضىذا يعني و 
 ع من الضمانعفاء البائإلير متضمن ىذا الشرط غ اعتبرواالقضاء ىذا أما أغمبية 

حيث  ،رنسية في قضية بيع سيارة نقل محتوية عمى ىذا الشرطـضت محكمة النقض الفـقف
البائع بضمان العيوب الخفية التي جعمتيا ال تمبي الغرض دون أن يكون لمشرط  ألزمت

 .(2(في إعفاء البائع من ضمان تمك العيوب أي أثر
البيان الذي في  (3(ذىب إليو الفقو الفرنسيلقد كان الفقو المصري مؤيدا لما و  

 اتفاقدا إلى ال يضيف جدي عمييا يقضي بأن الشيء المستعمل قد بيع بالحالة التي ىو
يقرر ببساطة أن الشيء المستعمل لم يعد بحالتو األولى، وىذا أمر ألنو  ،تعاقدينـالم

فإن ظيرت عيوبا معينة  و،ـمّرة قبل بيع استعمليء المبيع قد ـبدييي ألنو طالما أن الش
أن يراعي عند تقدير جسامة  والمعمول بو ،(4(ال يضميا البائعف ،االستعمالمن جراء ىذا 

عيبا مؤثرا في الشيء  ألن ما يعتبر مستعمال،دا أو جدي كان إنحالة المبيع،  ،عيبال
  .(5(قد ال يعتبر كذلك في الشيء المستعمل الجديد

نصت عميو من القانون المدني الفرنسي و  (6(1614ىذا الشرط مجرد تطبيق لممادة 
يم الشيء المبيع لممشتري يمتزم البائع بتسممن التقنين المدني الجزائري: " 364 كذلك المادة

  ."في الحالة التي كان عمييا وقت العقد
 من القانون المدني المصري. 431كما ورد أيضا في المادة 

الضمان، فيي تكمن في وقوع البيع مع تحمل  إلسقاط األخيرةأماعن الصورة  
تضمين  ىإل البائع عمد، لكن إذا وىذا عكس ما يقع في التعامل المشتري مسؤولية المبيع،

                                     
 (1  )

 .02ش هلُ ــــــ، ٘ب202ِػجل اٌىو٠ُ ٍبٌُ اٌؼٍٛاْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ، 1968، ١ٔٛ٠ٛ 25ٔمغ فؤَٟ 
(2 ) 

 وعغ اٌَبثكـ، ك/ ٍؼ١ل عجو، اٌّ 88، ص  1976Dalloz. ٚ كاٌٛى 1975أوزٛثو  8ٔمغ رغبهٞ فؤَٟ 

 . 01هلُ ٘بِش، 79ص     
(3   )

 .202اٌّوعغ اٌَبثك، ص  اٌىو٠ُ ٍبٌُ ػٍٟ اٌؼٍٛاْ، ٌٍّي٠ل فٟ اٌّٛػٛع ٔنوو: ػجل
(4  )

 . 80ٚ ونٌه: ك/ٍؼ١ل عجو، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  96ك/أؽّل شٛلٟ ػجل اٌوؽّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(5 ) 

 .81ك/ٍؼ١ل عجو، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(6)

 Art 1614: «La chose doit être délivrée en l’état ou elle se trouve au moment de la vente;  

   depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur ». 
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دم الثقة في عسوء نيتو و  ىذا ما يؤكد البيع شرطا صريحا بإسقاط ضمان العيوب الخفية،
   .(1(توقف نشاطوتج عن ذلك خسارة كبيرة تمحق بو و ينف ،التعامل معو

في حالة مان العيب الخفي نادرة الوقوع، و ع ضغير أن فكرة عدم تحمل البائ
 ،الشيء تحت مسؤوليتو اشترىقد  ألنو ،ية المبيعمسؤولعـنو  المشـتري بداليا يتحمل وقوع

 ىنا الو  نو ألي عيب قد يظير في المبيععميو في العقد عدم ضما اشترطأن البائع قد و 
لو كان البائع و لم يرتكب غشا في التعاقد حتى و كما أن ،ن البائع قد تعمد إخفاء العيبو يك

 .(2(عالما بالعيب
إال أن بعض الفقو المصري  ،لمدني المصريالشرط في القانون ا فرغم صحة ىذا 
أن وقوع شرط البيع تحت مسؤولية المشتري ال يكون القصد منو دائما  اعتبر (3(الحديث
ال بد من تفسير ىذا الشرط فإرادة المتعاقدين إلى إسقاط الضمان القانوني لمبائع،  اتجاه

 من قبل محكمة الموضوع.
 1649وجد سندا لو في نص المادة و الشرط  أخذ كذلك بيذا ،الفرنسيغير أن الفقو 

بالتالي يقيس جوازه في ضمان العيب الخفي عمى ، و االستحقاقأجازه في ضمان حيث 
الفقو  فيالذي ذىب إليو البعض  االتجاهلكن رغم ىذا  ،(4(االستحقاقجوازه في ضمان 

يقع ن حيال بد من إبطالو ف ،اتعسفي اىذا الشرط شرط البعض اآلخر يعتبرفالفرنسي، 
تدليسا بإخفائو  ارتكبنظرا لكون البائع يكون قد غير المحترف اقد بين المحترف و التع

 (5(عن الشرط أحد شروط الصحة المطموبة من المشرع الفرنسي مما ينفي ،العيب الخفي
. وبدورنا نؤيد ىذا الرأي وذلك الختالل التوازن العممي والتقني بين والجزائري والمصري

 .المتعاقدين
مم يتم تنظيم نصوصا جديدة ف ،عديل الضمان في البيع االلكترونيأحكام ت عن أما 

 إلىذلك وىو السبب الذي دفع البعض  كما أنو وال يمكن تصور تتالءم مع ىذا البيع،

                                     
(1)  

  ك/ هِيٞ فو٠ل ِجوٚن، أٍجبة ٍمٛؽ اٌؾك فٟ ػّبْ اٌؼ١ت اٌقفٟ فٟ ػمل اٌج١غ، ثؾش ِٕشٛه فٟ ِغٍخ اٌجؾٛس 

 ِٚب ثؼل٘ب.  152  ، ص 1993، ٍٕخ 13اٌمب١ٔٛٔخ ٚ االلزظبك٠خ، عبِؼخ إٌّظٛهح ،اٌؼلك      
(2  )

 .758ٚ  757، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ
(3   )

 .153ك/هِيٞ فو٠ل ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(4   )

 .205ػجل اٌىو٠ُ ٍبٌُ اٌؼٍٛاْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(5   )

 .53ك/ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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سقاطأ إنقاصالقول بعدم جواز  الضمان حتى ولو لم يخفي البائع ىذا الحق بل ولو كان  وا 
  .(1(المشتري عالما أيضا بو

االتفاق عمى ينبغي  الف ،االلكتروني -المستيمك -في سبيل حماية المشتريو 
عمما  الفتراض عمم البائع المحترف بالمبيعوذلك  ،الزيادة فيو بل ،من الضمان اإلعفاء
 .كافيا

                                     
(1   )

 .334ص بهح االٌىزو١ٔٚخ، اٌّوعغ اٌَبثك،ػمٛك اٌزغ ك/ فبٌل ػّو ىه٠مبد،



 
 
 
 
 
 

 يـــل الثاوــــــالفص
 ؼّبٍْاٌؾل٠ضخ ٌ ا١ٌ٢بد

ٛة ــــــــــــــــــ١ـاٌؼ ٓــػ 

  خــــــــــ١ــفــاٌق
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 تعاقدفي مجـال المختمفـة و العممي والتكنولوجي إلى بروز طرق حديثة  أدى التطور
يثة والمتنوعة سمع والخدمات الحدال ظيور لك سببا فيوكذ ،االلكترونيالبيـع د منـيا عق

 أدخل غير أن ىذا التطور التي ساىمت في تحقيق الرفاىية لممشتري في حياتو اليومية،
جديدة من الحوادث التي  ألنواعمصدرا  حتى أصبح  مبيعال عمىمن التغيرات  الكثير

أصبحت حتى  وكذا الصفة غير الجيدة ،(1) لمتكنولوجياالجيدة يتناسب اتساعيا مع الصفة 
المركبات استعمال مثل  صناعة فييا،السمبي لمتدخل الآمنة بسبب  جات غيرىذه المنت

إنتاج بعض  وأصناعة أوفي  ،مة في صناعة األدويةالكيماوية والمواد الفعالة المساى
العيب فييا إال بعد طرحيا في السوق عن كشف الالتي ال يمكن األجيزة الكيربائية 

  .من قبل المشتري واستعماليا
فالدعاية المغرية لممنتجات تستعين بالتكنولوجية المعموماتية  ،كل ذلك إضافة إلى

 .يراىاعقل كل من حتى تبير ذه المبيعات الستظيار أحسن الصور واأللوان الخاصة بي
، أدت إلى وكذا عصرنة وسائل التصنيع واالنتاج  التطور العممي،يذه ف            

منتجات بالتوازي ظيور و ،من جية شتروي مسايرة ومتطمبات المظيور مبيعات حديثة 
ترسانة قانونية جديدة تسعى لحماية إيجاد تطمب مما ي،من جانب آخرغير أمنة  خطرة 

التقنيات الحديثة منيا، وذلك من خبلل المستيمك العادي وااللكتروني المشتري أو 
كممة متكون ضمان مستحدثة في ال أواليات بدائلتنظيم في  التفكيركذا و  ،لممنتجات

 تم فمن أجل ىذه األسباب، ،عقد البيع الكبلسيكيفي ضمان  المطبقة قواعد العامةمل
اإللـكتـروني  تضاف إلى التزامات البائـع في البيـع العـادي أوفعالة  آليات تقريراستحداث و 

غير  حماية كذلك وأمتعاقدا  بصفتو لو اؤمـن حمـاية وضمـانوت المشتري تنفع حتـى
 .متعاقدال
سبلمة البلتزام اضمان في و  ، ضمان االلتزام باإلعبلمفي  اآللياتلقواعد أو ىذه ا كـمنتو  

 . مبيعفي ال تزام بضمان المطابقةااللوكذلك 

                                                           
(1 )

 ِىزجخ كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ ِؾّٛك ا١ٌَل ػجل اٌّؼطٟ، اٌَّؤ١ٌٚخ ػٓ فؼً إٌّزغبد اٌّؼ١جخ ِٚقبؽو اٌزملَ،ك/ ف١بي  

 .03، ص1998ٚإٌشو، اٌمب٘وح، ٍٕخ  ٌٍطجبػخ    
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كل قوانين  المستيمك قد نصت عمييا وأ ،الواجب توفيرىا لممشتريىذه الضمانات  
تمزم لبيع االلكتروني حتى وكذا قوانين ا سواء في البيع العادي أو االلكتروني، ،االستيبلك

الباعة المحترفين ىؤالء بسبب عدم مساواة  بتوفيرىا لممشتري، وذلك أوكل متدخل البائع
ال يمكنو و  ،وجالمنتالمبيع أو في  يمتقنياتالذي ال يعرف  الضعيفالعادي المستيمـك  مع

  لمتعاقد. وستدراجالمستعممة ال والدعاية الكاذبة الغش والخداع  يم فيأساليبالكشف عن 
بية، أقرت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في قرارىا و ر و وانين األـالق وىـعمى مستف 

مبادئ إرشادية، لتكون بمثابة مبادئ عامة  (1)09/04/1985 في الصادر (284-39)
 حماية المشتري عبر االنترنت خاصة.عالمية لحماية المستيمك عامة و 

 ومن بين تمك المبادئ نذكر: 
 حق في الصحة و السبلمة عند االستعمال العادي لممنتجات.ال -1
 الحق في توفير البائع الميني معمومات صحيحة عن المنتجات. -2
 المطابقة لممواصفات.في اختيار منتجات فييا الجودة و  الحق -3
 الحق في التعويض. -4

 62 الصادر في 93-949االستيبلك الجديد رقم  كما أصدر المشرع الفرنسي قانون
فيو نصوصا متعمقة بتبصير المستيمك عن المبيع لحمايتو من أضراره  ،(2)1993يوليو 

 تم االتفاق عميو.   تطابق المنتجات و الخدمات لما  ونصوصا تتعمق بضرورة
بحماية المستيمك، مثل القانون  خاصة القانون لتشريعاتخطط قـبل ىـذا لقد  

الصادر  كما جاء القانون الخادعة،عبلنات الخاص بالدعاية واإل 02/07/63الصادر في 
 ل الدعاية واإلعبلن المشروعة متضمنا وسائ "Royer"المسمى بقانون و  27/12/1973في 

 بشأن سبلمة المستيمك. 21/07/83وأيضا القانون الصادر في 
عمى سبيل المثال، قانون حماية  العربية، نذكرالببلد عمى مستوى القوانين  

منو حيث نص  20الفصل  في 2000ي في المبادالت االلكترونية لسنة المستيمك التونس

                                                           
(1  )

 . 43ك/فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَبثك ص 
(2)

 loi : n°93-949 du 26/07/1993 modifiant et complétant le code de la consommation, j.o  

n°171du 27/07/1993 
 
  

 .51، ص ٔفٌ اٌّوعغ أػالٖ
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إعبلم عمى نص  قدمنو  25الفصل في وكذا  ،عمى وجوب توفير المعمومات الكترونيا
 صفيا.و بيان نوع السمعة و المستيمك عن ىوية البائع و 

 من مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية الفمسطيني 54كما نصت المادة  
يجب عمى البائع أن يوفر لممستيمك عند الطمب، خبلل الفترة  عمى أنو:" 2003لسنة 

 رسالة بيانات تتضمن كافة المعمومات المتعمقة التالية عمى إبرام العقد، رسالة مكتوبة أو
 .(1) من نفس القانون 50قد نصت عمييا المادة وىذه المعمومات  بعممية البيع"،

  (2)مصركاألردن و  ،خاصا لحماية المستيمك رد تشريعاأما في الدول التي لم تف
ذلك و  ،بالمعمومات الضرورية لممستيمك اإلدالءمسؤولية ني فيذا ال يمنع من تحميل المي

 202المادة مدني مصري و  148مبدأ حسن النية المنصوص عميو في المادة لإعماال 
تتفق  بطريقة عميو و  ملاشتتنفيذ العقد طبقا لما   "يجب :عمىمدني أردني الذي نصت 
 ."مع ما يوجبو حسن النية

 107المادة في باإلعبلمالمشرع عمى ىذا االلتزام لقد نص  أما بالنسبة لمجزائر،
في و الممغى،  89/02 حماية المستيمكقانون  وكذا في ،من التقنين المدني 1/  352والمادة

 .السابق ذكره 03-09قمع الغش رقم قانون حماية المستيمك و 
منيا ،نصوص قانونية كثيرة من خبلل لممستيمك  االلتزام بالسبلمةضمان بالبائع ما ألزم ك
 عدة،  مواد فيوكذا بضمان مطابقة المبيع  ،االستيبلك األخيرمن قانون  10و 9لمادة ا

  .12و 11و 3المادة منيا 
ذي جعل إلى الفقو والقضاء الفرنسي ال ىذا الحق في الضمانلكن يرجع تأصيل           

 واعتبره أحسن وسيمة لحماية المشتري من المنتجات ،حد ذاتو في منو مبدأ مستقبل

                                                           
(1 )

 ، ف١ّب ٠قض اإلػالَ رٕبٌٚذ2003بكالد ٚ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌفٍَط١ٕٟ ٌؼبَ ـــِٓ ِشوٚع لبْٔٛ اٌّج 50اٌّبكح 

 ياَ اٌضبٟٔ فٟ رجظ١وثبٌّيٚك، أِب االٌزخ ـبد فبطــــً اٌزؼبلل ٚ ف١ٗ ِؼٍِٛـــزياِبد: االٌزياَ األٚي ٠ىْٛ لجاٌصالصخ   

 اٌزأ١ِٓ ٚ اٌلفغ ٚ غ١و٘ب. ِب االٌزياَ اٌضبٌش فٟ إٌفمبد ٚأ ِوؽٍخ إثواَ اٌؼمل اإلٌىزوٟٚٔ، اٌّزؼبلل فٟ 
(2)

 فٟ اٌٍّّىخ اٌّزؾلح، ِضال ،رأرٟ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّزؼبلل ػجو االٔزؤذ ِٓ فالي اٌؼل٠ل ِٓ اٌزشو٠ؼبد اٌلاف١ٍخ ف١ٙب  

ــْٛ لبٔ 1988خ ـخ األٍؼبه ٌَٕــٛاعٙـْٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ ِــ، ٚ لب1976ٔبْٔٛ رؾ٠ًٛ اٌطٍجبد اٌجو٠ل٠خ ٌَٕخ وم

ب٠خ ـْٛ ؽّـلبٔ، 1987ٍّٕٚزغبد غ١و ا٢ِٕخ ٌَٕـخ ٛثبد ٌــ، ٚ لبْٔٛ اٌؼم1987لبْٔٛ ِبهوبد إٌّزظ ٌَٕخ ٚ اٌؼمٛك،

ٔظبَ ِؼبِالد ، 1984ْٚٛ ؽّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ٌَٕخ ، ٚ لب1974ٔ، ٚ لبْٔٛ ٍغً اٌَّزٍٙه ٌَٕخ 1994ٌَٕخ  ،اإلٔزبط

 .1977ٚ ٔظبَ اٌلػب٠بد اٌزغبه٠خ ٌَٕخ  1976  ٌَٕخ، اٌيثبئٓ

 . 01، ٘بِش هلُ 343ك/ ػّو فبٌل ىه٠مبد، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
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 ار ييتطمب توفوىذا االلتزام  وأموالو. تمس صحتو التي تسبب لو أضراراوالخدمات المعيبة 
 شروط اآلتية: لم

 . ضرورة وجود خطر ييدد سبلمة المتعاقد -1
  .العقد مينياحد طرفي أيكون  أن -2
  البائع. االقتصادية ليذاجد الطرف األخر تحت الييمنة توا -3

االلتزام بضمان المطابقة لعنصري المواصفات والمقاييس  فان بروز ،عن كل ذلك فضبل
ة حماياللتجسيد  اباعتبارىا عنوانوذلك  ،عمى أىمية واحترام ىام قد أحرز ،في المبيع
 .البيع التقميدي وااللكترونيفي مل وكذلك لممحافظة عمى متانة التعاممستيمك، لالمنشودة 

عميو المادة  فقد نصت ،األوروبية والعربية نظمتو التقنينات المدنية اليام قد فيذا االلتزام
من التقنين المدني المصري  431المادة كذا من القانون المدني الفرنسي، وفي  1614

ضمن وذلك  ،ستيمكقوانين حماية الم كما نظمتو .مدني جزائري 364المقابمة لممادة 
ىو كيف تم تنظيم ىذه  ،والسؤال المطروح ىنا ،البيع الكبلسيكي وااللكترونيفي التعامل 

من جية أخرى في ظل  "المستيمكالمشتري "و من جية اآلليات الحديثة لضمان المبيع 
منتيجين  ،ىذا ما سيتم اإلجابة عميو من خبلل ىذه المباحث ؟البيع العادي وااللكتروني

لبيع مختمف النصوص القانونية المنظمة ليذه اآلليات سواء في االمقارنة بين  أسموب
تعديبلت متعمقة بيذا الموضوع، أو وذلك بغرض العثور عمى  ،وااللكترونيأالعادي 

 البيع االلكتروني.  في ، خاصة  ياخصوصياتبقوانين مستحدثة  منظمة ليذه اآلليات و 
 صل إلى ثبلثة مباحث، بحيث يتضمن:قد ارتأينا تقسيم ىذا الفوعميو، ل 
 : االلتزام بضمان اإلعبلمالمبحث األول        
  االلتزام بضمـان السبلمة :يالـمبحث الثان        

  بضمان المطابقة االلتزام :المبحث الثالث        
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 ث األولـــــحالمب
 االلتزام  بضمان اإلعالم

 عـن المبيـع إعبلمـوبلممشـتري أو المنتـوج مبيـع العنـد تسـميم أو المتـدخل ئع ايمتزم البـ
ويخبــره عــن طريقــة  ،المنتــوجالمبيــع أو حيــث يصــف لــو ب بــو،تزويــده بالمعمومــات الخاصــة أو 

كمـا يمتـزم  .وتشغيماستعمالو أو  عند  اتخاذىاالواجب  االحتياطاتعن  إخباره استعمالو وكذا
كاالسـم ورقـم اليـاتف والعنـوان ، ىذا المتدخل بتوفير لممشتري جميع المعمومـات الخاصـة بـو

 في حالة ظيور العيب  أو الخطورة في المبيعحتى يمكن المشتري من االتصال بو 
ثم وذلك منذ العيد األثيني  ،تزام باإلعبلم عرفتو معظم التشريعات القانونية القديمةلاالف

بائع يمتزم فكان ال ،اطة التعامل وبساطة الشيء المبيعوكانت لو أىمية رغم بس ،الروماني
 .(1) بو تجاه المشتري

 نظرا الى ،السنوات األخيرةفي  باإلعبلم  أىمية ضمان االلتزاملقد اتسعت     
عقد أأضخم و  اختراعفي التكنولوجيات المختمفة التي أدت إلى  التطور الكبير والسريع

لمحرك وااللكترونية  التي تمعب دور االحديثة  منتجاتالجيزة و األفي تصنيع  التقنيات
في  ذات خطورةوأخرى بتكرة د مموااستعمال بكذا و  ،الرئيسي لبلقتصاد الوطني والعالمي

 فيذا ما يستدعي االلكتروني،تسويق العادي أو التي توجو لم إنتاج أو تصنيع ىذه المبيعات
فييا التي قد تكون ،تجات الحديثة إعبلم وتبصير المشتري عن ىذه المنالمتدخل بيمزم و 

تأكيد الميني البائع يستوجب عمى  ،من اجل ىذه األسباب وغيرىاف المشتري.عمى  رةو خط
لمنتوج حتى ابالمبيع أو بو و والمعمومات المتعمقة  كل البياناتلممشتري تقديم و ،ىذا االلتزام 

عند اإلخبلل المتدخل ويتحمل  ،مخاطره إن وجدت تفاديو  ،ايجابيايتمكن من استعمالو 
 .لك ذمسؤولية   ذا االلتزامبي

عمى تنظيم وتطبيق ىذا الضمان في  ي ىذا الشأن،فحرصت مختمف القوانين لذا 
مـن الحمايـة  أكبر قدر د القانون المدني الفرنسي الذي وفرـفنج ،اتالمبيعكل أنواع 
من القانون  ى ىذا الحقاستوح ،حيثحق العمم بالمبيع متمثمة في  -المستيمك -لممشـتـري

                                                           
(1)

      ُ ثبٌج١بٔبد ػٕل رى٠ٛٓ ك/ ِظطفٝ أثٛ ِٕلٚه ٍِٛٝ ، كٚه اٌؼٍ ، ٔنوو:ٌٍّي٠ل ػٓ اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٙنا االٌزياَ 

 . 186، ص 2000اٌمب٘وح، ٍٕخ  ،اٌؼمل٠خ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خاٌؼاللخ     
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، فألزمو بإخفاء عيوبو،ع رة الغش وتدليس البائع في المبيالروماني الذي تصدى لظاى
في مجال عرفتو فرنسا أول تطبيق ف .(1(يافيخبرة  الذي ال يممكبإظيارىا لممشتري العادي 

الفرنسية التي   "Bourges" بورج در عن محكمةـصقد كان في حكم  ،لتزام باإلعبلماال
ي عن طريقة استعمال مقود المشتر الذي لم يعمم  ،بمسؤولية  البائع الميني  قضت
  .(2(،فوقع لو حادثا مخمفا أضرارا كبيرة محل البيع ،الدراجة

تزام بالتحذير من مخاطر المبيع مفيوم ىذا اإلعبلم ليشمل االلبعد ذلك اتسع 
رة استعماليا من طرف وكذا لخطو  ،لكونيا جديدة ومعقدة التركيب ،خطورة السمعة ذاتياو 

  .المتعاقد  غيركذلك من قبل  أو المحترف وغير المحترف،  المتعاقدالمستيمك 
من  1602في المادة  يولقد نص المشرع الفرنسي عمبناء عمى أىمية ىذا االلتزام، 

، منيا قانون االستيبلك الفرنسي الصادر بتاريخ في عدة قوانين أخرىو  ،نين المدنيالتق
 .  L .121والمادة  L.111/1في المادة وذلك ،18/01/1992

من الذي اقتبسو ىذا االلتزام باإلعبلم الجديد القانون المدني المصري نظم كما 
 419ونظمو في الفقرة األولى من المادة  ،الشريعة اإلسبلمية من خبلل أحكام خيار الرؤية

يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع عمما كافيا ويعتبر العمم كافيا إذا اشتمل  " كما يمي:
 ".يان المبيع وأوصافو األساسية بيانا يمكن من تعرفوالعقد عمى ب

لقد نظم المشرع ىذا االلتزام بداية في التقنين المدني  ،أما بالنسبة لمقانون الجزائري
"يجب أن يكون المشتري عالما  عمى:نصت التي  352/1 المادةأيضا و  107في المادة 

أوصافو و  ،لعقد عمى بيان المبيعا اشتمل اويعتبر العمم كافيا إذ ،بالمبيع عمما كافيا
 األساسية بحيث يمكن التعرف عميو.

سقط حق ىذا األخير في  ،إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري كان عالما بالمبيع 
 .إال إذا أثبت غش البائع" ،طمب إبطال البيع بدعوى عدم العمم بو

  419لممادة  المقابمةالجزائري ن التقنين المدني م  2/  352فمقد نصت المادة 
دعوى إبطال  ويحق لو رفع   ،مصري عمى شرط عمم المشتري بالمبيع عمما كافيا مدني

                                                           
)1(

 Ph. Malaurie et Laurent. Aynes, op.cit.p 211et 212                                  
 ) 2(

 Voir :Cour d’appel Bourges , arrêt du 27/06/1983, Dalloz périodique 94.2, p573.   
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كما نص عميو قانون حماية المستيمك وقمع الغش رقم  .العقد عند العمم الغير الكافي بو
في فصمو الخامس بعنوان إلزامية إعبلم المستيمك  25/02/2009المؤرخ في  09-03

"يجب عمى كل متدخل أن  عمى: 17حيث نصت المادة  ،(1) 18 و 17وذلك في المادة 
 بواسطة الوسم  يعمم المستيمك بكل المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلك

 ".بأية وسيمة أخرى مناسبةووضع العبلمات أو 
كبيرا في تنوير  تمك األىمية التي عرفيا االلتزام باإلعبلم قد اتسعت واكتسبت دورا 
المعمومات الجوىرية الخاصة بالمبيع والبائع نظرا لتغير طريقة البيع بوتبصيره  ،المتعاقد

ونوع المبيع. كما أصبح لمتطور الصناعي والتقدم التكنولوجي دخل في صنع سمع جديدة 
ما ىو األصمح لو في ىذا أو  ،ج الجيدو اختيار المنت عمىتجعل المستيمك في حرج 

 عبر االنترنت. في األسواق الداخمية أو ئل لمسمع االستعراض اليا
بالبيع في مجال التعاقد  كبيرةأىمية  قد اكتسب اإلعبلم االلتزامعبلوة عمى ذلك 

أي رؤيتو  (2) المستيمك ال يقوم بمعاينة المبيع معاينة حقيقيةالمشتري أو كون لاإللكتروني، 
 ل مرئية أخرى.عبر وسائاالنترنت أو  ع عبربل تقع رؤية المشتري لممبي عن كثب،
تحذيره عن التبصير، يمكن إعبلم المشتري ونصحو و االلتزام بمن خبلل ف  لذا

حيث والمستيمك من  بين الميني العقدية ما تفرضو العبلقةىذا  ،(3)المبيع وكيفية استعمالو
  تطبيقيا  والتي يمكن،الحقوق والواجبات المنصوص عمييا في القواعد العامة لبللتزامات 

  .(4) اقد عن بعدفي التع
                                                           

(1)
 اٌؼلك ،اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ،25/02/2009اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ اٌغش اٌظبكه فٟ  03-09 لبْٔٛ هلُ 

 .2009ِبهً  08 ٟفَّخ ػشوح اٌظبكه ف    
(2  )

 .267ك/ٍبِؼ ػجل اٌٛاؽل اٌزٙبِٟ، اٌزؼبلل ػجو االٔزؤذ،  اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(3 )

 .  ٚ ك/ٍــبِؼ ػجــل اٌــٛاؽــل 6، ص 1990اٌمب٘وح ،ٍٕخ  ثبٌزجظ١و، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ،و ِٕزظو، االٌزياَ ١ٙك/ٍ

   . 267اٌَبثك، ص  اٌزٙبِٟ، اٌّوعغ 

    -   Le Tourneau. Ph, La responsabilité civile, Dalloz, 3éme éd
   

,Paris, 1982, N° 178, p69. 

 بد إٌىزو١ٔٚخ، ِغٍخ اٌؾمٛقفٟ ِغبي اٌؾظٛي ػٍٝ أٔظّخ ؽبٍج ل اٌّشٛهحـــٛه أؽّل اٌفي٠غ، ػمـــك/أٔ -  

 ك/عّــبي .ِٚب ثؼل٘ب 119، ص ١ٔٛ1994ٛ  ــ٠  ،ــٕٟاٌؼلك اٌضب ،18ـــخ اٌى٠ٛذ، إٌَخ إٌشو اٌؼٍّٟ، عبِؼ ِغٌٍ   

 لـخ ػٍٝ اٌؼمــوؽٍخ اٌَبثمــاالرفبق فٟ اٌّفبفو إٌىبً اٌؼمٛك ٚاالرفبلبد اٌّّٙــلح ٌٍزؼبلل ٚأ١ّ٘ــخ اٌزفولخ ث١ٓ اٌؼمل ٚ   

   . ِٚب ثؼل٘ب 133، ص 1996ِبهً  ،، اٌؼلك األٚي20خ اٌؾمٛق إٌَخ ِغٍ   
)4(

Didier Ferrier, La protection des consommateurs , éd Dalloz, 1996,  p 49. 

    V.aussi : Jean.Passa, , Commerce électronique et protection du consommateur , Dalloz    

    cahiers droit des affaires, 07/02/2002, p 555. 
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وني، حق ومنيا البيع اإللكتر  ،في نطاق عقود االنترنتاإلعبلم الحق في  وعميو،
الخدمات ات المعروضة أو المنتج عمىبقصد االطبلع  كذلو  ،لممشتريضروري ورئيسي 

اإللكترونية، ويعتبر وسيمة  فيو شرط يدرج ضمن كل عقود التجارة ،ومعرفتيا ،المقدمة
 .(1)المرغوب فييا  في اختيار المنتجات والخدمات "المستيمكمشتري "ال ناجعة لتمكين 
يعرضيا عمى المستيمك، ثم خدمة حين يعمن عن سمعة أو  االلكتروني البائع يمتزم

بداء  لممبيع، بذكر البيانات الجوىرية شامبل النصح عمى نحو يحقق عمما كافيا و وا 
  .(2) لممستيمك

بإعبلم  حق االلتزامتفرض عات الحديثة األوروبية التشري ىذا البيع االلكتروني جعل
منيا فرنسا في  ،نظمت ومارست ىذا البيعالمستيمك اإللكتروني في بعض الدول التي 

عبلمبشأن حماية  1978جانفي  10 القانون الصادر في رقم  بقانون  المستيمك المعدل وا 
جانفي  06مؤرخ في ال 21-88وكذلك القانون رقم  ،1992جانفي  18الصادر في  92/60

لسنة  949وكذلك القانون  رقم  60-92بشأن بيع المسافات المكمل بقانون رقم  1992
 .الخاص بحماية المستيمك 1993

كما نظمت بعض الدول العربية الممارسة لعقد البيع االلكتروني حق االلتزام 
  2000 لسنة في قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي تونس مثل ،باإلعبلم

المستحدثة  وغيرىا من القوانين 2001 لسنة 85وقانون المعامبلت االلكترونية األردني وقم 
وطبيعة الوسائل الحديثة المستعممة في ىذا تناسبو  ضرورةعمى ىذا االلتزام و  تصالتي ن

   .(3) البيع عن بعد
 

                                                           
(1)

 .34، ص2005ك/ِؾّل ؽَٓ لبٍُ، اٌزؼبلل ػٓ ثؼل، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، ِظو   
(2)

 اإلٌىزــو١ٔٚخبهح ــٛك اٌزغــٍٙه فٟ ػمـب٠خ اٌَّزـؽّلِخ فٟ اٌؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚك/ػجل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبىٞ، ِم 

  . 27،26،25، ص 2005ِظو األٌٚٝ، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ،   ؼخاٌطج   

اٌمبْٔٛ  ٍٚالِخ اٌَّزٍٙه فٟ   رؼ٠ٛغ األػواه اٌزٟ رٍؾك ثأِٓ ٔظبَ : ك/ فزؾٟ ػجل اٌوؽ١ُ،ٌلٜ ٚ ٔفٌ اٌّؼٕٝ

 وْٚـفَّخ ٚػشاللزظبك٠خ، ؽمٛق إٌّظٛهح، اٌؼـلك ٚا اٌّمبهْ، ِغٍخ اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ اٌّلٟٔ اٌّظوٞ ٚ

 . 23- 20 صص ، 1999ٕخ اٌَ  
)3( 

Barcelo (RJ), Montero (E) et (A). Salaun: La proposition de la directive Européenne sur 

    la commerce électronique : questions choisies, un commerce électronique: Le temps des 

   certitudes cahier du Grid n°17, 2000, Bruxelles, Brulant, p22, note 27, p6.   
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 الب التالية: بناء عمى ما تم تقديمو قمنا بتقسيم ىذا المبحث إلى المطف      
  المشابية لوتمييزه عن األنظمة و  االلتزام باإلعبلمتعريف  :المطمب األول
 اإللكتروني.  البيعبلم في كل من البيع العادي و ـمضمون االلتزام باإلع :المطمب الثاني

 المطمب األول
 تعريف االلتزام باإلعالم وتمييزه عن األنظمة المشابهة لو

تزويد المشتري بكل المعمومات الخاصة بالمبيع، حيث يصف لو يمتزم البائع ب        
عند ه بكل االحتياطات الواجب اتخاذىا ويزود،المنتج ويخبره عمى كيفية استعمالو 

  استعمالو.
شتى المستعممة في  المتطورة ةنظرا لمتكنولوجي بيذا االلتزاماتسع االىتمام حاليا 

وخطرة من جية، أصبحنا أمام منتجات تقنية حتى  ةالصناعيوخاصة  ،المختمفةن يداالمي
المنسوبة ليذا  ىميةىذه األ .عنيا لممشتريالمسبق تتطمب اإلعبلم من جية اخرى ،ف

ولعدم الوقوع لذا  ،في شأنومتشابية  عدة تعريفات فقيية وقانونيةأدت إلى بروز ،االلتزام 
اإلشيار واإلعبلن،  زه عن بعض األنظمة المشابية لو، مثليميت يجب ،بينيافي الخمط 

  تقديم النصيحة والتحذير.
  تقسيم ىذا المطمب إلى فرعين عمى النحو التالي:ب لقد قمنالذا 

 تعريف االلتزام باإلعبلم الفرع األول :       
 شابية لوتمييز االلتزام باإلعبلم عن األنظمة الم:الفرع الثاني        

 الفرع األول
 تعريف االلتزام باإلعالم

تكريسيا في شتى االلتزام باإلعبلم من أكبر اآلليات القانونية التي ينبغي  يعد
في لممشتري حماية تحقيق من أجل  ،ومنيا عقد البيع،وخاصة في مجال العقودالمجاالت

بإعبلم  بالمبيعالذي يعمم  فيذا االلتزام يفرض عمى البائع  العادي  واإللكتروني.البيع 
بل تنوير  ،لمتعاقد جذبو ليس  ،تكون غايتو في ذلك  أن كما يجب ،الجاىل بوالمشتري 
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 توازن بين تحقيق إلىرة بالضرو  يؤدي س ،ىذا االلتزامتحقق تجسد و  فان  .(1)لذلكرضاه  
ما ذىب إليو رأي من وىذا  ،حقيقة المبيعمعرفة المتعاقدين حول  أي ،البائع والمشتري

المعرفي أي التوازن  ،(2) وازن في العقد":" ىو التزام مستقل مخصص لضمان التالفقو بقولو
 حول المبيع والبائع.

وكذا  ،وكيفية استعمالو ،المبيع وأوصافبعد أن يعمم المشتري بمكونات  
اكتسب ذلك فبيستطيع اإلقبال عمى المبيع وشرائو.  ،بشأنو اتخاذىاالتحذيرات الواجب 

لمبحث عن مفيومو من خبلل ن لمباحثيحافزا  وكذا ،بين المتعاقدينأىمية قصوى اإلعبلم 
 مقاصد المستيمكالكشف عن أيضا و  ،الواجب توافرىا فيوالقانونية  البياناتاستظيار 
  .اإلعبلمورضاه بالمبيع بعد  المختمفة
ظيرت عدة المتعمقة بااللتزام باإلعبلم ،األسباب المقدمات و بناء عمى ىذه  
حيث  ،السابق عمى إبرام العقد نيفيناك من عرفو بااللتزام القانو  ،بخصوصوتعريفات 

بكافة المعمومات  "المستيمك" المشتري أو  بإعبلم الدائن "الميني" البائع يقوم المدين 
بوسائمو الخاصة من أجل  ياي يعجز عن معرفتتالجوىرية المتصمة بمحل العقد وال

  .(3) استظيار رضاه التعاقدي
بحيث يمتزم التاجر بتقديم  ،اقدعرفو بعض الفقو بأنو االلتزام السابق عمى التع

نصائح اء كانت ىذه البيانات تعميمات أوتوصيات أو سو  ،البيانات الخاصة بالشيء المبيع
  .(4) من أجل الوصول إلى رضا المستيمك السميم والكامل

:"إدخال Ripert-- (5)ريبير  الفرنسي  الفقيو يعني االلتزام باإلعبلم  لدى كما
أي  ،وكان يقصد بالقواعد األخبلقية نطاق االلتزامات القانونية"،القواعد األخبلقية في 

                                                           
(1) 

Mestre. J,  Jurisprudence française en matière de droit, obligations et contrats  spéciaux   

     R.T.D.civ.1986, pp 340-345.                                                                                         
 
 

(2)
Revel. Janine, La responsabilité civile, thèse pour le doctorat, université de Paris 2 

   1975, p197. 
(3 ) 

 .82، ص 1996ك/فبٌل عّبي أؽّل، االٌزياَ ثبإلػالَ لجً اٌزؼبلل، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، ٍٕخ 
(4  )

 .163ك/فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
)5  (

Ripert (G) , La règle morale dans les obligations civiles en droit français ,4
ème

 éd, Paris 

   1949,n°40, p 40. 

 االٌزياَاٌمبػلح األفـالل١خ فـٟ االٌزياِبد اٌمب١ٔٛٔـخ صُ كػب إٌٝ ػوٚهح فوع  أٚي ِٓ ؽٍت ثئكِبط ٠ؼل اٌفم١ٗ ه٠ج١و

 .ثبإلػالَ ػٍٝ اٌّزؼبلل
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والخداع والتضميل إزاء المتعاقد األخر عند  ،التحمي بالصدق واألمانة وعدم ارتكاب الغش
   .، وىذا ىو األمر المطموباإلعبلم

لمستيمك في أمان من اأي  ،المشتريجعل ىي ،االلتزام باإلعبلم  من غايةال لذا
إحاطة أي  ،ىذا ما يفرض عمى المورد ،خدمةسمعة أو  تكانسواء  لمبيعمخاطر ا

  .(1) المستيمك بمحل العقد
 بل  عمى الشيء المبيع، باإلعبلم ال ينصب فقط   االلتزام أن  يقول البعض  كما

الصانع سواء في أوالمنتج أو  لمبائع الميني الحقيقية  كذلك عمى  أمانة تحديد الشخصية 
من  أي مع  ،أمرهمن  المستيمك عمى بينة  اإللكتروني، حتى يكون أو البيع العادي 

التزاماتو  توضيح كذلكو  ،ومكان تواجده ،لذا فبل بد من تحديد مركز البائع القانوني ،يتعاقد
وخاصة في  ،المتعاقد لممشتري،ألن البائع يعتبر عنصر أمان (2) ومدى إمكانية تنفيذىا

 مجال التعاقد االلكتروني.
إلزامية القيام  لمبائع من القانون المدني الفرنسـي (3)1602المادة لقد أكدت  و،وعمي

عمى البائع توضيح ما ألزم بو"، كما يجب عمى المستيمك إثبات نقص " :نصتف ،بذلك
من التقنين مدني  1110وىذا طبقا لنص المادة  ،اإلعبلم في وصف جوىر الشيء المبيع

 فرنسي.
المـادة  حيث ورد في ،ىذا المبدأ فمـم يغفل بذكر ،يمشرع المصر بالنسبة لمأما

السكوت العمدي عن الواقعة تدليسا. وىذا ما يؤكد وأعتبر من القانون المدني،  125/2
 .(4) في مرحمة تنفيذه تكوين العقد أو  م سواء في مرحمةإقراره لفكرة االلتزام باإلعبل

  352/1المادة ىذا االلتزام  عمى تقد نص ،التقنين المدني الجزائريكذلك نجد أن 
كافيا ويعتبر العمم كافيا إذا اشتمل  عمما "يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع يمي: بما

 ."أوصافو األساسية بحيث يمكن التعرف عميو العقد عمى بيان المبيع و
                                                           

 (1) 
  .8، صاٌّوعغ اٌَبثك، ك/ِؾّل ػّواْ

 .219صٟٛٔ ٌؾّب٠خ اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ، بَ اٌمبٔــإٌظ ك،ــاٌَبث اٌّوعغ بىٞ،ـل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغـػجك/   
(2 )

 ِب ثؼل٘ب.ٚ 108، ص 1998ك/ِؾّل اٌَؼ١ل هشلٞ، اٌزؼبلل ثٍٛبئً االرظبي اٌؾل٠ضخ، ِطجٛػبد عبِؼخ اٌى٠ٛذ، ٍٕخ 
)3(

 «  Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ». 
(4)

 ، ٍٕخ ٠خ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وحِظطفٝ أثٛ ِٕلٚه ٍِٛٝ، كٚه اٌؼٍُ ثبٌج١بٔبد ػٕل رى٠ٛٓ اٌؼاللخ اٌؼمل ك/ 

 .57، ص 2000    



 الحديثة للضمان عه العيوب الخفية اآلليات                         الفصل الثاوي: 

300 

 

تعريف المشرع الجزائري لبللتزام باإلعبلم يتضح أن  ،خبلل ىذه المادةغير أنو من 
م غير أن االلتزا ،صورا عمى المبيع وذكر أوصافو فقطناقصا، بحيث كان التعريف مقورد 

معمومات عن وكذا  ،ت المتعمقة بالبائعكالمعموما ،أكثر باإلعبلم يتطمب معمومات إضافية
أكبر عدد من المعمومات ليتسنى لو اختيار ما يريد بإيصال لممشتري  بيدفاألسعار 
  اقتناءه.
غير أن الفقو  (1)كأصل عام،قضاء الفرنسي قد اعترفا بيذا االلتزام إن الفقو وال   

ميدان المسؤولية  ،منيا ،والتشريع بالجزائر أكدا وجود ىذا االلتزام في التطبيقات المختمفة
أصبح ىذا االلتزام مبدأ عاما مرتبطا بنظرية ف ،دنية، وأحكام ضمان العيوب الخفيةالم

المدين يتطمب االلتزام باإلعبلم قيام بلك عمى وجو خاص.  العقد بوجو عام وبعقود االستي
 أوسمعة   ،محل التعاقد فيما يخص الشيء المبيعباإلدالء بالمعمومات التي تيم الدائن 

رغيذ العقد دون التدخل في شؤونو أو يسيل تنفرف عميو، و ـع التعـة حتى يستطيـخدم امو ا 
  .(2) العدول عنو عمى اإلقدام عمى أمرمعين أو
من المواضيع اليامة اعتبره  ،باإلعبلم ىو االلتزامالتبصير ب ىناك من سمى االلتزام
ة حرية االختيار في االستيبلك سواء بالنسب لولكونو يوفر  ،في سياسة حماية المستيمك

  .(3) المنتجاتلمخدمات أو 
ىذا   تعريف بدورنا يمكن اللتزام باإلعبلم،ا فيعمى ضوء ما تقدم من تعريفات  

أوالخدمة مع سمعة كان المبيع  بشأنوتقديم  بيانات  التزام باإلدالء"االلتزام باإلعبلم بكونو 
وكذا تقديم معمومات متعمقة ، عند الضرورة تقديم التحذير عنو، و واستعمال قطر باإلدالء 

 .ه"صحة وسبلمة رضابإلبرام العقد المشتري بالبائع لدفع 

                                                           
)1(

 Calais.J. Auloy, Steinmetz. F, Droit de la consommation, 4
eme

 éd. Dalloz,  Paris, 1996 

     P 44 - 47. 
(2) 

Savatier (R), Les contrats de conseil professionnel en droit  privé  , Dalloz, 1972, Chron 

n°10, p140, où il a écrit:« …mais l’objectivité de renseignement se  suffit à elle-même 

elle n’importe en soi, aucune impulsion à agir ou à  ne pas agir ». Et aussi Viney 

(G), Traité de droit civil, les obligations, la responsabilité, conditions , L.G.D.J. Paris 

1982, p147.     
(3)  

Calais. Auloy, Droit de la consommation, 2éme éd, Dalloz, Paris, 1980, p89. 
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المنتج  البائعالمتدخل، أي  التكافؤ بيننعدام راجع إلى ا اإلعبلم تقرير إلزامية 
 ،من جية ذو الحقائق العممية التي تتصف بالتعقيد والتقنية العالية البائع الصانعأو 

 ومعرفة بياناتو العامة والخاصة  ،عمم بالمبيعالذي ال يمن جية أخرى  العادي والمستيمك
 الفرع الثاني

 شابهة لوتمييز االلتزام باإلعالم عن األنظمة الم
، كاإلعبلن واإلشيار لو ةبلم واألنظمة المشابيـزام باإلعـن عدم الخمط بين االلتـيتعي

األمر التمييز بين ىذه المفاىيم لموصول إلى لذا يتطمب وتقديم النصيحة والتحذير، 
الفقيية المختمفة لبللتزام  عريفاتتعدد التل وذلك نظرا المعنى الصحيح لبللتزام باإلعبلم،

أوأيضا بالتبصير  ،باإلدالء االلتزام كذلكأو  ،ك من سماه بااللتزام باإلفضاءفينا ،عبلمباإل
   .(1) بتقديم النصحأو 
األنظمة ىذا االلتزام باإلعبلم عن  توضيح تمييز و نحاول س ،خبلل ىذا الفرعمن  

 التعاقديوااللتزام  باإلعبلم التعاقديااللتزام قبل  متمثمة في وىي ،المشابية
وتقديم النصيحة  باإلعبلمواإلعبلن، ثم االلتزام  واإلشيار باإلعبلمعبلم،االلتزام باإل

 فيما يمي: وذلك  ،والتحذير
 باإلعالم التعاقديباإلعالم و االلتزام م  التعاقديااللتزام قبل أوال:  
الخطأ في اعتبارىما التزام واحد  ووقوع ،قد يقع المبس والخمط بين ىاذين االلتزامين 
لقد اجتيد بعض  .بينيماالتشابو واالختبلف يتطمب منا البحث عن أوجو  األمرا فيذ
وىي منحصرة في  ،لوضع بعض األسس لمتفرقة بين االلتزامينفي شأن ذلك  (2)الفقو

                                                           
 (1 ) 

 ٓ ٘نٖ اٌز١َّبد: اٌّواعغ اٌزب١ٌخ ث١ٌٚمل ١ِيد 

 فضاء بالصفة الخطرة للشًء المبٌعااللتزام باإل . د/ حمدي احمد سعد،14د/ سهٌر منتصر، المرجع السابق،ص    

 االلتزام قبل ،. د/ نزٌه محـمـد الصـادق المـهـدي51و 58ص ،4111 دكتوراه فً الحقوق، القاهرة، سنة رسالة    

     أٌضا: .131ص ،4181القاهرة، سنة  ،علقة بالعقد، دار النهضة العربٌةتالتعاقدي باإلدالء بالبٌانات الم    

   (Ph).le Tourneau, La responsabilité civile , op.cit ;n°178 ,p 69. 
(2)  

FERRIER.Didier ,Protection des consommateurs,op .cit,p35 . 

 ١بْ اٌز١١ّي ث١ّٕٙب ٚثبٍزؾبٌخ ٚػغ اٌؾلٚك٠وٜ طؼٛثخ فٟ ثؼغ األؽ GHESTIN .Jacquesغ١و أْ اٌفم١ٗ   

   ث١ٓ االٌزياِبد لجً اٌزؼبللٜ ٚاالٌزياِبد ثؼل اٌزؼبللٜ، ؽ١ش لبي:                       

« Il est parfois difficile sinon impossible de tracer la limite entre les obligations 

précontractuelles et contractuelles de renseignements . »GHESTIN .Jacques ,Traité de 

droit civil, La formation du contrat ,L .G.D.J-DELTA, »3
ème

 éd,1996,n°596,p579. 
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يقع أساسو في جعل رضا  التعاقديقبل  باإلعبلماألساس والمصدر والجزاء. فااللتزام 
 العقد ، غير أن االلتزام  عند إبراملتعبير الصحيح حتى يساعده عمى ا ،الطرف األخر سميم

كما تيدف المعمومات محل  ،(1) أساسو موجود في تنفيذ التزام عقدي ،باإلعبلم التعاقدي
  األخرالقانوني الخاص بالطرف  األداءااللتزام قبل التعاقد تمكين الدائن من معرفة 

المؤمن بأن يقدم  بإعبلمالمؤمن لو وتمكنو من تقدير مضمون تحمل االلتزامات،كالتزامات 
 .(2)لو تمقائيا عددا من المعمومات متعمقة بشخصو أو بالشيء الِمؤمن عميو

مصدره في المبادئ العامة فقد يجد  ،قبل التعاقدي باإلعبلمأما عن مصدر االلتزام  
جد مصدره ي قدأو  ،(3)المفاوضات  أثناءكمبدأ حسن النية قبل التعاقد الواجب توافره لمقانون 

 في نصوص القوانين الخاصة التي تنظميا كل دولة،
، يرجع مصدره إلى العقد الذي يمزم البائع باإلدالء بالمعمومات التعاقديغير أن االلتزام 

فبل شك أنو  ،أما فيما يخص مصدر االلتزام التعاقدي .(4)في حدود ما يقتضيو ذلك العقد 
تكون موجبة بالعقد، وفي حدود ما يقتضيو  اناتبالبي فئلدالءيكمن في العقد، وبالتالي 

  .(5) ذلك العقد من اعتبارات حسن النية
في االلتزام  اإلخبللفعند وقوع  ،بينيما الجزاءاختبلف فيكمن في  ،أما عن األساس الثالث

 وىذا كنتيجة لتعيب الرضا، فبل ،باإلعبلم تترتب عنو المسؤولية التقصيريةقبل التعاقدى 

                                                           
 (1  )

 ك/فبٌل عّبي اؽّل ؽَٓ، االٌزياَ ثبإلػالَ لجً اٌزؼبلل، هٍبٌخ ١ًٌٕ  كهعخ اٌلوزٛهاٖ، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ أ١ٍٛؽ

 .104،ص1996ٍٕخ      
 (2  )

 فٟ اٌؼمٛك،كهاٍخ فٟ ؽّب٠خ اٌّزؼبلل اٌَّزٍٙه،اٌطجؼخ األٌٚٝ،اٌّطجؼخ ٚاٌٛهلخ ثبإلػالَك/ ثٛػج١ل ػجبٍٟ،االٌزياَ 

 .253، ص2008اٌٛؽ١ٕخ، ِواوش، اٌّغوة ، ٍٕخ     
 (3  )

 ٍٕخ ب٘وح،كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ،اٌم اٌؾّب٠خ اٌّل١ٔخ ٌٍَّزٍٙه إىاء اٌّؼّْٛ اٌؼملٞ ، أؽّل ِؾّل ِؾّل اٌوفبػٟ،

 .105،ص1994     
 (4  )

ك/ ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ،إػالَ اٌَّزٍٙه،رٛع١ٗ إهاكح اٌَّزٍٙه ٔؾٛ االفز١به اٌٛاػٟ،ثؾش ِٕشٛه فٟ ِووي 

 ِٚب ثؼل٘ب.7،ص1996اٌلهاٍبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌف١ٕخ ٌٕظُ االٍزٙالن ٚؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ثى١ٍخ اٌؾمٛق،عبِؼخ اٌمب٘وح ،ٍٕخ
 (5)

 07ص ،اٌّوعغ ٔفَٗ
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غير أن جزاء اإلخبلل  ،(1)المسؤولية العقدية عن خطأ غير ناشىء عن العقد يتصور قيام
أين يحق لمدائن  المطالبة بالدفع  ،بااللتزام التعاقدى باإلعبلم متمثل في المسؤولية العقدية

 أو المجوء إلى الفسخ. ،بعدم التنفيذ أو بالتنفيذ العيني إن أمكن ذلك
 ر واإلعالنم باإلعالم واإلشهاااللتز  ثانيا : 

المنشورات المعدة لترويج ىو مجموع الدعايات أو العروض أواإلعبلنات أو  راإلشيا
تنبيو تقديم خدمة معينة. فبواسطة اإلشيار يمكن جمب المستيمك لممبيع دون سمعة أو 

وذلك بتقديم لكن اإلعبلم يعد وسيمة التصدي لمخاطر اإلشيار الكاذب،  بمعمومات عنو،
قد يتسببفي  (2)الغامض واإلشيار المقارنأو  فاإلشيار الكاذبالخدمة. أو حقائق عمى المبيع 

فيو يختمف عن اإلشيار  ،وبالتاليألنو ال يعبر عن حقيقة المبيع  ،مشاكل عدة لممشتري
  القانوني القائم عمى أسس قانونية ومنطقية.

حتى يستطيع  جزء منياحقيقة المبيع أو  اإلعبلم ىو تحصيلكما أن االلتزام ب
لممنتجات والخدمات بقصد  اترويجيعد اإلعبلن  ، غير أنالمستيمك أن يبادر في الشراء
 . الغير اإلعبلموسيمة لترويج وتمويل إذن تحقيق الكسب المادي، فيو 

كثيرا ما يكون اإلعبلن رسالة إعبلمية مبالغ فييا في وصف المبيع لتشجيع  
 لمبيانات الحقيقية لممبيع والبائع. حامل اإلقبال عميو. غير أن اإلعبلم أمر موضوعي 

 االلتزام باإلعالم وتقديم النصيحة والتحذيرثالثا:
توصل القضاء الفرنسي إلى التصريح بأن اإلعبلم ىو مجرد تقديم معمومة دون        

ىو توجيو  ،تقديم النصيحة ىذا يعني أن .(3) أن تتضمن في ذاتيا دفعا تجاه قضية معينة
يو تنبيو فالتحذير أما االلتزام ب نتيجة.أي التزام بتحقيق  اتخاذ القرار،من يقع عمى عاتقو 

                                                           
(1  )

 ٘نا ِب لؼذ ثٗ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظو٠خ فٟ ؽىُ أػٍٕذ ف١ٗ طواؽخ ػٍٝ اٍزجؼبك ل١بَ اٌَّؤ١ٌٚخ اٌؼمل٠خ ػٓ أفطبء

 فٟ اٌّلح اٌالؽمخ أٚطلهد ثؼل اٌزؼبلل: ؽ١ش لؼذ" ال رمَٛ اٌَّؤ١ٌٚخ اٌؼمل٠خ فٟ اٌّلح اٌَبثمخ ػٍٝ ل١بَ اٌؼمل  

فٟ ٚلذ غ١و ِٕبٍت أٚ اٌزؼَف فٟ هفغ اٌزؼبلل ٟ٘ َِؤ١ٌٚخ فبٌَّؤ١ٌٚخ ػٓ لطغ اٌّفبٚػبد  إلٔٙبء اٌؼمل،

 1ق 18ٍٕخ  ِغّٛػخ أؽىبَ إٌمغ، ،1967ف١وا٠و 9رمظ١و٠خ ال َِؤ١ٌٚخ ػمل٠خ."ٔمغ ِلٟٔ ِظوٞ ثزبه٠ـ  

اٌطجؼخ  كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌشو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، اٌؾّب٠خ اٌؼمل٠خ ٌٍَّزٍٙه، ػٓ: ك/ ػّو ِؾّل ػجل اٌجبلٟ، .224ص

 .445٘بِش ،225ص ،2008ٍٕخ  اإلٍىٕله٠خ، كاه ِٕشأح اٌّؼبهف، اٌضب١ٔخ،
(2 )

 ؽّب٠خ هػب اٌَّزٍٙه ػٓ ؽو٠ك اإلػالَ، اٌّغٍخ إٌمل٠خ ٌٍمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، و١ٍخ اٌؾمٛق  ك/ عجبٌٟ ٚأػّو،

 . 58إٌٝ  5،  ص2006عبِؼخ ر١يٞ ٚىٚ، اٌغيائو، ٍٕخ  اٌؼلك اٌضبٟٔ،   
(3)   

Xavière. Perron, L’obligation du conseil, thèse, n°564, Rennes, 1992, p58. 
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فأي مخالفة من البائع أو المنتج ليذا االلتزام يعرضو  ،محل التعاقد ،من مخاطر الشيء
 لممسؤولية العقدية.

لفت انتباه المتعاقد ىو االلتزام بالتحذير بأنو: " -Muriel Fabre -لقد عرفت ميلاير فابر 
 .(1)"لذا يمزم تحذيره منو ،ء سمبي في المبيع يشكل  لو خطورةشيأو ،ى حالة عم

 المستعملويرى ضرورة تحذير  ،قد ىذا التعريفانت قد ،(2)غير أن الفقو المصري
 عبلقة بينو وبين  المنتج.  المضرور حتى لو لم  تكن

المنتج و البائع أ فعمى ،فبل بد أن يكون موجودا بالعقد وىذا ىو معنى التحذير،
وقد يتم التحذير كذلك ضمن  تحذير المستيمك حول مخاطر المبيع عند التعاقد، أوالصانع
 االستعمال المرفقة بالمنتوج.  وصفة

تحذيرات ألن المستيمك قد ال ييتم بقراءة ال غير أن ال نشجع ىذه الطريقة في التحذير،
غير أو  ،ن الطرق الثانويةفنعتبرىا ضم ،وبالتالي فان وجدت ،الخاصة باستعمال المنتوج

 اصريحغير أن المنتجات الخطرة ال بد أن يكون التحذير عنيا  ،المباشرة لمتحذير
 .امباشر و 

يمكن  غير أن ال، نستنتج وجود فوارق جد ىامة بينيا، يذه المقارنةل اختام   
افعة نكميا ضرورية و فيي ، وكذا االنظمة المشابية لو،عمى االلتزام باالعبلم االستغناء 
ضرورة توفيرىا لممستيمك مع التحمي في نفس بااللتزام  المتدخلويستوجب عمى  ،لممستيمك

 الوقت بمبدأ حسن النية عند القيام بذلك.
 المطمب الثاني

 مضمون االلتزام باإلعالم في البيع العادي و اإللكتروني
اإللكتروني  وفي البيع العادي أالمنتج والصانع البائع و أالبائع نظرية العقد تمزم 

 وعن أسعارىما ،الخدمةكل المعمومات الخاصة بالمبيع أو  إعبلم المستيمك )المشتري( عن

                                                           
 ) 1  ( 

 La mise en garde consiste à attirer l’attention du contractant sur un aspect négatif du
  
ou 

de la chose Object du contrat, c’est principalement contre un danger, un risque que l’on 

est tenu de mettre en garde quelqu’un » Muriel Fabre ,Margnan ,Essai d’une théorie de 

l’obligation d’information dans les contrats ,thèse ,n°467,Paris 1,1991, p 372.  
(2 )

 .15ك/ ِؾّل شىوٞ ٍوٚه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص
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مطبق و فيذا المبدأ عام وكذا اإلعبلم عن أىم المعمومات الخاصة بتحديد شخصية البائع. 
ألن في ىذا النوع األخير ، منيا عقود البيع العادي أو االلكتروني خاصة ،العقودكل في 
يستحيل عمى المشتري معاينة المبيع معاينة حقيقية تفيد الغرض من التعاقد. لذا البيع ،من 

 .وأموالو المستيمكوأمن و  صحةتمس م عنو أضرارا جسيمة نجت ،فأي إخبلل بيذا بااللتزام
  : عمى النحو التاليوذلك  فرعين إلى ىذا المطمب تم تقسيمبناء عمى ما تقدم،  

 االلتزام باإلعبلم في البيع العادي مضمون  :الفرع األول  
 مضمون االلتزام باإلعبلم في البيع االلكتروني الفرع الثاني:   

 الفرع األول
 مضمون االلتزام باإلعالم في البيع العادي

فاألمر ألىمية، ايتحدد مضمون التزام البائع الميني باإلعبلم في أمرين بالغين 
الثاني  أما األمروكيفية استعمالو،  المبيع،ب الخاصة األول يتعمق باإلدالء بكل المعمومات

الخاص بالمنتوج، وكذا لفت انتباه المستيمك إلى مخاطر  حيخص التحذير الكامل والواض
 .والشيء عند استعمال

ني بااللتزام باإلدالء والعربية البائع الميالبلتينية لقد ألزمت كل التقنينات المدنية 
وقرارات  تنفيذية مراسيم صدوروكذلك قوانين حماية المستيمك  كذاو ، المبيععن بمعمومات 

اإلعبلم بالنسبة وتطبيق االلتزام بتؤكد لمبائعين المنتجين المينيين أىمية مضمون 
 . المتعاقدوغير  المتعاقد لممستيمك

 االلتزام باإلعالم ضمن قوانين حماية المستهمك بفرنسا أوال:
وذلك من عبلم سواء في القانون المدني لتزام باالاىتمت القوانين الفرنسية بااللقد 

من قانون   L.111/1ألزمت المادة  حيث،قوانين حماية المستيمك  أو ،1110خبلل المادة 
المعدل والمتمم بمقتضى قانون  (1)1992 01//18في  االستيبلك الفرنسي الصادر

قبل إبرام العقد، أن مقدم خدمة  كل بائع منتج أو  1993 /07/ 26االستيبلك الصادر في 
                                                           

)1(
 « Tout professionnel vendeur de  biens ou  prestataire  de services doit  avant  la 

    conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les  

    caractéristiques essentielles du bien ou du service ». L. N° 92-60 du 18/01/1992, art 2  

    al 1
er

. 
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عبلمو  ،بـواسطـة الوسـممحل التعاقد وذلك والخدمة أخصائص الشيء عن المشتري  مميع وا 
ولحرية المنافسة وكذا حرية المستيمك  ،ألنيا شرط ضروري لشفافية السوق باألسعار،

 الختيار ما يرغب في شرائو.
لذي فرض وضع ا 12/12/1971لقد صدر قرار بتاريخ  ،قبل ظيور ىذا القانون 

 14/01/1972 ر منشور عن الوزارة العامة لمتجارة بتاريخو صد وكذلكإعبلن باألسعار، 
بلمة التجارية كالمكونات والع ،ضع بطاقة لممنتوج، تتضمن بياناتوالذي ألزم المنتج بو 

إعبلم  01/12/1986 تضمن األمر الصادر فيكما . المنتوج مدة الصبلحية وسعرو 
 الوسم.  المستيمكين بواسطة

األسعار ىذه  المتعمق بحرية 01/12/1986الصادر في 1243-86المرسوم رقم  أما
واستتبع  ،منو عمى ضرورة إعبلم المستيمك عمى األسعار 28تضمن في المادة ،والمنافسة 

 تؤكد اإلعبلم بالمعمومات لبعض المواد االستيبلكية.  (1)أخرى تنفيذية ذلك ظيور مراسيم
  03/12/1987اللتزام باإلعبلم مؤكدا في القرار الصادر في أصبح ىذا ا بذلك 

في كذا ن محل قرار خاص، و ــي لم تكــمات التدـل المنتجات والخــي كـث طبق فـحي
  .(2) 1996/  07/ 01من تقنين االستيبلك الصادر في  L.111 /1 ; L .213/2 ن يالمادت

 14فرنسية الصادر في عمى مستوى المحاكم، لقد كان قرار محكمة النقض ال 
، يؤكد فيـو إلزاميـة المنتـج عمى إفضـاء ببيانـات السمـع، وتحذير المستيـمك 1982 ديسمبر

قررت قيام مسؤولية منتج مبيد الطفيميات النباتية الذي لم يحذر ف ،من نتائج السمع
  .(3) ج عمى العيونو مستعممو من خطورة ىذا المنت
                                                           

(1 )
 : ٚهكد ٘نٖ اٌّوا١ٍُ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي

- Le décret n°84-1147 du07/12/1984 pour  les jus de fruits et légumes.  

-Le décret n°86-583 du14/03/1986 explicité par une circulaire du02/10/1989 pour les 

objets d’ameublement. 

 -Le décret n°87-1055 du24/12/1987 pour les détergents. 

 -Le décret n°88-1204 du30/12/1988 pour  les beurres et certaines spécialités  laitières. 

 -Le décret n°91-193 du 19/02/1991 pour les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. 
(2)

 أ٠ؼب:  

 Bernard. Cross , Le droit de la vente,2éme éd, Presses universitaires de France, Paris 

 1987, p 94 et 95. 
(3 )

 .  أٔظو ونٌه :139ك/ٔي٠ٗ اٌّٙلٞ،اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

Cass.crim,12/12/1952,p166  et aussi :Cour d’appel. Paris,13/12/1954,RTD. CIV.1954 ,  

p 305 obs.(H).MAZEAUD.= 
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في حكم أخر بمسؤولية المنتج المتضامن ية قضت نفس محكمة النقض الفرنس  
تسببت فيو طاولة الطعام المتحركة عمى  بالنظر إلى ما ،مع البائع في مواجية المشتري

ينبغي عمى المنتج أن يعمم  كان ألنو أوتوماتيكي عن إصابة أحد أطفالو،،قرص دوار
 .(1) المشتري بنظام التشغيل  ومحاذير االستعمال لمطاولة

 حماية المستهمك بالجزائرلتزام باإلعالم ضمن قوانين اال  ثانيا:
البائع المنتج والبائع الصانع واجب منع الخطر الكامن كل متدخل ،أي يقع عمى 

أصدر حيث يذا ما سار عميو المشرع الجزائري ف ،ريـالمشت إلىول ـفي المنتوج من الوص
ستيمك وقمع الغش المتعمق بحماية الم 25/02/2009المؤرخ في  03-09قانون رقم 
 من المرسوم التنفيذي03 المادة عميو  كمانصت منو،  10يذا االلتزام في المادةل المتضمن

من نص  األخيرةووفقا لمفقرة وذلك  ،المتعمق بضمان المنتجات والخدمات 90-266رقم 
 .03-09لقانون  68المادة 

قبل  المستيمكعمى إلزامية إعبلم  ،من نفس القانونفصل الخامس ال تضمنلقد   
وجاء فيو:" يجب عمى كل متدخل أن يعمم منو  17 المادة في الوسم  التعاقد عن طريق

بلك بواسطة الوسم ـو لبلستيـوج الذي يصنعـة بالمنتـات المتعمقـل المعمومـالمستيمك بك
ىو إيصال أكبر  في ذلكىدفو حيث كان  ،"أو بأية وسيمة أخرى مناسبة ،ووضع عبلمات
 ليتمكن مـن االختيار الصحيـح لممنتوج  ،المعمومات عـن المبيـع لممستيـمك عدد ممكن من

   فس القانون عمى:الفقرة الرابعة من ن 03نصت عميو المادة  كما يشمـل الوسـم حسب ما
الرموز المميزات أوالصور أوالتماثيل أو العبلمات أو ارات أو اإلشالكتابات أو " كل البيانات أو 

أوختم  ة أوالفتة أوسمة أوممصقة أوبطاقةوثيقأو  ر عمى كل غبلفتظي ،لمرتبطة بسمعةا
بغض النظر عن  ،سندىامنتوج ميما  كان شكميا أو  معمقة مرفقة أودالة عمى طبيعةأو 

 ."طريقة وضعيا

                                                                                                                                                                                

كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ اإلٍىٕله٠خ، ٍٕخ  ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، االٌزياَ ثؼّبْ اٌَالِخ فٟ اٌؼمٛكك/ػجل اٌمبكه ألظبطــٟ، = 

 .157ص   2010
(1  ) 

 .458السابق ، ص ك/ػجل اٌمبكه ألظبطٟ، اٌّوعغ
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وكذا  ج وسعره، وشروط استخدامو،و لوسم  نوعية المنتيتضمن ا إضافة إلى ذلك   
ممكن  األحكامونفس  نية الواجب اتخاذىا لممنتوج.طريقة االستعمال األمو  ،تاريخ استيبلكو

  1990جانفي  30المؤرخ في 90-39من المرسوم التنفيذي رقم  02استنتاجيا من المادة 
 المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش.

المنظم لمقواعد المطبقة عمى  02-04من القانون رقم  08نصت المادة  كما      
بإخبار المستيمك بأية  م البائع قبل اختتام عممية البيع،الممارسات التجارية عمى:" يمز 

المتعمقة بمميزات ىذا والصادقة  ،طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج بالمعمومات النزيية
التعاقدية  وكذا الحدود المتوقعة لممسؤولية،وشروط البيع الممارس  ،الخدمةالمنتوج أو 

  ."الخدمةلعممية البيع أو 
ظ أن المشرع الجزائري قد نيج نظاما عاما وشامبل في االلتزام نبلحصفوة القول،  

نظام الوسم  فيسمى خدمة،صفات ومميزات المبيع سمعة كان أو باإلعبلم فيما يخص 
 المبيع بواسطة الميني لمتعبير عن حرية كبيرة لمبائعالجزائري رع ح المشد منقو  ،والتغميف
تباع وسم بعض اوضع أو مقيد بأنو ،كما الوسم  لخطورتيا لمنتجات عمى غبلفيا نظرا ا 

 .(1) عمى المستيمك
لما ذكر عبارة " وبأي وسيمة أخرى مناسبة" يكون  17كما أن المشرع في المادة  

تقنية جديدة لموسم دخمت  يفي - Le code à barres -"نظام القضبان"قد قصد بذلك 
 ،احات بعد متباينةالسوق بحيث تمنح لكل منتوج مجموعة من القضبان السوداء ذات مس

المادة ت منع كما يشفر القضبان الكترونيا لمعرفة المواد األساسية المكونة لممنتوج.حيث 
وسم استعمال أي إشارة أو عبلمة أوتسمية أو  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  13

 نوعو وطريقة صناعتو وتناولو.  والخاص بطبيعتو وتركيبو أو  ،منتوجغامض لم
 أيضافمقد نص المشرع الجزائري  الوسم، طريق لتزام باإلعبلم عنلى جانب االإ 
إعبلم كذا عن و  اإلعبلم عن طرق التغميف القانونية والصحيحة لممنتوج،االلتزام بعمى 

                                                           
)1(

 Kahoula.M et Mekamecha .G ,La protection du consommateur en droit algérien 

    collection pédagogique, serie études et recherches, revue IDARA ,vol 05, n°02 ,1995 

    pp 21-25.  
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المستيمك بواسطة وضع بطاقات معبرة عمى مواصفات المنتجات عمى أغمفتيا وذلك 
  .03-09ك وقمع الغش رقم من  قانون حماية المستيم 03بحسب ما بينتو المادة 

تؤكد ىذا  (1)صدرت عدة مراسيم تنفيذية وقرارات باإلضافة إلى ىذه القوانين،
اإلفضاء عن ضرورة ستوجب االلتزام باإلعبلم اكما  .والخدمات االلتزام في المنتجات

  ويفسح عن رضاه لمتعاقد. ،معرفة أثمان السمعالمستيمك  يتمكن األسعار حتى
-03االمر ثم صدرالمتعمق باألسعار،  12-86قانون رقم  الشأن ىذاصدر في  لقد

 نظم القانون،و المتعمق بالمنافسة المعدل والمتمم  2003 يوليو سنة 19المؤرخ في  03
 األسعار في المادة الخامسة منو.حول اإلعبلم لبللتزام بالمعدل والمتمم  04-02

المبيع واألسعار، يمتزم بالخاصة معمومات العن االلتزام باإلفضاء عن  بلوةع 
الت كاآل الخطرة والتحذيرمنيا ن كيفية استعمال المنتجاتـبلم عـذلك باإلعـالبائع الميني ك

وكل  ،واألدوية المبيدات الحشرية،ومواد التنظيف السامة أو  ،واألسمحة والمواد الممتيبة
 . ماليااستعشياء الخطرة التي تتسم بالحداثة، لم يسبق لممستيمك رؤيتيا أو األ

عميو باإلفضاء عمى طريقة ، صانعاأو  بائعافمورد ىذه السمع أكان منتجا أو 
ففي  .(2) وكذا االحتياطات البلزمة اتخاذىا لتجنب ما ينطوي عنيا من مخاطر ،استعماليا

إعبلم  إلزاميةمن قانون حماية المستيمك وقمع الغش  09تضمنت المادة شأن ذلك 

                                                           
(1 )

 ٘نٖ اٌّوا١ٍُ ٚاٌمواهاد موود ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو:

 وػٙبــػ خ ٚـغ اٌغنائ١ــُ اٌٍَـٍٛـــاٌّزؼـٍـك ث 10/02/1990ٟ ــاٌّـؤهؿ ف 367-90نٞ هلــُ ـــــوٍَٛ اٌزٕف١ـــّـاٌ

 ؤهؿ فٟ ــِ 366 -90 ُـــنٞ  هلــزٕف١اٌٍَٛ وــّاٌ ،21/11/1990ـْٛ اٌظـبكه فـٟ ـــلك فَّـاٌو١ٍّـخ اٌؼ و٠لحـاٌغ

و٠ـلح اٌـو١ٍّـخ اٌؼـلك فَّْٛ ــنائ١ـخ، اٌغـــــو اٌغــي١ٌـخ غ١ـــبص ثـٍٛـُ إٌّزـغـبد إٌّـف 10/11/1990

زبط ــوٚؽ إٔـــلك ٌشـؾـاٌّ 14/01/1997ؤهؿ فٟ ـــاٌّ 37-97 ١نٞــَٛ اٌزٕفـوٍـّاٌ ،21/11/1990فٟ  بكهــاٌظ

ُ ـنٞ هلـزٕف١اٌوٍَٛ ـّاٌ .15/01/1997بكه فٟــاٌؼلك اٌواثغ اٌظ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، ١ً ٚاٌزٕظ١ف اٌجلٟٔ،ـّٛاك اٌزغـِ

اٌغو٠لح  ب  أٚاٌَّزٛهكح،ــخ ِؾ١ٍــٛاك إٌّزغــخ اٌّـبثمـوالجخ ِطـك ثّـاٌّزؼٍ 1992وـوا٠ـفج 12ؤهؿ فٟ ــاٌّ 65 -92

 ؤهؿ فٟـاٌّ 306 -2000 ُـهل نٞـزٕف١اٌوٍَٛ ــّاٌنٌه ـو .19/02/1992ضبٌش ػشوح اٌظبكه فٟ اٌو١ٍّخ اٌؼلك اٌ

بد ـك ثى١ف١ــاٌّزؼٍ 19/12/1996 ٟـف اٌّؤهؿ 354 -96زٕف١نٞ اٌوٍَٛ ــٍُّ ٌـــلي ٚاٌّزّــاٌّؼ 12/10/2000

 .15/10/2000فٟ  اٌظبكه اٌؼلك ٍزْٛ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٙبـٛهكح ٚٔٛػ١زــخ  إٌّزٛعبد اٌَّزـوالجخ ِطبثمـِ

 ىاهٞ ِشزون َٚٛ اٌّفوِٚخ، لواه ـــٛاػل رؾؼ١و اٌٍؾــلك ٌمـِؾ 19/09/1999ؤهؿ فٟ ــىاهٞ ِشزون ِٚ هواــل

 ٗـِٕ 19 بكحــبطخ اٌّــف ٛعجخ ٌالٍزٙالن،ـــٛػ١خ اٌفٛاوٗ ٚاٌقؼو اٌطبىعخ اٌّــــِزؼٍك ثٕ 08/01/1994 به٠ــــثز

خ ــ٠ٛك اٌّٛاك ا١ٌَٕغ١خ اٌّظٕؼـــ١واك ٚرَــوٚؽ اٍزـــٍك ثشـــِزؼ 16/04/1997به٠ـ ـــىاهٞ ثزٚ واهــل

   خ ٚو١ف١زٙب.ـٚاٌَّزؼٍّ
(2)

 .138، ص اٌّوعغ اٌَبثكٔي٠ٗ اٌّٙلٞ،  ك/  
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"يجب أن تكون المنتوجات  عمى: نصتف ،عمال المنتوجاتالمستيمك عمى طريقة أمن واست
وتتوفر عمى األمن بالنظر إلى االستعمال المشروع ،الموضوعة لبلستيبلك مضمونة 

ضمن وذلك  المنتظر منيا، وأن ال تمحق ضررا بصحة المستيمك وأمنو ومصالحو،
    .تدخمين"الشروط األخرى الممكن توقعيا من قبل المالشروط العادية لبلستعمال أو 

من  18المادة عمييا  تفمقد نص ،ام باإلعبلم، أما عن لغة اإلعبلمااللتز  عنىذا 
عمى ضرورة إعبلم المستيمك بالمغة العربية أساسا وعمى سبيل فأكدت  ،نفس القانون

فأحسن ما فعل  ،فيماإلضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أجنبية أخرى سيمة ال
ألن أغمبية المستيمكين يحسنون المغة العربية ويشتكون من عدم فيم نسانده الرأي المشرع و 

 العالم.أسواقنا وأسواق خاصة المغة الصينية التي غزت منتجاتيا ،المغات األجنبية األخرى 
 حماية المستهمك بمصر ضمن قوانينااللتزام باإلعالم  ثالثا:

زام البائع بإعبلم أساسا اللت ،من التقنين المدني المصري 419نص المادة يعد 
التي من شأنيا تمكين  المشتري بخصائص وأوصاف المبيع األساسية وبكافة البيانات

بيذا األساس لقد أصدر  متأثرا . المستيمك من التعرف عمى حقيقة المبيعالمشتري أو 
نص في المواد ،حيث بشأن حماية المستيمك  2006لسنة  67 المشرع المصري قانون رقم

مى إلزامية المنتج والمورد والمعمن بإمداد المستيمك بالمعمومات ع 06،05،04،03
إن  ،دة لشخصيتو وعبلمتو التجاريةالصحيحة عن المنتج وخصائصو، وكذا البيانات المحد

يجب أن ف ،وـل معـيمتزم المورد بتقديم لممستيمك فاتورة وتعتبر كدليل إثبات لمتعامف وجدت.
 لمنتوج ومواصفاتو وطبيعتو ونوعيتو وكميتو.مؤرخة بتاريخ التعامل وسعر ا تكون

نص  رد فيااللتزام بما و المورد فعمى  ،ةعند العثور عمى عيب ما في السمع  
ل السمعة طمب المستيمك المتمثل في استبداالمتضمن من نفس القانون  08و 07المادة 

صبلح العيب فييا أو  رجاعيا مع رد قيمتيا دون تكاليف أخرى وذلك خبلل أوا  يوما من  14ا 
التزاماتو  مقدم الخدمة منالسمعة أو  تسمميا. كما يقع باطبل كل شرط من شأنو إعفاء مورد

  المستند الذي تم التعاقد بو.المترتبة عن العقد أوالوثيقة أو 
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مبيع في بعض القوانين المنظمة لىذا عن مضمون االلتزام بإعبلم المستيمك  
في البيع اإللكتروني؟ ذلك ما سوف نتطرق  ، فما ىو مضمون إعبلم المستيمك العادي

 إليو في الفرع الثاني أسفمو.
 الفرع الثاني

 مضمون االلتزام باإلعالم في البيع اإللكتروني
الواجب  االلتزامات االلتزام باإلعبلم في عقد البيع االلكتروني من أولويات إن تقرير

كما يعد التزاما ىاما  ،(1)المبيعاالعتماد عمييا لتنوير المستيمك عن شخصية البائع  وعن 
في مستوى معرفة  وذلك  ،ضروريا لسبلمة العقود في ظل عدم المساواة بين المتعاقدينو 

فيي  ،محل التعاقد والشروط المتعمقة بووبشأن  (2)كافة الظروف والتفاصيل المتعمقة بالعقد
ألن الطرف  لقانونية،بنفس المرتبة التي يحتميا عدم توازن العقد بسبب اختبلف المراكز ا

   .(3) الطرف األقوى صاحب الخبرة لضعيف في العبلقة يتعرض الستغبللا
يقوم  ،من البيعالنوع فاإلعبلم في ىذا  عبلوة عن تقديم المعمومات السالفة الذكر، 

مما قد ينجم عند  ،عند استعمالو والتحذير المبيع استعمال كيفية بتقديم اإلرشادات عن
 أمثمةومن  وأموالو، س صحة المستيمكـتم امبيعات ذات المخاطر أضرار لبعض ااستعمال 

الكيربائية وااللكترونية وبرامج  مبيعاتال األدوية وبعض مكوناتيا الخطرة، ىذه المنتجات
 المعموماتية وغيرىا.

االلتزام بالتزامو  ضبل عنالبائع الميني في البيع اإللكتروني فف (4)لدى البعض 
االمتناع عنو، أي باتخاذ متضمنا المشورة بالقيام بعمل أو  ،عناية ببذل أكبر باإلعبلم، عميو

إجراء معين لبدء تشغيل المنتج أوالتحذير من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب عن اتخاذ 

                                                           
)1  (

(J). M. Bruguière, Commerce électronique et protection du consommateur, j-cl  

    commercial fasc 860(2002),n°04,p12.                                                                                                                          
(2) 

  1994ٍٕخ اٌمب٘وح،  ،ؼّْٛ اٌؼملٞ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خاٌؾّب٠خ اٌّل١ٔخ ٌٍَّزٍٙه إىاء اٌّ ك/ أؽّل ِؾّل اٌوفبػٟ،

 .106ص    
)3(

 Ghestin (J), La théorie des  obligations, Paris,1980, N°487, p 397. 
)4(

 Le Tourneau (PH), Les professionnels ont-ils du cœur ? D.1990, chronique. P.21et 22. 

 .02، ٘بِش هلُ 27ك/أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
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لممستيمك عند اقتنائو المبيع  والسبلمة ،لـان الكامـقيق األمـتح بيدفوذلك  ،إجراء آخر
  و.وقت وصول الخدمة إليأو 

اإلعبلم ييدف إلى مساعدة المستيمك ـيذىب رأي أخر إلى القول أن ىذا االلتزام ب 
تفرضو ضرورة  التزام عام وكما أن ،(1) في كيفية استخدام المنتجات التكنولوجية المعقدة

  .(2)وبطريقة تتمشى ومبدأ حسن النية تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عميو
نظرية  ضرورة اإلعبلم قبل التعاقد ترجع إلى  قصور منالغاية  ،كما أشرنا سابقا 

ة قبل التعاقد عيوب الرضا في تحقيق الحماية القانونية الكافية والفعالة لممتعاقد في فتر 
فيما يخص الصفة ،حيث يصعب عمى المستيمك اإللكتروني إثبات وقوعو في الغمط 

ميا لو االلتزام فماية التي يكيستفيد من الح حتىالجوىرية لممبيع، في حين يكفي لممستيمك 
إثبات أن ىناك معمومات جوىرية متصمة بالمبيع يعمم بيا التاجر  ،التعاقد باإلعبلم قبل

بالرغم من عممو بأىمية وحاجة المشتري ليذه  ،كتميا عنوع اإللكتروني و أوالبائ
   . (3)المعمومات

 الستهالك الفرنسيالبيانات الواجب اإلدالء بها قبل التعاقد في قانون ا أوال:
لعل أىم المعمومات األساسية المتعمقة بضمان االلتزام باإلعبلم والتي تشترك 
القوانين االلكترونية عمى وجوب تقديميا لممستيمك في التعامل اإللكتروني قبل التعاقد، 

 تكمنو  ىي البيانات المتعمقة باألوصاف األساسية والجوىرية لممبيع ميما كان نوعو،

                                                           
)1(

 Huet (J) : «  Les modifications du droit sous l’influence de l’informatique  », j. c. p  

   1988, 1,3095.  

 .02، ٘بِش هلُ 27ك/أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص       
(2)

 ْٛ اٌّلٟٔ اٌّظوٞــٟ اٌمبٔــٍٙه فــخ اٌَّزــِٓ ٍٚالِأؾك ثــٔظبَ رؼ٠ٛغ األػواه اٌزٟ رٍ ك/ فزؾٟ ػجل اٌوؽ١ُ، 

 .23ٚ 22ص  ،1999ِظو، ٍٕخ  ،إٌّظٛهح ٚاٌّمبهْ ِغٍخ اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبك٠خ،   
(3)

 ٚ ك/ فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ 113غ اٌَبثك، ص ــجً اٌزؼبلل، اٌّوعـــبإلػالَ لــك/ فبٌل عّبي أؽّل، االٌزياَ ث 

 ٌقف١ــخ فٟ ػمٛك اٌّؼـبٚػبد اٌّب١ٌخ بْ اٌؼ١ٛة اــأؽّل اٌط١ت،ٍمٛؽ اٌؾك فٟ ػّ ٞبكـــك/ ٔ ٚ . 96ص ، بثكــاٌَ 

   ِؾّل ِظطفٝ أثٛ ؽ١َٓ، اٌزياِبد اٌجبئغ . ك/أشوف 11ٚ 10ص ،2003، ِظو،كاٌيلبى٠ ؽمٛق، زٛهاٖهٍبٌخ كو 

ِٕشأح اٌّؼـبهف ٌٍٕـشو  اٌفمٗ اإلٍالِٟ، ٟ ٚـْٛ اٌّلٔـىبَ اٌمبٔـً أؽـٟ ظـخ فـبي اٌؾل٠ضـاالرظ فٟ اٌزؼبلل ثٍٛبئً

 . ونٌه :117ص، 2009ٍٕخ اإلٍىٕله٠خ، 

Mazen. HOTAIT ,Protection du consommateur dans les contrats conclus sur internet, thèse 

de  doctorat, droit privé, Paris2,2008 ,p 35 et s. 
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قصور العرض االلكتروني في تقديم نقص أو في تقديم كل ىذه المعمومات  في األسباب
 ذلك بشأن المبيع الذي يصعب معاينتو تعيينا دقيقا من طرف المستيمك.

نيا ذات طابع أبعد يتسم باالختصار في حجميا، و  كما أن تقديم المعمومات عن 
ويد المشتري بمـعمومات فمن واجب البائع تز  لذا ،تظير في مدة قصيرةأي أنيا  ،وقتي
قد  بيعالزمـة الستعمال المبيع وىادفة لمقاصد المنتج، خاصة إذا كان المو ضروريـة دائمة 

 .(1) أن فيو الخطورة عند االستعمالتم عرضو ألول مرة في السوق أو 
الخدمات التي يعرضيا عبر بيانات قبل التعاقد عمى السمع أو البائع تقديم يمتزم 

في وذلك  ،1993لسنة  949ما نص عميو قانون االستيبلك الفرنسي رقم االنترنت طبقا ل
 2001سنـة ل 741رقم تمك البيانات بمقتضـى المرسـوم  (2) تأكيدولقد تم  ،.18121L.المادة 

أشـارت  كماالمتعمق بإعبلم المستيمك بالمعمومات الضرورية قبل التعاقد االلكتروني. 
  . .1214L.والمادة .L 113.3و  L.111.1لـى المواد إ L .121.18المادة 

المعمومات ألزمت الميني بضمان المعمومات السابقة باإلضافة إلى  ىذه المواد
دار وكمية ونوعية تكمن تمك المعمومات في مق.L.121/18 (3) التي نصت عمييا المادة

 مدى صبلحيةوكذا عن  سعرىا وكذا العممة التي يتم بيا الوفاء،السمعة أوالخدمة و 
 أن، فيرى البعض يم وصف عن المبيعات عبر االنترنتإلى تقد باإلضافة ،(4)العرض

                                                           
(1 )

 خـ، ٍٕاٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزــٛى٠غ، األهكْخ األٌٚٝ، كاه ــبَ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ، اٌطجؼـ١ً، أؽىـبي إٍّبػـوُ٘ ٔؼـك/ ث

 .134ص   ،2005    
(2 )

 ِٛبد، فّلح اٌوعٛع رّزل ٌزظجؼ صالصخ أشٙو ِٓ ٠َٛ رٍَُ اٌّج١غ أِٚٓ ٠َٛـل ٌٍّؼٍــياَ ثبٌزأو١ــغ إفالي ٌالٌزـْ ٚلفب 

 949/93هلُ:  ٚ لبٔــْٛ االٍزٙــالن اٌفؤَٟ 7/97 ُــثٟ هلٚٛع١ٗ األٚهــْٛ اٌزـلبٔأؼمبك اٌؼمل  إْ وبٔذ فلِبد:  

 ـــورات الحلبــً الحقـوقٌة منشالطبعة األولى،  ،ـرنتر االنتـد عبـرام العقـإب / عـبد الباســط جاسم محمد ،دوكذلك:    

   .112، ص1242سنة  ،لبنانبٌروت،    
)3(

 Art  L. 121-18 du code de la consommation prévoit que  « Sans préjudice des  

information prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour 

l’application de l’article L. 214-1,l’offre de contrat doit comporter le nom du vendeur 

,du produit ou du  prestataire  de service, son numéro de téléphone, son adresse  ou, s’il 

s’agit d’une personne son siège social et, si elle est différente, l’adresse de 

l’établissement responsable de ‘offre  » 
)4(

 Bensoussan. Alain, Internet, Aspects juridiques, op. cit, p78. Gaffuri .G , Cooperation  

 commerciale, condition générale de vente et tarification dans un contexte international 

,j.c. p .éd entreprise, supplément n°5,1996, p24. =   
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في بث  ىذا الرأي نوافق .(1) يكون الوصف مصحوبا بصور حقيقية وتكون ثبلثية اإلبعاد
عبلنات تفادى اإلـثب ويـن كـيع عـة المبـستيمك رؤيـالمحتى يتمكن المشـتري أو  الصورة

  الخدمة.المضممة لحقيقة المبيع أو 
متعمقة  ،ىناك معمومات خاصة لعامة،ىذه المعمومات اعن  اإلعبلمعن  عبلوة

يجب ئح بشأن المبيع سواء كان سمعة أوخدمة التي باالحتياط والتحذير وتقديم النصا
 فقد نظمتو عن وقت اإلدالء بيذه المعمومات، أما .الكشف عنيا لممشتري قبل إبرام العقد

ون االستيبلك الفرنسي تفيد بأنو يجب أن يتمقاىا المستيمك من قان  L.121/19المادة
المشرع  بخبلف وعمى أقصى تقدير في لحظة تسمم المبيع،المناسب  االلكتروني في الوقت

  .(2) التونسي فقد ألزم البائع االلكتروني باإلدالء بيذه المعمومات قبل إبرام العقد
ا ليذه المعمومات عن المبيع مؤكد (3)لقد صدر حكم عن مجمس قضاء باريس لذا

  .قبل إبرام العقد
من قانون االستيبلك الفرنسي نصت عمى بعض L.121.20.4 غير أن المادة  

وىي عقود توريد السمع الخاصة لبلستيبلك  ،باإلعبلمعقود البيع المستثناة من االلتزام 
المستيمك الشراب من قبل صاحب المتجر الذي تعاقد معو كالطعام أو  ،العادي لمشخص

وذلك لتكرار  ،ممزم بتقديم معمومات عن ىذه المبيعات وبالتالي فصاحب المتجر غير،
في عقود  نفس المبدأ نجده .(4)استعماليا من قبل الزبون ذو المعرفة السابقة ليذه المواد

وفي  ،خدمات الفنادق والمطاعم والنقل، فيي واجبة األداء في تاريخ معينأوتوريد تقديم 

                                                                                                                                                                                

= Voir aussi : Gaffuri.G, Coopération commerciale, condition générale de vente et 

tarification dans  un contexte internationale, j.c.p, éd entreprise ; suppl. n° 05, 1996 

   pp 24-30.  
(1 )

 .272، صاٌَبثك غاٌزٙبِٟ، اٌّوعٍبِؼ ػجل اٌٛ٘بة 
(2)

 En temps utile et au plus tard au moment de livraison, voir art L-121/19 code de 

    consommation fr.  
)3(

 TGI  paris,1
re

 ch.soc ,04/02/2003 Association. Familles de France c /SA Père Noel.fr ;  

    Juris –Data ,n°2003-204208.
 
 

    -  Voir :Mazen .Hotait,op. cit,p37. 
)4(

 Trochu (M) : Protection des consommateurs en matière de contrats à distance : Directive 

    N°97-7-C E du 20 Mai 1997, Recueil Dalloz , 1999, 17
e
 cahier chronique, p180. 
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الجدير بالذكر أن نفس ىذه البيانات التي نص عمييا  .(1) رات دورية محددةخبلل فت
مايو  20قانون االستيبلك الفرنسي قد نص عمييا قانون التوجيو األوروبي الصادر في 

1997(2).  
قد نص كذلك  (3)فقانون تعزيز الثقة في االقتصاد الرقمي إضافة إلى كل ىذه القوانين،  

ية المقتبسة من المادة الخامسة من التوجيو األوروبي األولى والثان الفقرة 19في المادة 
بحيث تضاف  ين والسعر مقة بالمـالخاص بالتجارة اإللكترونية عمى معمومات جديدة متع

 .(4)ىذه المعمومات إلى المعمومات التي نص عمييا قانون االستيبلك الفرنسي
 قد في قانون االستهالك الفرنسيالبيانات الواجب اإلدالء بها بعد التعاثانيا: 

 لنص المادة أي بعد إبرام العقد، وفقا ،الحقا البيانات الواجب اإلعبلم عنيا
L.121.18)) ىي معمومات متعمقة بتحديد (5)من قانون حماية االستيبلك الفرنسي،
األمان  غرس عنصرل وىدفايعد ذلك سبيبل لمتعاقد ف .الميني اإللكترونيبائع شخصية ال

                                                           
)1(

 Art 121-20-4 (2. La prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration 

    de  loisir qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée) 

األٌٚٝ، كاه اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ٚكاه شزبد  ك/ٍبِؼ ػجل اٌٛاؽل اٌزٙبِٟ، اٌزؼبلل ػجو االٔزؤذ، كهاٍخ ِمبهٔخ، اٌطجؼخ

 .03، ٘بِش هلُ 281، ص 2008اٌجوِغ١بد، ِظو شو ٌٍٕٚ
)2(

 Olivier Iteanu, Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique, éd.   

    2000, Paris, p 57. 
)3(

 Loi N°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique  

   (L.C.E.N), Publiée  au journal officiel  le 22 juin 2004. 
)4(

 Verbiest (T) : Le nouveau droit  du commerce électronique, éd Larcier, Bruxelles,2005 

     p12. 
)5(

 Art 121-19-1 (1°confirmation des informations mentionnées aux 1 à 4 de l’article  

    L. 121-18 et celles qui figurent en outre aux articles L.111-1 et L.113-3 ainsi que de 

   celles  prévenus pour l’application de l’article L.214-1 à moins que le professionnel n’ait  

   satisfait  à cette  obligation avant la conclusion au contrat) 

ثٟ اٌقبص ٚفموح ٚاؽل ِٓ لبْٔٛ اٌزٛع١ٗ األٚه ،ؼٍِٛبد ٚهك فٟ ٔض اٌّبكح اٌقبَِخاٌّوّب أْ ٘نا االٌزياَ ثزأو١ل 

  ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ػٓ ثؼل.

Voir aussi: Alain. Bensoussan, Internet aspects juridiques, 2éme éd, Hermes, Paris 1998, 

p132. « Il est notamment prévu que tout fournisseur de services dans le cadre de services  

à distance doit indiquer le nom de son entreprise ,ses coordonnées téléphoniques ainsi 

que son siège social et si elle est différente, celle de l’établissement responsable de   

l’offre. » Voir aussi : Commerce électronique :Le temps des certitudes, cahiers , CRID 

n°17, Bruyant, Bruxelles,2000,p103 et s.   
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ورقم الياتف والعنوان البائع، إن كان  في االسمتكمن تمك البيانات حيث  .ينالمستيمك لدى
فيحدد اسم الشركة وطبيعتيا القانونية وعنوان  ،أما إذا كان شخصا معنويا،شخصا طبيعيا 

 مركز إدارتيا الرئيسي. 
 1997مايو  20قانون االستيبلك الفرنسي وقانون التوجيو األوروبي الصادر في لذا  

المعمومات من خبلل مواقع  تمك قد نصا عمى تحديد شخصية البائع االلكتروني بتقديم
 20والتوجيو األوروبي الصادر في  (1)فمقد خصص قانون االستيبلك الفرنسي الكترونية.

 :وىي لئلدالء باإلعبلم لممستيمك االلكتروني،مواقع عبر شبكة االنترنت  ةثبلث 1997مايو
اسم الخدمات و عرض الخاص بالمنتجات و ي فرنسا الذي يتضمن الوجود موقع الويب ف - أ

لى غيرىاأرقام اليواتف الخاصة وعنوان الشركة و لمنشأة و ا  .(2) ا 
مواقع الويب خاصة بالدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي حتى تزود المستيمك   - ب

 شخصا معنويا . المزود االلكتروني طبيعيا كان أو ببيانات خاصة عن 
  .(3)ع خاصة بشأن المنشأة في الدول األجنبية األخرىمواق -ج 

وحق  ،طريقة الدفععمى مصاريف التسميم و  .181L-21كما نصت نفس المادة 
يم البضاعة، وان كان المبيع خدمة  تبدأ من يوم تسم دول ومدتو المحددة بسبعة أيام،ـالع

  .réception de l’offreيوم تقديم العرض فمن 
من قانون تعزيز الثقة في  19 وكذا المادة من ىذا القانون،  L.121.17أما المادة

غير أن ىذه النفقات ال يمكن  االقتصاد الرقمي قد نصت عمى نفقات التسميم واإلرسال.
وذلك  ،(4)إلييا، ويتم إدراجيا ضمن سعر المبيع مطالبة المشتري بيا إال إذا تمت اإلشارة

ية الباعة ال يمتزموا بتأكيد ىذه المعمومات بعد إبرام أغمب نأ غير،االواقعما يحدث كثيرا في 

                                                           
(1)

   949هلُ  ؤَٟـٙالن اٌفـْٛ االٍزـٓ لبٔـِ 2001ٌَٕخ  741اٌفموح اٌضبِٕخ ثؼل اٌزؼل٠ً ثّٛعت اٌّوٍَٛ  121اٌّبكح  

 ونٌه: ٚ 275ٚ  274، ص ثكاٌّوعغ اٌَبك/ رٙبِٟ ٍبِؼ ػجل اٌٛاؽل،  ٔنوو: ٌٍّي٠ل ، 1993ٌَٕخ     

Cahen (Isabelle), la formation des contrats du commerce électronique, septembre 1999.    

www.juriscom.net  
 (2)

 .105- 103: ك/فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ونٌه 
(3)

 ل ؽ١َٓ، أؽـــىبَ اٌج١غ اٌزم١ٍـــل٠خ ٚاإلٌىزو١ٔٚخ ٚاٌل١ٌٚخ: ك/ ِٕظٛه ِؾّ إٌٝ، رزُ اإلشبهح ي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبدــٌٍّ 

 . 105ٚ  104ٚ ونٌه  ك/فبٌل ِّلٚػ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص  149ٚ  148، ص اٌّوعغ اٌَبثك، اٌَّزٍٙه ؽّب٠خٚ    
)4(

 Bout R ,.Bruschi. M et alii ,Lamy ,droit économique- Concurrence ,Distribution et          

     consommation, Paris, éditions  Lamy, 2006, n°5686, p55. 
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لو قبل قبول المستيمك  خاصة إن تم تأكيدىا ،بعد بثيا لممستيمك االنترنتعقد عبر ال
يقوم البائع بإرسال ىذه  لكن في عقد البيع الذي يتم من خبلل البريد اإللكتروني،لمتعاقد، 

  ويستطيع إعادة التأكيد عمييا. ،الرسالة اإللكترونية لممشتري المعمومات عبر
فيناك  في المبادالت اإللكترونية، فيما يخص لغة تبصير المستيمك اإللكتروني 

ففي  ،لم ينص عمى لغة اإلعبلم (2)، والبعض اآلخر(1)من يرى استعمال المغة الفرنسية
  .ىذه الحالة فقد تكون بكل المغات

ليتسنى لو فيم  ة التي يحسنياغير أن المنطق يستوجب إعبلم المستيمك بالمغ
في استخدام لدى البعض صعوبات  ىناك في الواقعو  ،(3)مضمون العقد المزمع إبرامو

لكون أن غالبية المنتجات والخدمات، يتم  المغة الفرنسية عند إبرام العقد اإللكتروني
لفرنسي اإلعبلن عنيا في التسويق االلكتروني بالمغة اإلنجميزية، لذلك يرى بعض الفقو ا
من  30أن استخدام المغة الفرنسية في إطار البيع لممستيمك يجب أن يوضع في المادة 

االتصاالت الستخدام المغات في المعامبلت و  التي تبنت فييا بدائل متعددةاتفاقية روما 
  .(4) التجارية
 المغة التي يستطيع المتعاقد فيميفي اعتقادنا إن إعبلم المستيمك ينبغي أن يتم با 

وىذا ما  من الموصفات الحقيقية لممبيع أوالخدمة،تى يتجنب اإلعبلم المخادع المجرد ح
 يدنس رضا المستيمك في التعاقد.

المنافسة بيدف  يعممون في جو ،مبية التجار في البيع االلكترونيكما نعمم أن أغ  
االلكتروني ائقا بالنسبة لممحترف فبل ينبغي أن تكون  لغة التعامل ع ،تحقيق أكبر ربح

                                                           
(1 )

 ٌمل رٕبٚي اٌّشوع اٌفؤَٟ اٌٍغخ فٟ ِوؽٍخ ِب لجً اٌزؼبلل، ؽ١ش فوع ط١بغخ اإل٠غبة ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٚ لل عبء 

 فٟ ٘نا اٌّغبي ظٙو:ٟ ِغبي رو٠ٚظ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد ٚفثبٍزقلاَ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  13/12/1975اٌظبكه فٟ  اٌمبْٔٛ    

  95-240ْٛ هلُ ـــنٌه  لبٔـــو، 04/08/1994ٚاٌّــؤهؿ فٟ  94/665" اٌفؤَٟ هلُ Toubonلبْٔٛ رٛثْٛ "    

 ٟكاه اٌفىـو اٌغـبِؼـ ٌطجؼـخ األٌٚٝ،ا وٟٚٔ،ـوا١ُ٘ فبٌل ِّلٚػ، إثواَ اٌؼمل اإلٌىزـــإث . 03/03/1995فٟاٌّؤهؿ     

 .170، ص 2006ِظو، ٍٕخ     
(2 )

 .2000لبْٔٛ اٌّجبكالد ٚ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌزَٟٛٔ ٌَٕخ 
 (3 )

 ١ُ، ػمٛك اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخأثٛ ا١ٌٙغبء ِؾّل إثوا٘ ك/ نٌه ـٚ و .151ِؾّل ؽ١َٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ِٕظٛه 

 . ونٌه  :   47، ص 2005ٕخ اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌضمبفخ   ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ، األهكْ، ٍ     

          Alain Bensoussan, op.cit, p31 
)4 (

  Conseil d’état, section du rapport et des études, internet et les réseaux numériques 

     études  adoptées par l’assemblée générale du conseil d’état le 02/ juillet/1998, p65. 

 .01، ٘بِش هل130ٌُل ِّلٚػ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/فب     
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حتى في التعاقد أو  عندعتماد فقط عمى المغة الفرنسية أواالنجميزية وبالتالي ال يمكنو اال
بل ال بد من إضافة ترجمات أخرى وذلك بغية  ،النشرة المرفقة بالمنتوجوصفة أو كتابة ال

حول  اإلعبلمكما أن لغة ىذا  .إلعبلممضمون افيم تمكين المستيمك من الوصول إلى 
الخدمة ال بد من االتفاق عمييا عند التفاوض حول توريد السمع بين الدول أو  المبيع

 بالتوريد.  المختمفة المعنية
 لتي يتم تبميغيا لممتعاقد عن بعدص وسيمة حفظ ىذه المعمومات اأما فيمـا يخ

 يا في اإلثبات، واستعمال
 .(1) ثابتة  تأكيدىا بالكتابة وبدعامة فيرى البعض ينبغي

 يانات االلتزام باإلعالم في قوانين الدول العربية المنظمة لمبيع االلكترونيب ثالثا:
لقد اىتمت القوانين العربـية لبعض الدول المنظمة لمبيع االلكتروني بضمان االلتزام 

المادة فنجد مثبل  ،وذلك بتأكيد اإلعبلم حول البيانات الواجب اإلدالء عنيا ،باإلعبلم
قد التجارة اإللكترونية في شأن المبادالت و  2000لسنة  83ي رقم لقانون التونسمن ا (2)25

يتم ذلك في ظرف و  ،عبلم عن المبيع سواء كان سمعة أوخدمةتضمنت ىذا االلتزام باإل
وأن يتم التبميغ بيذه العقد،  يخ التسميم المتفق عميو فيأربعة وعشرون ساعة قبل تار 

                                                           
(1)

 ٛأبد اٌظٍجخٌٛخ إ١ٌٗ شقظ١ب ِضً اإلٍطرقي٠ٓ ِؼٍِٛبد ِٕمؼ ٌٍَّزٍٙه االؽزفبظ ٟٚ٘ وً أكاح رَّخ: اٌلػبِخ اٌضبثز 

disque dur، ألٍطٛأبد اٌّلِغخ ٚاCD.romٚثزخ اٌزٟ خ اٌضبـٝ ٌٍلػبِـٌ اٌّؼٕـٟ ٔفـف، ٚاٌوٍبئً اإلٌىزو١ٔٚخ، أ

 25اٌجٍغ١ىٟ اٌغل٠ل اٌظبكه فٟ  ونٌه اٌمبْٔٛ، ١ٌٛ٠1999ٚٛ  23ٚهٚثٟ اٌظبكه فٟ ٔغل٘ب فٟ لبْٔٛ اٌزٛع١ٗ األ

 . 1999ِب٠ٛ 

Verbiest (T) : « Nouvelle loi Belge sur le commerce  électronique » com.net. 

 ٚونٌه:     

 Demoulin (M): La notion du « support » durable dans les contrats à distance : Une 

contrefaçon de l’écrit , Revue Européenne de droit de la consommation 4/2000, pp363-

365.Voir aussi: Geoffray Brunaux, Le contrat à distance au XXI
e
 siècle1998 , p321.   

 .2000قبطخ ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙى١ٓ فٟ اٌج١ٛع ػٓ ثؼل ٌؼبَ ثٟ اٌِٚٓ رؼ١ٍّبد اإلرؾبك األٚه 8: اٌّبكح ٚأ٠ؼب    
(2)

 ثطو٠مخ ٚاػؾخ يِذ اٌجبئغ ػٍٝ رٛف١و ٌٍَّزٍٙه ٚبكالد  اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ، أٌـٓ اٌمبْٔٛ اٌزَٟٛٔ ٌٍّجـِ 25اٌّبكح  

 الـفب وبِــلِبد، ٚطــٞ اٌقلــَِأٚ  برف اٌجبئغــ٘ٚػٕٛاْ ٚ ب١ٌخ: ٠ٛ٘خ ــبد اٌزــِٛـواَ اٌؼمل اٌّؼٍــِٛخ لجً إثــِؼٍٚ   

 وح ـفزــاٌجخ ٚٛعـــألكٚاد اٌَّزفبط١بد ٍٚؼو إٌّزٛط ٚ ِجٍغ رأ١ِٕٗ، ٚ ٚ خ ـؽج١ؼـبى اٌّؼبٍِخ ٚواؽً إٔغـِ ٌّقزٍف   

 ُ ٚ رٕف١نــفالٌٙب إٌّزٛط ِؼوٚػب ثبألٍؼبه اٌّؾلكح، ٚ شوٚؽ اٌموٚع اٌّمزوؽخ، ٚ ؽوق ٚ آعبي اٌز١ٍَ اٌزٟ ٠ىْٛ   

 ٚؽــــوق إهعــبعٚو١ف١خ إلواه اٌطٍج١خ ـٓ اٌشواء ٚ أعٍٗ، لٚي ػـىب١ٔخ اٌؼـلَ رٕف١ن االٌزياِبد، ٚ إِـٚ ٔزبئظ ػ اٌؼمل،   

 نٖ اٌّؼٍِٛبد ـُ ٘ــت رمل٠ـــو ِؾلكح أٚ رفٛد إٌَخ وّب ٠غـبْ ٌّلح غ١ــ اٌؼمل إما وـوٚؽ فَـشٚ إٌّزٛط ٚاٍزجلاٌٗ   

 ب رؾذ رظوفٗ ؽزٝ ٠طٍغ ػ١ٍٙب فٟ ع١ّغ ِواؽً اٌزؼبلل. ٚ ٚػؼٙ ٌٍَّزٍٙه ثطو٠مخ إٌىزو١ٔٚخ   
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لغة أن ىذا القانون لم ينص عمى  غير ،اقدالمعمومات عبر االنترنت في كافة مراحل التع
 وبالتالي يمكن أن تكون بكل المغات. اإلدالء بيذه المعمومات،

البائع من القانون المبناني الخاص بحماية المستيمك،  07و 04لقد ألزمت المادتان 
المحترف بتزويد المستيمك بمعمومات عمى المبيع الخاصة بطبيعتو ونوعو ومكوناتو 

نظم كما .، وكذا تحذيرات استعمال المبيعو ثم ذكر بمد صنعو ومدة صبلحيتونوكذلك وز 
 المادة شخصية المحترف فيحول المشرع المبناني االلتزام بإعبلم المستيمك االلكتروني 

باإلدالء  عندهويكمن اإلعبلم  الفصل العاشر المخصص لممعامبلت االلكترونية. من 52
 ،L.121.18 (1) في المادةنون االستيبلك الفرنسي عمييا قا بنفس المعمومات التي نص

 في فقرتيا األولى، 09المادة عميو ذلك ما نصت  ،ويتم االلتزام باإلعبلم  بالمغة العربية
قد منحت اإلجازة لوزارة االقتصاد والتجارة باستعمال المغة الفرنسية  أما الفقرة الثانية منيا،

  واالنجميزية في حاالت معينة.
ألزمت  ،2006-76من قانون حماية المستيمك المصري رقم السادسة  المادة 

خصائصو  المورد عمى تقديم لممستيمك اإلعبلم الكامل والصحيح عمى المنتج وذلك بذكر
ىذه البيانات  طريقة اإلعبلم عنىذا القانون عمى  نصكما  وطبيعتو وثمنو ومقداره.

من  03ىذا ما نصت عميو المادة  ربية،المغة العأن يكون بب ،الخدمةالخاصة بالمنتج أو 
  نفس القانون.

المبيع وعن شخصية  فمازالت قوانين إعبلم المستيمك عن أما بالنسبة لمجزائر،
  ،عن ىذه المعمومات . أما عن لغة اإلعبلمالمفعولالتي أشرنا إلييا سابقا سارية البائع 
 لم يحددىا في الوسم.  ة أخرى،كما انو لم يستبعد إضافة لغة أجنبي المغة العربية،بفيي 

غير أن ىذه القوانين تخدم المستيمك العـــادي،مع نسيان المستيمك اإللكتروني، فبل يمــكن 
تطبيقيا عمى ىذا المستيمك الجديد لعدم شموليتيا من جية، والختبلف نوعية البيع والسمع 

غي  اإلشارة ينب ،رونيوحتى يطبق ىذا االلتزام باالعبلم في البيع االلكت ،من جية أخرى
 . في قانون االستيبلك إلى تطبيقو في العقد االلكتروني

                                                           
(1 ) 

     ونٌه: ٚ ص. اٌّوعغ اٌَبثك، ك/فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘،

   Mazen Hotait, op. cit , p 24 et 25  .    
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أصبح شائعا  لكترونية في الجزائرأن التعامل عبر الوسائل اال الجدير بالذكر      
وفرض وجوده عمى مستخدمي االنترنت ،وذلك بواسطة شركات تجارية وطنية خاصة 

السمع والخدمات في المواقع التجارية  ضتقدم عرو  التي ،ة أخرىدوليعبر شركات و أ
 المعمن عنيا عبر الشبكة. 

ــــــك ،  ــــــري أو المســــــتيمك  المشــــــتري تحــــــولبفضــــــل ذل ــــــمــــــن الجزائ  ينمط التســــــويقال
كبقيــة المســتيمكين فــي العــالم، يبحــث  وجعمــف االلكترونــي، ينمط التســويقالــالكبلســيكي إلــى 

ينبغـي  أيـن، عبـره الشـبكة جـووطن وخار و لمسمع والخـدمات فـي مختمـف أرجـاء الـحاجيات نع
رونيـة مـن أبـرز مـا يحتـاج إليـو المسـتيمك اإلعبلم فـي السـوق اإللكتبـلثقة واألمان اأن تكون 

 احتياجاتو الشخصية في المبيع. الجزائري لتنوير
عموما يمكننا تطبيق قوانين االلتزام باإلعبلم عن طريق الوسم والتغميف الخاصة  

عمى المشرع  ينبغي وفي نفس الوقت ،االنترنت بالجزائر بالمنتوج في ميدان البيع عبر
 أو تعديل بعض نصوص ،تتـبلءم أكثر مع البيع الجديدر و ن مواد تسايـي تقنيـاإلسراع ف

ألن المستيمك ، 09-03قانون حماية المستيمك وقمع الغش رقم االلتزام باإلعبلم في 
ير حول المبيع والبائع عن تنوير كب إلىيحتاج في مستوى ضعيف، ف ضمن ىذه البيوع 

 . لمحتواهيطمئن  بعد حتى يبرم العقد و
 جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم رابعا:

تحمل البائع مسؤولية  ،في التقنينات المدنيةيترتب عمى عدم تنفيذ ىذا االلتزام 
تمحق بالمشتري أوالمستيمك الذي يدفع بمطالبة إبطال العقد وبالتعويض  األضرار التي

 كما يجوز .إن كان االلتزام باالعبلم قبل التعاقدى، لك عمى أساس المسؤولية التقصيريةوذ
فيذه   ،(1)ترتب ضرر لو بعد الحكم بالبطبلن لو المطالبة ببطبلن العقد والتعويض معا، إذا

   .باإلعبلمااللتزام بالتعاقد  نتيجة وأثر

                                                           
 (1)

 ٌؼمل٠خفخ، اٌؾّب٠خ اـٟ ف١ٍـل اٌجبلـو ِؾّل ػجـػّ ونٌه  ك/  ٚ ِب ثؼل٘ب 117بثك، ص ــوعغ اٌَـ١ٍٙو ِٕزظو، اٌّ ك/ 

  367، ص 2004ـخ ، ٍٕـٓ شٌّاٌمبْٔٛ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ اٌؾمٛق ػ١ث١ٓ اٌشو٠ؼــخ ٚ ٌٍَّزٍٙه، كهاٍخ ِمبهٔخ    

 ل٘ب، ٚ وــنٌه ك/أؽّــل ِؾّــل اٌوفبػٟٚ ِب ثؼ 257ك، ص ـبثـغ اٌَــلٞ، اٌّوعـــبكق اٌّٙـك/ ٔي٠ٗ اٌظثؼل٘ب.  ِبٚ    

 ٘ب.ِب ثؼلٚ 117اٌَبثك، ص  اٌّوعغ   
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شابيا   فإنصحيحة، عمى أن تكون بيانات المنتوج الجزائري قد حرص المشرع 
ما نصت عميو  وىذا ،وجنائيا بالحبس والغرامة ،طأ، يمتزم المنتج مدنيا بالتعويضالخ

 قانون العقوبات. امتضمن 20/12/2006المؤرخ في  23-06من القانون رقم  430المادة 
من  289المادة و  288أحكام المادة  بتطبيقوفي حالة وفاة الشخص، يصبح األمر متعمق 

 لعقوبات.قانون ا
، فيي تحيـمنا في المنتجات القرارات التي تناولت الوسمالمراسيم و  ةراجعقمنا بمإذا  

المتعمقة بالجزاءات المتـرتبة عمى انعدام الوسم أوكون )الممغى(  02-89إلى نصـوص قانون 
العقوبة ىذه وتكمن  ،29و  21وذلك طبقا لما نصت عميو المادتين  ،الوسم غير قانوني

وىي عشـرة أيام حبس وغرامة  وبة خاصة،ــى عقـكما نص عمالمنتجات. ىذه في حجز 
 الممغى [.  02-89من قانون  28المادة  بأحدييما ] مالية  أو
المتعمق  10/11/1997المؤرخ في  37- 97صدر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 

كاذب أي أن منو تمنع كل وسم  08بوسم وعرض المواد المنزلية غير الغذائية، فالمادة 
عمى  06-95م من األمر رق 61ادة ا نصت المكم المنتج الذي يقوم بذلك يعرض لمعقوبة.

يو متمثل في غرامة مالية مقدرة الجزاء المترتب عمى عدم اإلعبلن عن األسعار، ف
 دج(.500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار ) 5000خمسة ألف دينار) ب

في قد نص  ،03-09مك و قمع الغش رقم القانون الخاص بحماية المستي غيرأن
إلى مميون  (100.000)منو عمى:"يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار جزائري  78المادة 
كـل مـن يخالف أولـم يمتزم بذكر بيانات وسم المنتج المنصوص عمييا  (1000.000)دينار 

ة تكميمية في من ىذا القانون". ونص نفس القانون عمى عقوب 18و 17و  16في المادتين 
مضمونيا يكمن في مصادرة المنتجات واألدوات وكل وسيمة أخرى استعممت  82المادة 

 الرتكاب المخالفات المنصوص عمييا سابقا.
لغش تضميل إعبلمو باستعمال ابيذا االلتزام أو  اإلىمال والتقصيرحالة في  أما 
من  83سب المادة عجزا عن العمل، يعاقب صاحبو حنتج عن ذلك مرضا أو يو  ،والخداع

من قانون العقوبات المتضمنة لمحبس من  432ىذا القانون التي أحالت إلى نص المادة 
إلى  500.000ألف دينار جزائري  سنوات وغرامة مالية من خمسمائة خمسة إلى عشرة
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وتشدد العقوبة في ذلك طبقا لمفقرة الثانية من نفس ، 1.000.000مميون دينار جزائري 
 فتصل العقوبة إلى عقوبة الجناية. ،حالة الوفاةالمادة. وفي 

فيو مماثل لما  ،االلكترونيالمستيمك في البيع  بإعبلمجزاء اإلخبلل عن أما  
مترتب عن المسؤولية التقصيرية نصت عميو القواعد العامة،فقد يكمن في الجزاء ال

قانون االستيبلك نجد فقبل أو بعد التعاقد.  باإلعبلموذلك بحسب وقوع االلتزام  ،العقديةأو 
لم ينص عمى الجزاء المدني الواجب تطبيقو عمى الميني عند مخالفة  مثبل الفرنسي

جزاء مدني خاص ضمن ل هفعدم ذكر  في مرحمة ما قبل التعاقد، (1)االلتزام باإلعبلم
 ىو تكريس القواعد  بل قصده في ذلك ،تقصيرا منو  تزام باإلعبلم ال يعدنصوص االل
طالبة بفسخ وبالتالي يمكن لممستيمك المأيضا،  نعتقدوىذا ما  .(2) بق ذكرىاالعامة السا

 . وأحكاميا والرجوع عمى البائع بدعوى المسؤولية العقدية ،عقد البيع االلكتروني
قد نص عمى جزاء متمثل في غرامة  المشرع الفرنسي أن األمر الجدير بالذكر،

وذلك  يورو 3000إلىيورو  1500اوح بين مفروضة عمى البائع الميني اإللكتروني، تتر 
التي تم إضافتيما في قانون االستيبلك  L.121.2 و L.121.1وفقا لما نصت عميو المواد 

كذلك عمى عقوبة  البائع  والذي نص ،(3) 137/2003الفرنسي بمقتضى المرسوم  رقم 
 .(4) إن كان شخصا معنوياالميني 
 
 

                                                           
(1)

 ٚ ك/ ِٛفك ؽّبك ػجل، اٌؾّب٠خ اٌّل١ٔخ ٌٍَّزٍٙه فٟ ػمٛك 257ك/ٔي٠ٗ ِؾّل اٌظبكق اٌّٙلٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

  133، ص  2001ٓ اٌؾــمٛل١خ، اٌؼواق ، ٍٕخ ٛهاد ى٠ــاٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ، كهاٍخ ِمبهٔخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ِٕش    

 .  296غ اٌَبثك، ص ٚ ك/ٍبِؼ ػجل اٌٛاؽل اٌزٙبِٟ، اٌّوع     
(2)

 ك/ػجل اٌؾك ؽ١ّش، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اإلٌىزوٟٚٔ،  ثؾش ِملَ ٌّؤرّو األػّبي اٌّظوف١خ اإلٌىزو١ٔٚخ ث١ٓ اٌشو٠ؼخ  

 ٚ ونٌه:  بِٚب ثؼل٘ 1288، ص 2003اٌفبْٔٛ، عبِؼخ اإلِبهاد، ِب٠ٛ ٚاٌمبْٔٛ، و١ٍخ اٌشو٠ؼخ ٚ    

Passa (J), Commerce électronique et protection du consommateur, recueil, Dalloz, cahier 

droit des affaires, 7/février/2002, N°06, p555. 

  .297ك/ٍبِؼ ػجل اٌٛاؽل اٌزٙبِٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
(3)

 .299ك/ٍبِؼ ػجل اٌٛاؽل اٌزٙبِٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص   
(4)

  www.legisfrance.gov.com  : االٌىزوٟٚٔ اٌّوٍَٛ ػٍٝ اٌّٛلغ 

 .3106، ص 20/02/2003اٌّؤهفخ فٟ  43ونٌه اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌفو١َٔخ هلُ ٚ   
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قد نص عمى جزاء اإلخبلل  ،التونسيكترونية أما قانون المبادالت والتجارة اإلل 
وذلك في  ،جزائية متبعاتبإخضاع البائع الميني اإللكتروني إلى  باإلعبلم بيذا االلتزام

من نفس  50الفصل  كما نص في ،09/08/2000من القانون المؤرخ في  49الفصل 
 دينار تونسي.  20.000و  1000بغرامة مالية قدرىا يتراوح بين  القانون
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   المبحث الثاني
 بضمان السالمة  االلتزام

الجزء األكبر من تحتل لقد أصبحت المنتجات الصناعية وتقديم الخدمات 
التكنولوجية الكبيرة التي فرضت وجودىا في لمطفرة المعامبلت اليومية لئلنسان، وىذا نظرا 

وممارسة تقنيات مختمفة  التصنيع،اج و اإلنتالمنتجين لئلبداع في بدفعت ف ،القرن العشرين
مما أدى إلى  ،ينومتطمبات المستيمك مستحدثة تتماشىومبيعات صناعة منتجات و  إلنتاج

والمبيعات األسواق االلكترونية بالمنتجات  وكذا ،سواق المحمية والوطنية والدوليةاكتظاظ األ
حققت لو حديثة و نيا بيا أل اأي المستيمك منبير  وأصبح المشتري، الجديدة والحديثة.

  .مجاالت مختمفةالرفاىية في 
مخاطر كثيرة وكبيرة برزت  ياىذه القفزة العممية في التصنيع والتقدم رافقتغير أن 

أدت إلى إصابة المستيمك المتعاقد وغير المتعاقد ف ،بعض ىذه المنتجات بعد استعمال
عبلم عن اإلحصائيات وىذا ما أثبتتو مختمف وسائل اإل باألضرار في جسمو ومالو،

ت التسمم من شراء بعض كحاال اليائمة لؤلضرار الناجمة بعد اقتناء بعض ىذه المنتجات،
المحتوية عمى مكونات  قصوى عند استعمال بعض األدويةحاالت الخطورة الاألغذية أو 

الكيربائية  لمحرائق من جراء اختيار بعض األجيزة اليائلكذلك ذكر العدد أو  ،خطرة
 ذات محركات أو فرامل غير أصمية. أو اقتناء بعض السيارات ،غيرىا ة الرديئة أوالمنزلي

 بعض الباعة والمنتجينفي المخاطر واألضرارىم  ونالمتسببيمكن القول أن 
انونية الصارمة في مجال البيع لقااللتزامات االمعنويون الذين لم يحترموا الطبيعيون أو 

قوانين ضمان  فاختاروا خرقدي أو االلكتروني، في البيع العا ،واإلنتاجالتصنيع أو 
 ينالمادية عمى حساب المستيمك الذاتيةمصالحيم لاألولوية  باعطاء وذلك ،السبلمة
 وكذا الصحية. ،المبيع المجرد من المواصفات العممية والتقنيةمن  نيشكو  نالذي اياالضح

 المخيفة ضراركل ىذه المخاطر واألرغم ف،  ىو ما يحدث في الواقع ناما يؤسف 
خاصة تمك المعروضة عبر  ،يياعم مقببلمازال المستيمك  ،التي تكمن في بعض المبيعات



 الحديثة للضمان عه العيوب الخفية اآلليات                         الفصل الثاوي: 

325 

 

 تجارية شركات عبر بعض الباعة أو قبل لمزيف المستعمل من ا اإلشياراالنترنت نتيجة 
 .دولية

ى ـقبل ظيور التطور الصناعي والتكنولوجي، لقد سعى الفقو والقضاء الفرنسي إل 
حيث ؤولية المدنية ـي المسـد العامة فـواعـقـوص الـويع نصـريق تطـيمك عن طـمستحماية ال

مى ما تعويض المشتري عو مسؤولية عقدية،  ،عمى البائع والمنتجكانت المسؤولية المطبقة 
 التي كان أثر العيب، و أموالو من المنتجات المعروضة آنذاكيمحقو من أضرار في نفسو أو 

 .(1) منفعتياقيمتيا أو فييا منحصرا في إنقاص 
ال بد  ،حتى تتحقق ىذه المسؤولية ويتحصل المشتري المضرور عمى التعويض 

ىذه الحماية كانت تطبق عمى المتعاقد دون غيره، كأفراد أن  كما ،أن يثبت وقوع العيب
ما سمح لمفقو والقضاء منح المتعاقد وىذا  ،و الغير الذين يتضررون من المبيععائمتو أ
يذا ما قضت ف ،عقد بينيما لم يوجدولو  ،األولعمى البائع  بالضمانق الرجوع ح األخير

حيث جاء فيو:" الدعوى المباشرة  ،(2)في حكم صادر عنيابو محكمة النقض الفرنسية 
ىي  أي من البائعين الوسطاء، أو ،ضد المنتج األخيربالضمان المقررة لصالح المشتري 

ن المطالبين و ىذا الحكم اتسعت دائرة المتضرر  فبفضل .بالضرورة ذات طبيعة عقدية"
صدر  ،حالة البائع حسن النية و سيء النيةدراسة وفي ىذا الصدد ،وبعد  ،بالتعويض

مسؤولية شركة المشروبات ب يقضي PoithierS "(3)" حكم عن محكمة استئناف بواتييو
من القانون  1/1384وفقا لممادة  ،الحراسة أساسعمى تعويض ابن شقيق عمى ية ز الغا

  .المدني الفرنسي
عمل الفقو والقضاء عمى إنشاء التزام بضمان لكن بالنياية وبعد عدة دراسات،           
في العقود مستقبل عن غيره  -(4) عدم المساس بصحة وأموال المستيمكأي  –السبلمة 

                                                           
(1)  

 اٌمب٘وح، ٍٕخ ل اٌج١غ، كهاٍخ ِمبهٔخ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ،ـياَ ثؼّبْ اٌَالِخ فٟ ػمـــاالٌز ٟ ا١ٌَل ؽَٓ،ـك/ ػٍ

 .38ص ،1990   
)2( 

Cassation 1
ére

 chambre civile 9/10/1979 ,Gazette du palais 1980,1 ;249.
  

)3( 
Cour d’appel POITIERS, 23 /12/69, Gazette du palais 1970-213. 

(4) 
Geneviève. Viney et Patrice .Jourdain, Les conditions de la responsabilité, Librairie  

     générale de droit  et de jurisprudence, Paris, 1998, p 287. =         
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تمحق  واألضرار التيتطور المخاطر  ألن من االلتزامات الناشئة عن عقد البيع،
الخطورة  وكيفية تفادي، (1) أركانوو بالمستيمك أدت إلى التوسيع في فكرة العيب الخفي 

ذا ىو  ،محققا لرغبة مشروعة،أي ضرورة عرض منتوجا آمنا، سميما  ،الكامنة في المنتجات
من القانون   1/1386وبعده المشرع الفرنسي في المادة ،األوروبيما عمل بو التوجيو 

 من التقنين المدني (2) مكرر 140المادة  ليستحدث ،المشرع الجزائريواستمد منيا  ،المدني
كان  إنعن المنتجات دون تفسير سبب العيب  البائع المنتج مسؤوالالتي جعمت المنتج و 

ضمانا لممضرور أولخطأ في التركيب والتصنيع، وفي نفس الوقت وفرت  راجعا  لخطورتو
تعويض الدولة في ضمان عمى  1مكرر140ة ،كما نصت المادالمتعاقد أو غير المتعاقد 

 .عن الضرر المسؤول انعدامعند  الضرر الجسمانيالمضرور عن 
لقد اعتبر أن نقص    09-03صدور قانون حماية المستيمك وقمع الغش رقم بعد لكن  

 .السبلمة يكمن في الخطورة المتواجدة في بعض المنتجات
كذا صدور و  ،ضمان العيوب الخفيةالسبلمة عن عتبر استقبللية ضمان يىل لكن  

نصوص جديدة لتنظيم المسؤولية المدنية وحتى الجنائية المترتبة عن فعل المنتجات 
غير المتعاقد   لضمان أمن المستيمك المتعاقد أو المعيبة حبل ناجعاو وخاصة منيا الخطرة 

ني إذا لحقت ؟ وىل يمكن تطبيق ىذه القواعد عمى المستيمك اإللكترو العادي في عقد البيع
 والخدمات؟ وكيف يتم التعويض عنيا عند اقتناء واستعمال ىذه المنتجات أ ابو أضرار 

وما نتج  ،عمما أن قواعد المسـؤوليـة المـدنيـة قـد نـظمـت في غير زمن التكنولوجيا الحديثة
 عنيا من ايجابيات وسمبيات؟

                                                                                                                                                                                

وّب أعبى اٌمؼبء اٌفؤَٟ أللبهة اٌّشزوٞ اٌّؼوٚه اٌوعٛع ػٍٝ اٌجبئغ ػٍٝ أٍبً اٌَّؤ١ٌٚخ اٌؼمل٠خ فٟ لؼ١خ = 

ٍبً موهد اٌّؾىّخ َِؤ١ٌٚخ اٌجبئغ ػٍٝ ٘نا األفِزؼٍمخ ثٛفبح هة أٍوح ػٕل رٕبٌٚٗ فجي  كل١مٗ ِظٕٛع ثّبكح ٍبِخ، 

ٚأْ األة ػٕلِب رؼبلل وبْ ٌؾَبثٗ ٌٚؾَبة ػبئٍزٗ، فٍٙـُ ؽك االكػبء اٌّجبشو. كهع ؽّبك ػجل ، االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فــٟ 

 اٌجؾــو٠ٓ  2005كػـٜٛ اٌؼ١ت اٌقفٟ، ِغٍخ اٌؾمٛق، عبِـؼخ اٌجؾـو٠ٓ، اٌّغٍـل اٌضـبٌش، اٌؼـلك اٌضبٟٔ، ٠ـ١ٌٛـٛ 

 .419-391ص ص
(1)

 .295ؾّب٠خ اٌّل١ٔخ ٌٍَّزٍٙه فٟ ػمٛك اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ ِٛفك ؽّبك ػجل، اٌ 
(2)

 اٌّزؼـّٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ، اٌغو٠لح2005/06/20 اٌّؤهؿ فٟ   10/05فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ هلُ 1ِىوه  140اٌّبكح  

 فٍُ رأر١ب ثزطٛه فؼبي ،1هِىو 140ٚ 140.ٚهغُ اٍزؾلاس اٌّٛاك 2005 عٛاْ  26اٌظبكه فٟ 44 اٌو١ٍّخ، اٌؼلك     

 فٟ ِمبثً اٌّشوع اٌفؤَٟ اٌنٞ ٍب٠و األّٔبؽ اٌؾل٠ضخ ٌالٍزٙالن.     
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ضمن ىذا عمييا  اإلجابةا حاولنلقد ،انطبلقا من ىذه األسئمة، وبناء عمى ما تقدم   
ذكر و  ،والخدمات ضمان السبلمة في المنتجاتب تعريف االلتزامل بالتطرق وذلكالمبحث 

وكذا مضمون ىذا االلتزام في البيع ، ليذا االلتزامستقبللية منح اال إلىالتي أدت سباب األ
  و التالي:عمى النح ىذا المبحث إلى مطمبين مقسن فيذا ما جعمنا  العادي وااللكتروني،

  توسباب نشأأتعريف االلتزام بضمان السبلمة و  :المطمب األول     
 اإللكترونيبلمة المستيمك في البيع العادي و ضمان س :المطمب الثاني           

 المطمب األول
 بضمان السالمة  وأسباب نشأتوتعريف االلتزام 

ع وسيمة لحماية المشتري لقد حاول الفقو والقضاء الفرنسي التفكير والبحث عمى أنج
وأحكام المسؤولية المنظمة في التقنين  خارج قواعد ضمان العيوب الخفية، (المستيمك)

فتوصبل لبلزمة لضحايا المنتجات والخدمات والتي لم تعد كافية لتحقيق الحماية ا ،المدني
جأ إلى كما ل .(1) إلى فكرة االلتزام بضمان السبلمة عمبل عمى تنظيميا في عّدة أحكام

 .(2) وحماية البائع حسن النية ،رعاية مصالح المشتري بالحصول عمى تعويض
بداية تطبيق ىذه الفكرة التي أصبحت التزاما عاما في عقد نقل في الكانت   

لمسافر بعد التزاما بضمان سبلمة ا فرض عمى الناقلحيث  ،1911األشخاص في سنة 
بيق ىذا االلتزام إلى عقود مختمفة، كااللتزام تمادى تط بعد ذلكو  ،نقمو إلى مكان الوصول

 التداول بالمنتجات والخدمات،البيع و في مجال  ثم ،بضمان السبلمة في المجال الطبي

                                                           
)1( 

Cass. 1er civ, 16 mai 1984, D.1985, JP- 485, 2
e
, espèce, note ( J).Huet, R.T.D. civ 1985 

    p 403, note. ( J).Huet.  

 .02، ٘بِش هل550ُثك، ص ك/ ػجل إٌّؼُ ٍِٛٝ إثوا١ُ٘، اٌّوعغ اٌَب    

    V.aussi :Cass.1
 er

 civ.20 mars1989.p381 et s s, note.(Ph).Malaurie ,R.T.D.civ.1989 p756  

    note.(P). Jourdain.  

     Cass.1
ère

.civ, 22 jan1991, Bull, civ I,N°30.R.T.D.civ.
                                                                                                         

 

 .253ٚ 252ٚ 250ك/ عبثو ِؾغٛة، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
(2 )

   ئغ ٍٟء إٌـ١ـخ، فـَّٝ األٚي ثـبٌجـبئـغ اٌّـؾزوف بوـّب ٌـغـأ اٌمـؼـبء إٌٝ رغـ١ـ١ـو رـ١َّخ اٌجبئغ ؽَـٓ ا١ٌٕخ ٚاٌجـ

vendeur professionnel      Le  ٞأِـب اٌضبٟٔ  ٠ؼٍـُ اٌؼـٍُ اٌىبفٟ ثبٌّـج١ـغ ،اٌـنLe vendeur occasionnel   

 .15ػجل اٌىو٠ُ عٛا٘وح،اٌّوعغ اٌَبثك، ص، ش١ئب ٌٍزقٍض ِٕٗ اٌنٞ ٠ج١غ    
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المنتج أو تربط المستيمك بالبائع الميني  منيا االلتزام بضمان السبلمة في عقود البيع التي
 . من المبيع ةوالحماي الضمان وىي ،نتيجة ايجابيةلو تحقق لوالصانع 

 :تبعا عمى النحو التاليلقد قسمنا ىذا المطمب إلى ثبلثة فروع، ،وعميو 
 تعريف االلتزام بضمان السبلمة :األول الفرع          
 ة االلتزام بضمان السبلمةأسباب نشأ :الفرع الثاني          
    السبلمة االلتزام بضمان شروط :الفرع الثالث          

 لالفرع األو
 تعريف االلتزام بضمان السالمة  

أي المتدخل  ،يعرف االلتزام بالسبلمة بأنو ذلك االلتزام الذي يحرص فيو المدين
أضرارا المبيع  تنفيذ العقد دون أن يمحق  عمى امنتج بائعاأو  اصانعأو بائعا سواء كان 

سيطرة المدين  وقد أعتبر البعض االلتزام بالسبلمة متمثبل في .(1) أي المستيمك بالدائن،
مب تنفيذه بطريقة الضمان يتط . فيذاعمى األشياء التي تثير الضرر الجسدي لممستيمك

األولى تكمن في توقع األخطار التي يمكن أن يتعرض ليا ف وبخطوة مزدوجة:كاممة، 
التقميل ىذه األخطار، إما بمنع وقوعيا  أو  تكمن في التصرف حيالفالثانية، أما  الدائن.

   .(2) من أثارىا
: "االلتزام الذي يتطمب توافر االلتزام بضمان السبلمة ىو (3)البعض اآلخر ولدى

وأمنو  ،يا أن تمس صحة المستيمكفي كل منتج ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأن
عويض المشتري ت يا تكمن في يرى أن ىناك منغير أن  ."تضر بمصالحو الماليةأو 

                                                           
(1) 

 بْ، األهكْ ــو، ػّــبِل ٌٍٕشـل اٌج١غ ػجو االٔزؤذ، كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  كاه ؽـػم ،ك/ػّو فبٌل ىه٠مبد

 .343،ص 2007ٕخ ٍ   
(2)

 . ٚونٌه: 218ك/ػجل اٌمبكه ألظبطٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

 A(Weill et F.Terré), droit civil, les obligatoires, Dalloz, 4
ed

 1986, n°400, p 406. 
(3)

 ٍٙه ـــخ اٌَّزــّب٠ــؽ ُ،ــلٚػ إثوا١٘ـــبٌل ِّــك/ ف :ل٘ب ٚ ونٌهـب ثؼـٚ ِ 215بثك، ص ـغ اٌَـّوعـبن، اٌـٟ فزـك/ػٍ 

 ونٌه: .193ص ،2008اٌّوعغ اٌَبثك، ِظو، ٍٕخ  ،االٌىزوٟٚٔ   

DEFFERRARD.(F) ,Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause   

étrangère ,D.1999.chronique  n°15,pp367-369.    

ػٍٝ ػبرك اٌجبئغ فٟ فبئلح اٌّشزوٞ ٚ٘ٛر١ٍَُ ش١ئب مٚ  "٠ٚوٜ اٌجؼغ ٠زورت ػٍٝ ػمل اٌج١غ اٌزياَ ثؼّبْ آِ َِزمً

=َِزٜٛ وبف ِٓ األِٓ."  
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وتصيب سبلمة جسده وأموالو من جراء عيوب  ،يددي تـر التن األضراـ)المستيمك( ع
 .(1) خطورتوالمبيع أو 
عنى واحد يكمن في قيام م السبلمة،بضمان االلتزام سبلمة أو نقول أن االلتزام بال 
استبعاد وقوع حول صبلحية المبيع، و المنتج بزرع الثقة لدى المستيمك البائع البائع أو 

 عند وقوعيا. وضمان التعويض ،األضرار عند استعمالو 
الذي نصت يحمل  نفس المعنى  االلتزام بالسبلمةبالرجوع إلى البيع اإللكتروني،

 خدمة السمعة أو الوفير األمان لممستيمك في تإلى ، فيو ييدف عميو قوانين حماية المستيمك
بحيث يجب أن  ،(2)تكون مصدر ضرر لو، ولممحيطين بوو تنطوي عمى خطورة قد التي 

 معيار الجميور وفقأو  األمان الذي يتوقعو المستيمك و لسبلمةمن ضمان ايتحقق 
وكذا ظروف  تتفق مع التقدم العممي والتكنولوجي القائم، ،وبطريقة معتادة موضوعي،

 استخدام الخدمات. استعمال المنتجات أو 
نتيجة وىذا   (3)التزام بتحقيق نتيجة مطمقة لدى البعض االلتزام يمثل ىذاكما 

بالثقة المفترضة وجود عيب فييا. فإذا أخل المدين ب ع خطرة بطبيعتيا أوالتعامل في سم
 الجسدية والمادية األضراركل أنواع  تتمثل في  وىي ،(4) يتحمل نتيجة ذلكسوف فيو، 

من ضمان السبلمة في البيع المرجوة  أن نفس النتيجةولكن نقول  .التي تمحق بالمشتري
الذي يزخر بدوره بالمنتجات المعقدة والخطرة  ،لعاديااللكتروني، فيي متوقعة في البيع ا

جسدية أضرارا وكذا لغير المتعاقد  ،وعائمتو ()غير المحترفوتسبب لممشتري البسيط 
 تحمميا. يمكنال  ،ماديةو 

 

                                                           

= BORGHETTI.JEAN_SEBASTIEN,la responsabilité du fait des produits, étude de droit 

comparé, L.G . D.J ,Paris 2004 ,pp118 _ 119 . 
(1)

 ، أؽوٚؽخ اٌّبعَز١و فٟدٓ األػواه اٌزٟ رَججٙب إٌّزغبخ ِـياَ ثَالِخ اٌّؼوٚه اٌغَل٠ـــل اٌّأل، االٌزـثله ؽبِ 

 .01، ص 2004اٌقبص، عبِؼخ اٌى٠ٛذ، ٍٕخ  اٌمبْٔٛ    
(2 )

 . 2225ك/ ػجل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبىٞ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 
(3)

 بؽو، شوػ ــٚ أ٠ؼب  ك/ ػلٔبْ ٍوؽبْ ٚ ٔٛهٞ ف 69ٚ  68ك/ ػجل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبىٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

  األهكْ ِىزجخ كاه اٌضمبفخ، ػّبْ،، ِظبكه اٌؾمٛق اٌشقظ١خ )االٌزياِبد(، كهاٍخ ِمبهٔخ، اٌّلٟٔ األهكٟٔ اٌمبْٔٛ   

 .315ص ،  2003ٍٕخ    
)4( 

Goldschmidt .(S), Théorie de l’obligation de sécurité, thèse, Lyon 1947, p 140 et 141. 



 الحديثة للضمان عه العيوب الخفية اآلليات                         الفصل الثاوي: 

330 

 

 الفرع الثاني
 أسباب نشأة االلتزام بضمان السالمة  

في العقود بعد أن  لقد ورد اعتراف الفقو والقضاء الفرنسي بضمان السبلمة       
 ،عجز ونقص أحكام ضمان العيب الخفي في تحقيق األمان والحماية لممستيمك اأدرك

تماشيا مع تغير   نتيجة التطورالكبير الذي عرفتو  أحكام  المسؤولية التقصيريةوذلك 
 . شكل خطورة لمستعمميياالبعض منيا يو  ،وحداثة المنتجات حتى أصبحت معقدة

 ان العيب الخفي لضمان المستهمكنقص أحكام ضمأوال:
 ؤلضرار الناجمة عن عيوب المنتجات نظرا لعدم تغطية أحكام العيب الخفي ل      

ولغياب النصوص التشريعية الخاصة بمسؤولية المنتجين والبائعين، اضطر القضاء 
لمستيمك إثر الفرنسي إلى تطويع نصوص أحكام البيع الخاصة بالضمان ليدف حماية ا

 المنتجات.أغمبية ىذه  صفة الخطرة التي تحتوييا نظرا لم ،مالي بضرر جسدي أو إصابتو
قانونية خاصة بالمنتجين والموزعين يتم  إنشاء نصوص  كانت النتيجة في ذلك،          

 األحقت األضرار  التي والخطيرةالمعيبة ئولتيم عن منتجاتيم تطبيقيا عند تحقق مس
ضمان العيب الخفي لم تعد تقدم الحماية الكافية  ن تطبيق أحكامأل ،بالمستيمكين
العيب الخفي مع الواجب توافرىا في شروط العدم تناسب ك لعدة أسباب، وذلك لممستيمك

مشكمة اإلثبات اليوم تفرض  ألن ،وعدم كفاءتيا في اإلثبات ،المنتجات الخطيرة والحديثة
 نفييا بالسبب األجنبي.وجود قرينة عمى الصفة الخطرة في المبيع والتي ال يمكن 

فيطمح في  قد ال تناسب المستيمك، مدة رفع دعوى لممطالبة بالضمان كما أن          
خاصة إذا كانت المبيعات برامج أو  ،مدة أطول عن المنصوص عمييا في القواعد العامة

  فبل يتم اكتشافيا إال في وقت الحق عمى وقت تسميميا. ،تقديم خدمات
فمم يتمكن المعيار الموضوعي من تحقيق خفاء العيب وتقديره،  فيما يخص شرط   

فبلبد من االعتداد فيو بالمعيار الحماية لممستيمك من األضرار الناجمة من عيوب المبيع ،
ر عدم استطاعتو في التي تظي ،(مستيمكلممشتري )الالحماية ىذه يحقق حتى الشخصي 

في ظل التقدم التكنولوجي الذي يصاحب خاصة  غش البائع في خفاء العيبإثبات تعمد أو 
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وكذا مدى حرص الباعة الحرفيين والمنتجين عمى اخفاء  ،(1)السمع وتقديم الخدمات إنتاج
 .عيوب منتجاتيم 

إذا ما تعاقد مع بائع محترف  وه يشكل صعوبة لممستيمك في إثباتشرط القدم، بدور أما  
 ويةكاألد ،منتجات الصيدلةلفاسدة أو كالمنتجات الغذائية ا في عقد من عقود االستيبلك،

برامج ك ،كذلك في المنتجات الكيربائية أوااللكترونية قد تتمثلأوالكيماويات الطبية، أو 
 وغيرىا حيث يستحيل عميو معرفة مدى وجود العيب فييا قبل التسميم.  ،المعموماتية

سب لنفعية بحنقص قيمة المبيع اعند وجود أما خاصية تأثير العيب، فتظير 
كانت طبيعة المنتجات تستطيع تي تم االتفاق عمييا في العقد أو الو  ،الغاية المنشودة منو

 الكشف عنيا. 
الخطرة المنتجات  تكمن فينبلحظ أن المنتجات التي تتطمب حماية المستيمك  
أحكام العيب الخفي فبأموالو، ، تمحق اليبلك بالمستيمك و كبيرة انيا أضرار عتنجم التي 
 ، فاألحسن تطبيق نصوصا صارمة متعمقة بالمطابقةنياعن حماية المستيمك م إذنعاجزة 
يعد منتوجا غير مطابق لمرغبة  ،وج الذي يجذب خطرا لصحة المستيمكأن المنت نظرا

 المشروعة لممستيمك.
يم ترفع خبلل سنة من تاريخ تسمف ،مدة رفع دعوى الضمان لمعيب الخفي عن أما
ي مدن 452/1التقنين المدني الجزائري والمقابمة لممادة من  383حسب المادة المبيع 
 1648لمادة اسب ستة أشير حتقدر ب ،ترفع خبلل مّدة قصيرة ،غير أنيا كانتمصري

 .(2) وجعميا سنتين، تم تعديميالكن سرعان ما  ،مدني فرنسي
تيمك من قبل المشرعين قد ال تكفي لممس فروضةىذه المّدة الملكن يمكننا القول أن 

 حرفيع الجزء األكبر منيا في التفاوض مع الاضإذا ، خاصة في الضمان ممطالبة بحـقول
فينتج عن ذلك  .فيضع وقتا طويبل ،بغية الوصول إلى الحل الودي المنتج والصانعأو 

                                                           
(1  )

 بهفـــأ ح اٌّؼــِٕش ْٛ،ــبٔــو٠ؼخ ٚاٌمــكهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌش ٠خ اٌؼمل٠خ ٌٍَّزٍٙه،بــاٌؾّ ك/ػّو ِؾّل ػجل اٌجبلٟ،

 .539ٚ 538، ص 2004ٍٕخ  ،اإلٍىٕله٠خ    

   Bénabent.(A),op.cit,p163 et s.        
(2   )
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كذلك قد  يكشف عن العيب في وقت متأخر رغم أو  ،(1) سقوط حقو في الضمان بالتقادم
في األجيزة لمكشف  واستعمال أحدث ،ستعانة بالمختصين، أي االاستعمال كل اإلمكانيات

 ذلك.  شأن
وأنشأ لممستيمك  القضاء الفرنسي حرر المستيمك من قيود دعوى الضمان،لكن 

وذلك إعماال  ،لممواصفات اابقـمط امبيعديدا متمثبل في التزام بضمان تسميم ـالتزاما ج
عن المنتجات التي التي قد تنجم  رارـلتقميص األض كذاو  ،لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

كما اعتبر ىذا االلتزام الجديد بديبل عن  .(2) في مختمف الميادين التكنولوجياأوجدىا العمم و 
          .(3) وفي نفس الوقت مكمبل لو ،ضمان العيوب الخفية

إذن االعتراف بوجود االلتزام بضمان السبلمة في عقد البيع من طرف الفقو والقضاء 
 أمام المبيعات المستحدثة دليل قاطع عمى نقص أحكام ضمان العيب الخفي في التطبيقل

 اإلنتاج والتصنيع. العالية في تقنية
  تطور أحكام المسؤولية التقصيريةثانيا :
ال بد أن يثبت الخطأ الذي ارتكبو  ،حقو في التعويضحتى يضمن المضرور        

  الخطأ الواقع بفعل الشيء الموجود تحت الحراسة.يثبت  ئع المنتج أوالمنتج أوتابعو أوالبا
مما دفع  ،المعقدةو الفنية الحديثة أن ىذا األمر يستحيل عميو أمام المنتجات  غير

الفقو والقضاء إلى إقامة الخطأ المفترض في المنتج أوالبائع المنتج بمجرد وقوعو، وىذا ما 
  .من التقنين المدني الجزائري 124ادة مدني فرنسي المقابمة لمم  1382نصت عميو المادة

وتخفيف إثبات خطأ المنتج  ،أنو لتيسير تعويض ضحايا المنتجات الخطرة غير
الواردة عن  أحكام المسؤولية المدنيةبالتمسك المضرورين ليؤالء قضاء الفرنسي السمح 
 "جولدمان"التي نادى بيا أوالتجزئة لمحراسة  نظرية التفرقةوتبنى 1/1384  ،األشياءفعل 

GOLDMAN-- ومرحمة حراسة تشغيمو بعد  ،مرحمة حراسة صنع الشيء وىما: إلى مرحمتين

                                                           
(1)

 إٌٙؼخ اٌؼوث١خ ، كاهك/ أؽّل ػجل اٌؼبي أثٛ لو٠ٓ، ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌقف١خ ٚعلٚاٖ فٟ ِغبي إٌّزغبد اٌظٕبػ١خ 

 . 74ص ،1996ٍٕخ ، اٌمب٘وح
(2 )

 . 122ٚ  121ص  اٌَبثك،ك/ عبثو ِؾغٛة ػٍٟ، ػّبْ ٍالِخ اٌَّزٍٙه، اٌّوعغ 
)3 ( 

HUET .Jérôme ,Traité du droit civil, les principaux contrats 
 
spéciaux, éd L. G.D.J. 

    Paris1996,
  
p203 et s. Civ1ére 24 mai1985, R.T.D.civ 1986, p366 obs :

 
HUET Jérôme.
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 منو الحراسة فيوانتقال  تميحتى المالك يبقى حارسا لتكوين الشيء فالصانع أو  .(1) صنعو
إلى أن أعمن القضاء  بين الفقياء طويل ىذه الفكرة كانت محل خبلف غير أن ،هإلى غير 

 .(2) في قضية األكسجين السائلالصريح  و فالفرنسي موق
حراسة فض كل تمييز بين حراسة التكوين و ر  الذي المشرع الجزائري إلىرجوعا   

من 138 طبقا لممادة  وربط مسؤولية الحارس بسمطة الرقابة واالستعمال والتسيير ، الفعل
األشياء غير الحية عن فعل  كما أن الغير ال يمكنو رفع دعوى المسؤولية .التقنين المدني
كن يمكن إثارة مسؤولية المنتج أوالصانع عن فعمو الشخصي ل ،ك المـنتوجإال ضد مال

 ذلك بإثبات خطأ الصانع أوالمنتج.و 
كذلك تيسير و  ،متضرر من إثبات خطورة المنتجاتيترتب عن ذلك إعفاء ال  

 .(3) الفعال ميمة تحديد المسئول عن الضرر المباشر و
ب الكشف عن مرتك يمكن التمييز بين المرحمتين المذكورتين أعبله،اء إجر ب إنفلذا  

عيب ال ا يستدعي إعفاء المضرور من إثباتـمم ،الخطأ الذي سبب الضرر لممتعاقد
 وكذلك إعفاء ه من إثبات خطأ المنتج. وخطورة الشيء في مرحمة صنعو، 

 الفرع الثالث
 شروط االلتزام بضمان السالمة 

فحتى  وكذا أثارىا، ،ت عن بعضيا البعض باختبلف شروط تحققياتختمف االلتزاما
وتكمن ىذه األخيرة في  ،(4)عّدة شروطالبد من توافر  يتحقق االلتزام بضمان السبلمة،

                                                           
)1 (  

Goldman .B ,La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées  

    thèse , Lyon 1946,N° 116-117 et 131et s
 

 .88، المرجع السابق، ص ع١ّؼٟك/ ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ونٌه ٌلٜ 
)2 (  

Cassation civile, 2
ème

 chambre, 05/01/1956 , J.C.P 1956.11.9095 , Dalloz 1957 , p261. 

(3) 
 كهاٍخ فٟ لبْٔٛ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ ِغ اٌّمبهٔخ ثبٌفمٗ اإلٍالِٟ ِؾّل ػجل اٌمبكه اٌؾبط، َِؤ١ٌٚخ إٌّزظ ٚاٌّٛىع،

 .123ص ،2007 اٌّوعغ اٌَبثك،، . ٚونٌه ك/لبكح ش١ٙلح138ص ،1983اٌمب٘وح، ٍٕخ   إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، كاه  

 :ٚأ٠ؼب   

VINEY. Genevière, Traité de droit civil (introduction à la responsabilité)2
ème

 éd, L.G.D.J 

 Paris, 1995,p280 . 
(4 )

  .  ك/ِؾّل اٌزٍزٟ، اٌّوعغ اٌَبثك143ك/ ِؾّل ػٍٟ ػّواْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص : ٔنووٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً  

 ٚ ِب ثؼل٘ب.  ١ٍ66ل ؽَٓ اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ ػٍٟ  ٚ ِب ثؼل٘ب . 203ص     
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الذي ينبغي تفاديو مـن و  ،دد أحد المتعاقدين في المستقبلضرورة وجود الخطر الذي يي
، وأيضا كون المتعاقد األخر (2)دين مينياكذلك ضرورة كون أحد المتعاقو  .(1)طرف المـدين

 .(3) تحت الييمنة االقتصادية لممدين
 يهدد سالمة المتعاقد يوجود الخطر الذ أوال:   
د يتعرض الدائن ق الخدمة واستعمالو،ناء المبيع المتمثل في السمعة أو بعد اقت  

ممطالبة بالتعويض مادية التي تدفعو لويسبب لو أضرارا جسدية أو  ،(4)بالسبلمة لخطورتو
 ،دة لمسبلمة الصحية لممتعاقد خاصةالميداطر المادي والمعنوي. فمن بين المخ

العبلج الطبي كعقد النقل أو  ،التي تنتج عن عقود تقديم الخدمات، تمك يمك عامةـوالمست
  .(5)كتوزيع الكيرباء والغازمن طرف شركات التوزيع ،المرفقيةيم الخدمات السياحية أو أوتقد
الخمل في و أالغش الخطرة نتيجة بيع وتسميم المنتجات المعيبة أو عن قد تنتج  ماك  

عدم احترام مقاييس بسبب تنجم عن سوء تخزينيا التي األضرار تصنيعيا أوتركيبيا أو 
 المحافظة والصيانة المعمن عنيما قانونيا. 

ع أموالو تتمثل في خسارة وضيا فيي ،ر الميددة لسبلمة أموال المتعاقدأما المخاط
أوقد  ،كبيرة آالتكأن يكون المنتوج المنتوج لتوقي خطره، نفقيا إلصبلح  المبيع أو التي أ

باستعمال جياز ، بعد  ضياع حيواناتو ىمكافي كذلك أو  أخرى، تكمن في أشياء قيمية
، ريق يقضي عمييا، مما يرتب إفبلسو، قد  يتسبب في حخملعيب أو بو تدفئة لمدواجن 
نييار اإلكالسكري أو  ،نفيصاب بمرض مزم ،سبلمة صحتوعمى  ؤثرت فيذه الحالة قد

 العصبي. 
                                                           

)1( 
(F).DEFFERRARD, op.cit , n°11, p 366.    

(2)
  ك/ ِؾّل ١ٍٍّبْ فالػ اٌوش١لٞ، ٔظو٠خ االٌزياَ ثؼّبْ اٌَالِخ فٟ إؽبه رطٛه اٌَّؤ١ٌٚخ اٌؼمل٠خ )كهاٍخ ِمبهٔخ(  

 .  105، ص  1998،ٍٕخ   خٍىٕله٠كوزٛهاٖ كٌٚخ  فٟ اٌمبْٔٛ اٌقبص، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، و١ٍخ اإل      
(3) 

 .  345ك/ ػّو فبٌل ىه٠مبد، اٌّوعغ اٌَبثك ،ص
(4)  

 إٌّزٛط اٌقط١و ٘ٛ إٌّزٛط اٌنٞ ٠شىً فطوا ػٕل اٍزؼّبٌٗ اٌؼــبكٞ ػٍٝ ٍالِــخ ٚطــؾخ األشقبص، فٙٛ ػـىـٌ

ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّغ  3/11َ إٌّزٛط ا١ٌٍَُ اٌمبثً ٌٍز٠َٛك، ؽ١ش ػوفٗ اٌّشوع اٌغيائوٞ فٟ اٌّبكح

ففٟ ٠ؼّٓ ػلَ األػواه ثبٌغ١و ٍٚالِخ  ثّب ٠ٍٟ:" وً ِٕزٛط فبٌٟ ِٓ أٞ ٔمض ٚ/أٚػ١ت 03/09اٌغش هلُ 

 ِظبٌؾٗ اٌّبك٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ". اٌَّزٍٙه ٚ/أٚ

(5)
 نٌهــو٘ب أٚوـأٚثزغ١١ وو١جٙب ٌٍّزؼبللــالِخ األٍالن اٌىٙوثبئ١خ اٌزٟ رمَٛ ثزــبء فؤَب ٍِيِخ ثؼّبْ ٍـــووخ وٙوثـش 

  .  231ص ثئىاٌزٙب. ك/ػجل اٌمبكه ألظبطٟ،اٌّوعغ اٌَبثك ،    
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 تمحق ممتمكات المستيمك العقاريةىذه المخاطر )الحريق أو غيره( أن  تستطيع 
 كالمنزل والمصنع وكل ما يجاورىا من مباني، وذلك من جراء استعمال المنتوج المعيب

  .الخطيرأو 
السبلمة  رأي القائل بعدم تصور االلتزام بضمانغير أننا في األخير ال نشاطر ال

سمانية وذلك لكون المنطق الفكري غالبا ما يعبر عن السبلمة الج ،في أموال المتعاقد
راجع لبلرتباط  ذلكو  (1)عبر عنو بعض الفقووىذا ما  .ودون التفكير في غير ذلك

 لك. ال غير ذو  وحياة الشخص، ،المنطقي الموجود بين المدلولين السبلمة
 كون أحد المتعاقدين مهنيا ثانيا :

أحد لسبب كون  ،ممطالبة بضمان السبلمةلط تكمن العمة في فرض ىذا الشر 
لمخبرة  حائزاصنعا وتركيبا، كما أنو عيبا أو فيو أكثر عمما  بالمبيع  ،مينيا عاقدينالمت

ة باألشياء أوالمتعمقلممبيع  أوموزعا ،منتجانتو إن كان صانعا أو العممية المتعمقة بمي
فيذا ما يجعمنا ، إن كان بائعا ،الخدمات التي يقدميا لممستيمك عبر العقود المختمفةو أ
 باستغبللالميني البائع مما يخمق الفرصة لدى  ،انعدام التوازن العممي والتقني بينيماؤكد ن

 المنتج في المبيع.المستيمك المطمئن لثقة البائع أو رضا 
 الفرنسي عمى أن عمم البائع الميني بالمبيع قرينة قانوية استقرالفقو والقضاء  ىكذا 

ميز بين الصانع والمنتج والموزع  غير أن بعض الفقو قد .(2)قاطعة ال يجوز نقضيا
الموزع  أنفي حين  ،يعتبر مخطئا حكما بعرضو في السوق مبيعا معيبا صنعو فالصانع

 .(3)ناغير مسؤول لكون أن الصانع مسؤول والتاجر ضام التاجرأو 

                                                           
(1  )

ك
 

 .  ونٌه: 230/ػجل اٌمبكه ألظبطٟ ،اٌّوعغ اٌَبثك، ص 

     Remy. (Ph) , La responsabilité contractuelle :histoire d’un faux concept, R.T.D. civ.1997 

pp323-327.     
(2)  

 .223، ك/ أٍؼل ك٠بة، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 1971، كاٌٛى27 04 ١1971ي رغبهٞ فؤَٟ فٟر١ّ

  Note :Boitard et Robert sur cassation du 27 /03/1971 , j -c-p 1972-11-1728. « A cet égard  

  le vendeur professionnel est le vendeur qui se comporte habituellement comme un 

   promoteur ». 

  .1613٘بِش  283ص اٌّوعغ اٌَبثك، ك/هِؼبْ اٌقٓ،

 
(3) 

Mazeaud .H, Responsabilité du vendeur fabricant, revue trimestrielle de droit civil  

    (R.T.C), 1955, N°15, p 420-425 .  
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أي   ،، مينيينفي حالة كون كبل المتعاقدين ،يمكننا االستغناء عن ىذا الشرط
 -المستيمكالمشتري أو  –أثبت المتعاقد الدائن ، إال إذا بنفس الخبرة العممية نا يتمتعاأنيم

الخدمة، وأن رغم مية لمبائع عند اقتناء المبيع أو أنو ال يممك نفس الكفاءة العم ،بالسبلمة
 ستطاع الميني تغميطو في المبيع ودفعو لمتعاقد عميو.عممو ا
 كون المتعاقد اآلخر تحت الهيمنة االقتصادية لمبائع ثالثا:

لمخضوع لمبائع الميني  -المستيمك -يقصد بيذا الشرط حتمية المتعاقد اآلخر
مذعنة، فيذا راجع إلى ضرورة ابتغاء تكون في أغمب األحيان تعسفية أو  وشروطو التي

 التي ال يستطيع تحقيقيا بنفسو، ،االقتصادية واحتياجاتو االستيبلكية أو،اصده قبعض م
 . الصناع أو من طرف الباعة والمنتجين اقتنائيابل يحتاج 
مناقشة  أو ،عية في سبيل الحاجة دون تفاوضيضطر لبلذعان ليذه الوض 

  .(1) حتى تغيير البعض منيا المنتج أو شروط التي يفرضيا البائع أولم
السبلمة في عقد البيع أما فيما يخص الشروط الواجب تحققيا لقيام االلتزام بضمان 

تحت عنوان  ضمن الفرع الثاني من ىذا المطمب ، فضمنا التعرض إليياااللكتروني
 مضمون االلتزام بضمان السبلمة في البيع االلكتروني. 

 المطمب الثاني
 كترونيضمان سالمة المستهمك في البيع العادي واإلل

سواء كانت مبرمة بطريقة عادية البيع إن ضمان سبلمة المستيمك في عقود 
لكترونية، أصبح التأو  لسمعة اتقديم الخدمة أو عند زاما جوىريا عمى عاتق المتدخل أوالمزود ا 

نماذج مما أدى إلى ظيور  ،بالتطور التكنولوجيصنعيا أو  ،التي تأثرت عند إنتاجيا
لخدمات ذات المكونات الخطرة التي عرضت صحة وسبلمة مستحدثة من المنتوجات وا

 اإلنسان إلى الخطر ثم اليبلك.
المنتوجات في األسواق المحمية ووفرة السمع و  ،في اإلنتاج التحوالتإزاء ىذا  

تدخل أدى إلى  ،االلكتروني بواسطة البيع العادي و الحصول عميياالتي يتم الدولية أو 
 تىح ياتعديل بعض نصوص قوانينأو  ،سة تشريعية جديدةن وتنظيم سياالدول لتقني بعض

                                                           
(1)

 .67ك/ ػٍٟ ١ٍل ؽَٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
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قو  ،تكون ناجعة لحماية المستيمكو  ،تسايرىذا التغيير منتجين من رار مسؤولية المتدخمين ا 
 قاسو المتداول في األباعة عن مختمف األخطار واألضرار التي يسببيا المنتوج و 

لعديد من مان السبلمة القد شغمت فكرة االلتزام بض ،. فحرصا عمى ذلكوااللكترونية
البحث عن القواعد في العرب ضاء، وكذا المشرعين األوروبيين و القاجتيادات لرجال الفقو و 

وكنتيجة  اإللكتروني.العقود، منيا عقد البيع العادي و األحكام التي تضبط ىذا االلتزام في و 
من فرضت حماية لممستيمكين في أشخاصيم وأمواليم و لذلك شرعت نصوص قانونية 

  .خطورة ىذه السمع والخدماتعيوب و 
  عمى النحو التالي: قمنا بتقسيم ىذا المطمب إلى فرعينفقد  ،وعميو

 السـبلمـة في عقد البيع العادي ضمان مضمون االلتزام العام ب :الفرع األول  
 مة المستيمك في البيع اإللكترونيمضمون االلتزام بضمان سبل :الثانيالفرع           

 فرع األولال  
 االلتزام العام بضمان السالمة في البيع العادي مضمون

أساس  كان أساس مسؤولية البائع المحترف في التشريع الفرنسي قائما إما عمى
األولى مرتبطة بالقواعد العامة الواجبة . فالمسؤولية التقصيريةالمسؤولية العقدية أو 

وكثيرا ما تطبق  ،ضرر لحق بالمشتريإذا نتج عن استعمال المبيع أوالمنتوج  ،يقالتطب
 . وما يمييا 1641أحكام العيوب الخفية المنصوص عمييا في المادة 

البائع أما المسؤولية الثانية تتحقق إذا ما لحق الضرر بالشخص غير المتعاقد مع 
غيره من من جراء انفجار جياز التمفاز أو  كأن يصاب بضرر ،المنتجأو المحترف 

  من التقنين المدني. 1382تطبق المادة كانت ف ،المنتوجات الخطرة
المنتوجات  المستحدثة المبيعات أو  غير أن ىذا الضمان أثبت عجزه عمى مستوى

، فأتجو تفكير القضاء الفرنسي إلى ضمان يات المعقدة في التركيب والتصنيعذات التقن
ىو ديد، و بتحميل المحترف عبء التزام ج ذلكو  ،ستوى أعمى من السبلمة لممستيمكم

االلتزام بضمان السبلمة مستقبل عن غيره من االلتزامات الناشئة عن عقد البيع، متأثرا في 
المتعمقة بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة وذلك بتاريخ  374بية رقم و ذلك بالتوصية األور 

المؤرخ في  389قانون رقم في التي تبناىا المشرع الفرنسي و  ،1985جويمية  24
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 1386من  المواد لتمثل حالياالمتعمق بالمسؤولية عن المبيعات المعيبة  19/05/1998
، حيث لم يعد العيب يعرف (1) من القانون المدني 18مكرر  1386 إلى المادة 1مكرر

 مدلوال أخر متمثبل في عدم استجابة المنتج لمرغبة المشروعة لو أصبح  بل بعدم المطابقة،
ن عقد النقل كما أشرنا إليو سابقا أول تطبيق لبللتزام فكا، السبلمةضمان في لمطموبة وا

ثم بسط القضاء  (2)القرار الشيير لمحكمة النقض الفرنسية ىبضمان بالسبلمة وذلك اثر 
 . وبعده في نياية القرن العشرين (3)تطبيقو الوقائي عمى عقود أخرى منيا عقد البيع

مدني فرنسي  1147و 1135لقد تم تأسيس ىذا االلتزام  بناء عمى نص المادة  
مستمزماتو و  ،ئري المتضمنة تحديد نطاق العقدمدني جزا 107/2و  106المقابمة لممادة 

 .(4) وفقا لمقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام
وكذا لتغير  ،ىذا االلتزام معنى نظرا الفتقار التطبيقات القضائية إلى توحيد لكن
تطبيق  وأخر ذ بقانون 1978في سنة المشرع الفرنسي  دخل، ت(5)من عقد آلخر مضمونو

متضمنا  1983جويمية  21وحل محمو قانون  ،سبلمة المستيمكينصحة و ب عام متعمق
 ،وغيرىا من قانون حماية المستيمك الفرنسي L .221-1يتضمنيا نص المادة نصوصا
نصت حيث  ،وأخرى عمى االلتزام بالسبلمة المشروعة ،حول المنتجات والخدماتوىي 

" جميع المنتجات والخدمات  حين جاء فييا: ألولى منو عمى غاية ىذا االىتمامالمادة ا
في ظروف أخرى يمكن لمميني أن أو  ،حال استعماليا في ظروف عادية يجب أن تتضمن

                                                           
(1) 

 ،اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌفؤَٟ ،اٌوعغ اٌَبثك . ونٌه :ك/ ِٛفك ؽّبك ػجل18ِىوه 1386إٌٝ  1ِىوه1386اٌّبكح  

 .361اٌّوعغ اٌَبثك، ص 
(2)

 لواه ِؾىّخ إٌمغ اٌفو١َٔخ :   

    Cass.civ, 21/11/1911 : D.1913.1.P 249 . 

 ونٌه لواه:    

    Cass.civ, 21/ 11/1912, d. 1913, 1, 2, p 249, note : Sarrut                                                

   .           92ص اٌّوعغ اٌَبثك، ك/ أٍبِخ أؽّل ثله، 
)3( 

Civ,1
ère

 11/06/1991 : j c p1992.1.3572, note Viney. (G)               

                                   ونٌه:  .04هلُ ،٘بِش402اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ ِؾّل ثٛكاٌٟ،

    (P) Jourdain Cass.civ.1
ère

, 11 juin 1991, RTD civ.1992, 114, obs :      

 .02هلُ ، ٘بِش93ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/أؽّل ٍالِخ 
)4(

Yves. Picod et Hélène. Davo, op.cit.p192.   
)5( 

Calais – Auloy (J) et Steinmetz (F), op.cit, N°250, p 275.                                                     

 . 402ٚونٌه: ك/ ِؾّل ثٛكاٌٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص    
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ترتب عمييا المساس بصحة وال ي احتياطات السبلمة التي يمكن ترقبيا شرعا، يتوقع فييا،
 األشخاص".

األساس القانوني  (1)من قانون االستيبلك الفرنسي L.1221/بر نص المادة كما يعت
لتدخل السمطات العامة، وكانت متضمنة التزاما عاما لضمان السبلمة من أجل حماية كل 

عمى ما  المادة ىذه ، نظرا لعدم احتواء متعاقدين غيرمستيمكين سواء كانوا متعاقدين أو ال
منتجاتو في السوق  يعرض وبالتالي عمى كل محترف اقد،التع يشير إلى صياغة العقد أو

 .(2) احترام ضمان السبلمة لمستيمكيو
لبللتزام بضمان أساسين قانونيين القضاء الفرنسي معتمدا عمى الفقو و ان لقد ك 

ومبدأ مستمزمات العقد، بحيث يعتبر األساس األول لدى ،مبدأ حسن النية  السبلمة ىما:
لكون أن أساسو كامن  ،لتزام بضمان السبلمة واتفاقا مع طبيعة االأكثر امتثاال (3)البعض

من التقنين المدني  107من القانون المدني الفرنسي والتي تقابل المادة  1134/3في المادة 
 المستيمك في مخاطر وقوعفعمى المحترف االمتثال ليذا األساس حتى يتجنب  الجزائري،

 ثم مطالبتو بالتعويض.
لثاني فيو متمثل في مستمزمات العقد التي استمدىا القضاء أما األساس ا

التزام المتعاقد بما  " ال يقتصر عمىحيث جاء فييا:  1135من نص المادة  (4)الفرنسي
  ."العدالةمقانون والعرف و ما ىو من مستمزماتو، وفقا ل ،لكن يتناول أيضاورد فيو، و 

                                                           
)1 ( 

« Les produits et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou 

   dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel présenter la 

   sécurité à laquelle on peut  légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des 

   personnes ». 

     .01 هلُ ، ٘بِش94ك/ أٍبِخ ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     

    L.N°83 – 660 du 21/07/1983 art 01. 
(2) 

: ٔنوو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي
   

   Lambert- Faivre (y), Fondement et régime de l’obligation de sécurité , Dalloz.1994, chron 

   pp 81-83. BIHL (L), Le droit du consommateur à la sécurité,  Gazette du palais 1979.1. 

   Doctrine, p733. voir aussi :Ferrier .Didier ,La protection des consommateurs, Dalloz  

   Paris, 1996, p30 et 31. 
(3)

 .105ك/ػٍٟ ١ٍل ؽَٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
(4)

 .: 1986ك٠َّجو  14ٚ ونٌه ٔمغ ِلٟٔ فؤَٟ  1954عٛاْ  Doui- 04  -اٍزئٕبف كٚٞ  

 .١ٍ105ل ؽَٓ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ػٍٟ ك/     
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األوروبي لبللتزام بضمان  عن األىمية القصوى التي اخصيا االتحادإذن ىذا  
 الجزائري؟ قانونفما مدى أىمية ىذا االلتزام في ال البيع، عقد منيا ،السبلمة في العقود

قا لمنظرية العامة المؤسسة عمى نظرية باىتمت الجزائر بحماية المتعاقد ط لقد
و في وعيوب اإلرادة، ويسأل المتدخل مسؤولية عقدية مجرد اإلخبلل بالتزام ،العيب الخفي

 الضمان إزاء المتعاقد معو.
كما يمكن مسألتو ضمن المسؤولية التقصيرية إن كان من أصابو الضرر من  

وتحسين  ،غير أن مع دخول الجزائر المنافسة الحرة مدني جزائري. 124الغير وفق المادة 
أدى إلى ظيـور منتجات مختمفة مع  وتشجيـعيا لبلقتصـاد الحر، (1)مكينـة المستيـمعيش
 .آمنة خطرة أو ،ةمقمد أو  أصمية كونيا   المستيمك  في شك 

رقم   ة التشريعية إلى إصدار قانونـت بالسياســاب دفعـل ىذه العوامل واألسبـك 
نفس مبدأ  عتمد عمىأالمتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك الذي ) ممغى( (2)89-02

منو  02حيث نصت المادة  ،02-89تم تكريسو ضمن قانون الذي  ،الفرنسي 1983قانون 
يجب أن يتوفر عـمى  طبيعتو ميما كانت خدمةسواء كان شيئا ماديا أو   كل منتوج عمى:"
تضر أمنو، أو  من شأنيا أن تمس صحة المستيمك أور الـتي ات ضد كـل المخاطضمان

المتعمق  15/09/90المؤرخ في  266-90بمصالحو المادية"، وكذا المرسوم التنفيذي 
" يجب عمى المحترف أن  :منو عمى 03المنتوجات والخدمات فقد نصت المادة  انبضم

ر صالح لبلستعمال  يضمن سبلمة المنتوج الذي يقدمو من أي عيب يجعمو غي
 ."أو من أي خطر ينطوي عميو ويسري ىذا الضمان لدى تسميم المنتوجالمتخصص لو و/

حماية سيم التنفيذية لالممغى عبر المرا 02-89 كما وردت تطبيقات لقانون
يا جراء بضاعة معيبة ميما كان نوع ي الغـش منـيمكين فـوع المستـنب وقـالمستيـمك وتج

  .(2) التنظيف الخاصة بالجسمأومواد التجميل و  (1)، أوأدوية(3)سواء كانت غذائية
                                                           

(1)
 أؽوٚؽخ كهاٍخ ِمبهٔخ ثبٌمبْٔٛ اٌفؤَٟ، ئوٞ،اٌّّبهٍبد إٌّبف١خ ٌٍّٕبفَخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيا ك/ ِؾّل شو٠ف وزٛ، 

  2005،ر١يٞ ٚىٚ خ ٌِٛٛك ِؼّوٞ،ــعبِؼ و١ٍخ اٌؾمٛق، بَ،ــشٙبكح كوزٛهاٖ اٌلٌٚخ فٟ اٌمبْٔٛ،فوع اٌمبْٔٛ اٌؼ ١ًٌٕ    

 .26ص    
(2) 

 ، اٌغو٠لح 08/02/1989ـ ــاٌظبكه ثزبه٠ خ اٌَّزٍٙه،ــٛاػل اٌؼبِخ ٌؾّب٠ــٍك ثبٌمـاٌّزؼ )اٌٍّغٝ( 02-89لبْٔٛ هلُ 

  .08/02/1989اٌظبكه ثزبه٠ـ  06ػلك ، اٌو١ٍّخ   
(3)

 =كـِزؼٍ 1990و ــٔٛفّج10ؤهؿ فٟ ــِ 366-90ُــزٕف١نٞ هلاٌَٛ ـوٍـّاٌبي: ـنوو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضـٚٔ، لحـل٠ـٟ ػـفٙ 
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ن تعديل المتضم 438-96من المرسوم الرئاسي رقم  24 نصت المادةكما  
وتتكفل  ،:" الدولة مسؤولة عن أمن األشخاص والممتمكاتعمى أن الدستور الجزائري

 ."بحماية كل مواطن في الخارج
المتعمق بالوقاية من  21/12/97المؤرخ في 494-97المرسوم التنفيذي رقم  ويعد 

األخطار الناجمة عن استعمال المعب أكثر توضيحا ومعبرا لمفيوم السبلمة واألضرار 
: ىي البحث لمادة الثانية منو السبلمة:"...السبلمةيث عرفت االتي تمحق بالمستيمك، ح

التقميل  من أخطار إلى والتي تستيدف  ،عن التوازن األمثل  بين جميع العناصر المعينة
  . (3) "الجروح في حيز ما ىو معمول بو

 (4)ة المستيمك وقمع الغشـمن حمايـالمتض 09-03قانون األخير رقم ال ما صدرـل 
مع  المتعمق بحماية المستيمك)الممغى(  02-89 لمبدأ الذي جاء بو قانون رقمكرس نفس ا

مع متطمبات ىذا الوقت في ومبلئمتو كعدم  ، وسد بعض الثغرات الموجودة فيمحاولة 
االلتزام بضمان السبلمة  03/09 رقمتناول قانون ف ، لذامجال ضمان سبلمة المستيمك

 حيث تضمنت المادة التاسعة منو ما ،10و 09ونص عميو في الفصل الثاني في المادة 
                                                                                                                                                                                

، 1990ٔٛفّجو  21اٌظبكه فٟ  50اٌؼلك اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، إٌّزغبد إٌّي١ٌخ غ١و اٌغنائ١خ ٚػوػٙب، ثٍُٛ=

ِزؼٍك ثبٌّٛاك اٌّؼلح ٌىٟ رالٌِ األغن٠خ ٚثَّزؾؼواد  1991عبٔفٟ  19ِؤهؿ فٟ  04 -91هلُ  زٕف١نٞاٌّوٍَٛ اٌ

ِؤهؿ  53-91زٕف١نٞ هلُ اٌّوٍَٛ ، ا1991ٌعبٔفٟ  23فٟ  ِؤهؿ 04اٌؼلك  اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌّٛاك، رٕظ١ف ٘نٖ

 ثخ ػٕل ػ١ٍّخ ػوع األغن٠خ ٌالٍزٙالن، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخِزؼٍك ثبٌشوٚؽ اٌظؾ١خ اٌّطٍٛ 1991ف١فوٞ  23فٟ 

ِزؼٍك ثقظبئض  20/01/1992ِؤهؿ فٟ  30-92زٕف١نٞ هلُ اٌّوٍَٛ ، ا1991ٌف١فوٞ  27ِؤهؿ فٟ  09اٌؼلك 

َٛ اٌّفوِٚخ ـــ١و اٌٍؾـثى١ف١خ رؾؼ 19/09/1999واه ٚىاهٞ ِشزون ِؤهؿ فٟ ــــل :ونٌه  .ٚأٔٛاع اٌجٓ ٚػوػٙب

الفٙب ــيائوٞ ػٍٝ أْ ٠ؾزٛٞ غــوع اٌغــٙالن، أِب األغن٠خ اٌَّزٛهكح، فٍمل ٔض اٌّشـٌالٍز  ؼٗػٕل اٌطٍت ٚٚػ

مٌه فٟ لواه ِؤهؿ فٟ غن٠خ ٚإٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍظؾخ ٚاٌظبكه ػٓ إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍز اٌغنائٟ اٌل١ًٌ ٝ ِمب١٠ٌػٍ

07/11/1995  

 ك اٌغنائ١خ اٌَّزٛهكح.  ِزؼٍك ثبٌّٛاطفبد اٌزم١ٕخ اٌزٟ رطجك ػٍٝ اٌّٛا     
(1)

  01لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك ـ، اٌغو1989٠وا٠وــفج 16خ ٚ رول١زٙب اٌّؤهؿ فٟـــك ثؾّب٠خ اٌظؾــاٌّزؼٍ 05- 85 ْٛ هلُ ـلبٔ 

 ؽّب٠خ اٌظؾـــخ ٚعياءارــٙب اٌؼمــبثـ١خثؾ١ش رزؼّٓ ٔظٛطب طبهِخ ػٕل ِقبٌفخ ِجلأ 1989فجوا٠و  16فٟ  اٌظبكه   

 .427ِؾّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ص   ػٓ: ك/ثٛكاٌٟ   
(2) 

 اٌزٕظ١فلك ٌى١ف١بد طٕبػخ ِٛاك اٌزغ١ًّ ٚ، ِؾ14/01/1997اٌّؤهؿ فٟ  37-97زٕف١نٞ هلُ اٌّوٍَٛ اٌطلٚه 

 1997عبٔفٟ  15اٌظبكه فٟ  04ٚرٛػ١جٙب ٚاٍز١واك٘ب ٚر٠َٛمٙب فٟ اٌَٛق اٌٛؽ١ٕخ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ،ػلك  اٌجلٟٔ. 

 اٌظبكه فٟ 26، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك 2010أفو٠ً  18ِؤهؿ فٟ  114 -10ٌزٕف١نٞ هلُ ِٚزُّ ثبٌّوٍَٛ ا  ِؼلي 

 . 2010أفو٠ً  21
(3 )

 .431ك/ػٍٟ اٌفزبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ص
(4)

    ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ لّغ اٌغشِـزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚ 2009وٞ ـفـف١ 25به٠ـ ـزـبكه ثـاٌظ 03-09ُ ـبْٔٛ هلـل 

 .2008ِبهً  08بكه ثزبه٠ـ اٌظ 15اٌؼلك  
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يمي:" يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لبلستيبلك مضمونة وتتوفر عمى األمن 
ن ال تمحق ضررا بصحة المستيمك وأمنو أو  بالنظر إلى االستعمال المشروع المنتظر منيا،

ن توقعيا من الشروط األخرى الممكستعمال، أو وذلك ضمن الشروط العادية لبل ومصالحو،
 ."قبل المتدخمين

 معنوي يتدخل فيكان نصيا موجيا لكل شخص طبيعي أو فقد منو،  10أما المادة 
أمـن المنتـوج فيما يخـص مميـزاتو رم إلزامية ـأن يحترض المنتجات لبلستيبلك ـعممية ع
جات كما يجب أن يتنبو لمدى تأثر المنتوج بالمنت وشروط تجميعو وصيانتو.،تغميفو  تركيبو

و وتحذيرات ـوسمـوج بـنتـرض المـذلك عـب كـويج اليما مع بعضيا.ـند استعمـاألخرى ع
 إتبلفو حتى ال يعرض المستيمك لميبلك. استعمالو أو

نص قانون  و ،(1)بدأ السبلمة في قانون العقوبات الجزائريتم تقرير م كما   
بعض أو مخل لكل حماية المستيمك وقمع الغش عمى عقوبات تطبق عمى المتدخل ال

زام باإلعبلم والسبلمة والمطابقة االلتزامات المنصوص عمييا ضمن ىذا القانون، كااللت
 .منو 65وذلك في المادة  ،وفرض تدابير وقائية لحسن ضمان ىذه السبلمة لممستيمك،

عمى عقوبات جديدة لم الجديد ضمن ىذا القانون كذلك المشرع نص حيث  
األىم في ذلك أنو لم يميز بين  و ،تيمك السابق والممغىيتضمنيا قانون حماية المس

إلى قانون  تيا إحال فبينيا من خبلل  ،مدية وغير العمدية في ىذا المجالالجرائم الع
 العقوبات.
المواد  ،ئم الغش أو الخداع  في المبيعات وخاصة منيااباعتبار أن جر كذلك ف 
لضرر، أي أن الجريمة موجودة حتى جرائم الخطر وليس اقبل فيي تصنف من ،الغذائية 

من قانون  68فنجد المادة  الضرر الذي يمحق بالمستيمك، أي تحقق،لو لم ترتب نتيجة 
الوضع إلى تطبيق ما نص عميو قانون العقوبات  قد أحالت،ية المستيمك وقمع الغش حما

عشرين  دج 20.000 دينار جزائري إلى ألفين ،دج 2000 وىي الغرامة من ،429في المادة 
 ىاتين العقوبتين.  دينار جزائري أو بإحدى ألف

                                                           
(1) 

 . ٚاٌّزُّ اٌّـؼـلي٠زؼّٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  1966عٛاْ  8اٌّؤهؿ فٟ  156-66أِـو هلـُ  
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خمس سنوات  05 قمع الغش لتصل إلى من قانون 69تشدد العقوبة في المادة  
ل الكيواسطة الوزن أو أوحاول أن يخدع بإذا خدع المتدخل  500.000 سجن وغرامة

 تعميمات أخرى. بإرشادات أوادعاءات مدلسة أومنشورات أو أدوات مزورة أو أو 
من قانون حماية  82 تضاف ىذه العقوبات إلى تمك المنصوص عمييا في المادة 

القانون التي نصت عمى  نفسمن  70كما أحالت المادة  المستيمك وقمع الغش.
من قانون العقوبات التي نصت عمى  431المنتوجات الموجية لبلستيبلك إلى المادة 

ف عشرة أال دج، 10.000امة خمس سنوات وغر  05سنتين إلى  02عقوبة الحبس من 
من قانون حماية المستيمك وقمع  82. باإلضافة إلى ما نصت عميو المادة جزائري ردينا

 الغش.
عمى مخالفة إلزامية سبلمة المواد الغذائية بعقوبة متمثمة  71في المادة  نصلقد  

ر خمسمائة ألف دينا 500.000إلى  جزائري مائتي ألف دينار 200.000في غرامة من 
 جزائري.
عمى مخالفة إلزامية ضمان المنتوج، ويعاقب عمييا طبقا  13نص كذلك في المادة  
 100.000نصت عمى غرامة   الغش التي حماية المستيمك وقمع   من قانون 75لممادة 

 خمسمائة دينار جزائري. 500.000مائة ألف دينار إلى 
راء مخالفة المتدخل من ج (1)عجزا عن العملمرضا أو  إذا ألحق المنتوج المغشوش 

عمى   03-09من قانون المستيمك وقمع الغش رقم  83نصت المادة   فمقد ،إلزامية أمنو 
سنوات  10سنوات إلى  05من قانون العقوبات بالحبس من  432/1المتدخل طبقا لممادة 

 مميون دينار جزائري. 1.000.000 خمسمائة ألف دينار إلى 500.000وبغرامة من 
عشرون سنة  20عشرة سنوات إلى  10عقوبة إلى السجن المؤقت من تشدد ال 

نتوج تسبب الم  ذامميوني دينار إ 2.000.000مميون دينار إلى  1.000.000 وغرامة من
صابةأو ،إلى فقدان عضو  في مرض غير قابل لمشفاء أو فيتعرض المتدخل  ،بعاىة   ا 

وىذا ما نصت  ،عدة أشخاصو إن تسبب المرض في وفاة الشخص ألعقوبة السجن المؤبد 
                                                           

(1) 
 ػلَ رؾل٠ل اٌّشوع فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ ٌٕٛع اٌّوع ٚال ؽزٝ ٌَٕجخ اٌؼغي، ف١ّىٓ رمل٠و مٌه ثٛاٍطخ اٌقجوح اٌطج١خ. 

 2005اٌٍَغ ٚاٌزل١ٌٌ فٟ اٌّٛاك اٌغنائ١خ ٚاٌطج١خ،كاه اٌفغو، اٌمب٘وح، ٍٕخ شوػ عوائُ اٌغش ٚث١غ  ،ك/ ِؾّل ثٛكاٌٟ    

   .53ص    
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فعقوبة  في فقراتيا الثانية والثالثة من قانون حماية المستيمك وقمع الغش. 83عميو المادة 
، ينص عمييااإلعدام قد انفرد بالنص عمييا المشرع الجزائري، غير أن المشرع الفرنسي لم 

   .(1) بل نص عمى التشديد في مبمغ الغرامة
وني ـاللتزام قانالمخل  مسـؤوليـة جزائية عمى المتدخل ىكذا رتب المشرع الجزائري

مضرة أو  (2)تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية،حيث وتنتج عنو مضرة عامة ،
 في ذلك. ىشكو الخاصة تمحق بالمستيمك الذي يرفع 

عبلوة عمى ىذه المسؤولية الجزائية، فقد أقر المشرع مسؤولية مدنية عمى المتدخل  
المعنوية من ن إصابتيم في مصالحيم المالية أو مـة فـي تـعويض المتـضررين عمتمث

التي ينبغي توافرىا في  العامةجردة من قواعد السبلمة الخاصة أو الخدمات المأو ،لمنتجات ا
 وكذلك المادة ،قانون حماية المستيمك وقمع الغش من 19ونصت عمييا المادة  المنتجات،

التي تمزم المتدخل بجبر األضرار التي تصيب  266-90 قممن المرسوم التنفيذي ر  06
 األشخاص في كل الحاالت.

يستطيع إثبات مسؤولية المتدخل بكافة  أي المتعاقد المضرور، ،لدائن بالضمانا  
عدم تقديم معمومات كافية بلمو بخطورة المبيع أوالمنتوج أو طرق اإلثبات، كعدم إع

أما إذا كان المضرور خاصة بمخاطر استعمالو.  تحذيرات الستعمالو وكذلك عدم تقديم
 البائع وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية. لغير، فعميو إثبات خطأ المنتج أو من ا

بخطأ المضرور القاىرة أو  بالقوة كما يستطيع المدين بدوره نفي مسؤوليتو، إما
كذلك و أو في غـير الغرض المخصص ل أوقام باستعمالو (3)ئ لممنتجكاستعمالو الخاط

ي ـدالل فـرى االستـن يـاك مـىنغير أن . (4)باستعمالو لممنتج بعد انتياء مدة الصـبلحية 
                   .(6)بانتفاء الغرض االقتصادي  أو (5)كذلك مخاطر النموـخطأ الغير و بات بـاإلث

                                                           
(1)

 .435ك/ِؾّل ثٛكاٌٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
(2) 

 اٌّزؼّــٓ لبٔــْٛ اإلعــواءاد اٌغــيائ١خ اٌّؼـلي  1966عــٛاْ  08اٌّـؤهؿ فٟ  155-66ِٓ األِو هلُ  29اٌّبكح 

 ٚاٌّزُّ.   
(3)

 .91شىوٞ ٍوٚه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/ ِؾّل 
(4)

 .291ٚ  294لبكح ش١ٙلح، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
(5 )

 اٌفموح اٌواثؼخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌفؤَٟ "إٌّزظ ٠ىْٛ َِئٛال ثمٛح اٌمبْٔٛ إال إما 1386/11ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبكح 

 ثبوزشبف ٚعٛك اٌؼ١ت".ٍزلاٚي ٌُ رىٓ رَّؼ أْ ؽـبٌخ اٌّـؼبهف اٌؼـ١ٍّـخ ٚ اٌزـم١ٕـخ ٚلـذ ػـوع اٌّـٕزٛط ٌ أصجذ    

 .473ك/ ِؾّل ثٛكاٌٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
(6)

 =٠ٍٛف(، اٌَّؤ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌٍّٕزظ، كهاٍخ ِمبهٔخ: ك/ ىا١٘خ ؽٛه٠خ وغبه )ٍٟ ٌٍّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٔنوو 
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ويض تترتب عمى تعالميني المنتج  ؤولية الواقعة عمى عاتق البائع و المسان  
س الوقت ـة، وفي نفالخدمات المعيبجات و راء المنتمن جك ألضرار التي أصابت المستيـما

 لتغطية المسؤولية المدنية المترتبة عمييما.  (1)المنتج إلى االستعانة بالتأمينائع و يمجأ الب
يمكن القول أن موضوع االلتزام بضمان السبلمة من أىم موضوعات  وعميو، 

بفعل ناجمة عن أو دالة توجب التزام البائع بالتكفل بكل األضرار الالمسؤولية المدنية، فالع
لو لم يستطيع البائع الكشف عن ىذه العيوب، ألنو أصبل يفترض حسن الشيء المبيع و 

النية في المتدخل. غير أنو  يمكن إعفاؤه من ىذه المسؤولية في حالة وجود مخاطر 
 فسة من جية أخرى.المنالتي يعرفيا عصر العولمة من جية و التقدم ا
تدابير وقائية ضد مخاطر  أكثرإضافة إلى المسؤوليتين السابقتين، البد من اتخاذ  

، ومن بين ىذه اجمنتأو  امحترف اسواء كان بائعفي السوق السمع التي يعرضيا المتدخل 
إلى   ومراقبة دخول المنتجات والخدمات (2)مراقبة دخول المحترف في السوق ،رالتدابي

  ن قبل الدولة.السوق م
 فما ىو مضمون ىذا االلتزام باعتبار االلتزام بالسبلمة مستقبل عن القواعد العامة،

 ؟ ذلك ما سوف نتعرض إليو بالدراسة في ىذا الفرع الثاني.  في البيع االلكتروني
 الفرع الثاني

 مضمون االلتزام  بضمان سالمة المستهمك في البيع اإللكتروني
سمع ال فيعبر االنترنت، ومنيا التعاقد بالبيع والشراء  ال شك أن التعامبلت
وكذا في طريقة استعماليا، مما أدى  ،معقد في تصنيعياالوالخدمات تتسم بطابعيا الفني 

إلى زيادة  المخاطر عمى المستيمك في سبلمة جسده وأموالو من جراء اقتناء ىذه السمع 
 واستعماليا في مختمف المجاالت.

                                                                                                                                                                                

 .331ٚ  306، ص 2006فٟ اٌمبْٔٛ اٌقبص، و١ٍخ اٌؾمٛق، ر١يٞ ٚىٚ، ٍٕخ  أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ  =  
(1) 

 04-06ثمبْٔٛ  ِؼلي ِٚزُّ  ، ٠1995ٕب٠و  25ٕبد، ِؤهؿ فٟــك ثبٌزأ١ِــِزؼٍ 07-95ُ ــو هلـاألِ ِٓ 168اٌّبكح 

  1995ِبهً 08اٌظبكه فٟ  13و١ٍّخ ػلك ــو٠لح اٌــاٌغ ،2006وــوا٠ــجـف 20ِؤهؿ فٟ    

   1978ٍٕخ  َّؤ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ، كْٚ موو كاه إٌشو، اٌمب٘وح،الد اٌـــٟ، ِشىــبي اٌل٠ٓ ىوــٛك عّـــنٌه: ك/ ِؾّــٚو    

 .440ص     
(2)

 ِٓ ٔفٌ اٌّوعغ. 413، 412ٚ ص  405غ اٌَبثك، ص ك/ِؾّل ثٛكاٌٟ، اٌّوع 
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من تقنين االستيبلك الفرنسي، ىناك من  (L.221/1لمادة )إلى نص ا ارجوع
لتزام بالسبلمة ىنا ليست ىي السبلمة المطمقة، بل ىي السبلمة التي تتوافق االأن  (1)يرى

 استخدام الخدمات.قنية، وشروط استعمال المنتجات أو مع الحالة الت
ن البـائـع يـضمـن ذىب إلى أ ،لحديث في الفقو والقضاء والتشريعغير أن االتجاه ا  

لمتأكد  الواجبة   بذلو لمعناية  إثبات ييمو  لتزام بتـحقيق نـتيجة، فبلاالالمستيـمك فـي إطـار 
ىو  فبل شك أن ضمان السبلمة في البيع االلكتروني،لذا  .(2) خمو المبيع من العيوب من 

ي المستيمك من تحم المنتوجالشيء المبيع أو ذلك االلتزام الذي يتطمب وجود ضمانات في 
حتى يرفع .(3)مخاطر التقدم العمميإلى وباإلضافة  المخاطر التي تمس صحتو وأموالو،

( 4)الذي يعتبر مبدأ مستقل في حد ذاتو ،المستيمك دعواه عمى أساس ضمان السبلمة

  :(5)ينبغي توافر عّدة شروط ىي ،ومعمول بو في التعاقد اإللكتروني
 بل بد أن ف ،وأموالو تعاقد اإللكتروني في سبلمة جسدهالخطر الذي ييدد الموجود ـ 1 

المستيمك  الكبلسيكي، بحيث أن يفوق الخطر المحتمل وجوده عمى المستيمك في البيع
ويتمقى  ،لفحصوفمم يتمكن من رؤيتو عن كثب  ،ج عبر االنترنتو اإللكتروني يشتري المنت

فعند لمرفق بالسمعة. نموذج االستعمال امنحصرة في و معمومات ناقصة جدا عنو، 

                                                           
)1(

 Calais – Auloy (J) et Steinmetz  (F),op.cit,n° 258 , p 282.                                                                     

« La sécurité qu’exige la loi n’est pas la sécurité absolue : c’est une sécurité compatible 

avec l’état  de la technique et avec les conditions d’utilisation du produit ou du service ». 

.99ٚونٌه : ك/أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص    
 

(2)
 وعغ اٌَبثكــبىٞ، اٌّـــِٟٛ ؽغـــبػ ث١ــٚ ك/ ػجل اٌفز 315ٔبْ ٍوؽبْ ٚ ٔٛهٞ فبؽو، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ ػل 

.99ك/أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ٚونٌه: .69ص     
 

 (3 )
 ِٚؼط١بدأ أٍجبةٟ اٌزظ١ٕغ أٚاٌز٠َٛك ٌؼلح ــّٕزظ أٚ اٌظبٔغ اٌزٕجؤ ثؾلٚصٙب فاٌبؽو اٌزٟ ال ٠َزط١غ ــٟٚ٘ رٍه اٌّق

 ؽو٠ك ف١بي ِؾّٛك ا١ٌَل ػجل اٌّؼطٟ، اٌزؼبلل ػٓ غ إٌّزٛط.ــوٚفخ ٚلذ رظ١ٕـــاٌغ١و اٌّؼ ١ٍّخــاٌّؼط١بد اٌؼ بِٕٙ    

 .79اٌزٍفي٠ْٛ كْٚ موو كاه إٌشو ٚال ثٍل إٌشو،ص    

 ٚهٚث١خ ؽلكد  ِفِٙٛٗ فٟ ؽَُلح رؼو٠فبد إال أْ ِؾىّخ اٌؼلي األـٛه اٌؼٍّٟ ٌؼـــغ  ِفَٙٛ اٌزملَ أٚاٌزطــٌٚمل فؼ    

 ل ثٙب اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ػٍٝ َِزٜٛــملَ اٌؼٍّٟ ٠مظــثمٌٛٙب:"إْ ِقبؽو اٌز 29/05/1997ٔياع ثزبه٠ـ     

 اٌّوعغ لك لطبع طٕبػٟ أٚإٔزبعٟ ِؼ١ٓ." ك/ثٛكاٌٟ ِؾّل،ـٜٛ كٌٚخ ِؼ١ٕخ أٚثظــػٍٝ َِز ُ ١ٌٌٚــاٌؼبٌ    

 .47ص اٌَبثك،    
)4( 

Calais – Auloy (J) et Steinmetz  (F), op.cit, N°257, p 281, 282. 
(5)

 ٚ ك/ػّو فبٌل ىه٠مبد، ػمٛك اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ، ػمل اٌج١غ 67ك/ػجل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبىٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

 ٛك اٌزٍزٟــِؾّ ٚك/ 2223ك، ص ــوعغ اٌَبثــعبثو ِؾّٛك ػٍٟ، اٌّ ٚك/ 345االٔزؤذ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ػجو   

 . 204اٌَبثك، ص  اٌّوعغ   
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أي أن  ،يسبب لو خسارة مالية ال يتوقعيافعمى أفراد عائمتو  أو،االستعمال قد ينفجر عميو 
أو المنتج يفترض فيو  ،الن البائع الميني ،حماية ممتمكات المشتري إلىىذا االلتزام يمتد 

م المستيمك فمسؤوليتو في ضمان السبلمة تكون نتيجة لنقص إعبل العمم بالمبيع وخطورتو،
 .بالمبيع أو المتثالو بسوء النية

بالمبيع  ي عالماأ :محترفا أي المتدخل مينيا أو ،سبلمةون المدين بااللتزام بالـكـ  2
غرس األمان في نفسية  فبعد .كونو ذو خبرة  في الشيء المبيع أو ،أوصنعو وتركيبو

بحكم جيل ف ،تناء المبيع، فبعد اقدون حذر عمى الشراء منحو الثقة لمقدومو  ،المستيمك
طوي ، ين(يةاألدو ) الكيميائي المنتجات التقني أو تركيب السمع أو لمستيمك لتكوين أوا

فمن ثم افتراضا واعتمادا لما لديو من  .(1) لآلخرينعمى استعماليا خطر محدق لو و 
عند معمومات بحكم مينتو، نرى لزوما احترامو لمخبرات العممية التي اكتسبيا وممارستيا 

  .أو التصنيع التعاقد بالبيع أو اإلنتاج
ال يقصد من ىذا الشرط : كون أمر الحفاظ عمى أحد المتعاقدين موكبل لممتعاقد اآلخرـ  3

خضوعا مطمقا، كما ىو الحال بالنسبة لممريض الذي  المحترف خضوع المستيمك لممتدخل
بل  ،(2)ي الموجود بينيماال يستطيع مناقشة الطبيب عمى سبلمة عبلجو بسبب الفرق العمم

النفسية أم ء كان ذلك من الناحية الحركية أو أي نوع من أنواع الخضوع، سوا ،يراد منو
ي أوالرقص أوقيادة فمثال النوع األول يكمن في عقود التعميم الرياض .االقتصادية

مثال النوع الثاني نجدىا في عقود النقل التي تخضع بمقتضاىا الراكب السيارات، و 
 .(3) ميمات الناقل دون أن يكون بإمكانو مراجعة مقتضيات األمنلتع
خدمة اقدين سمعة أو المتعأما النوع الثالث، فيتعمق بعقود اإلذعان أين يحتكر فييا أحد  

ي فإذا تعرض المستيمك االلكترون .(4) يسمح لو إمبلء شروط عميو، تؤخذ أو تتركمما 

                                                           
(1)

 .67اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ٚ ك/ ػجل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبىٞ، 2223ك/عبثو ِؾغٛة ػٍٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
(2)

  ؽ١ّل ٘بكٞ اٌوث١ؼٟ، االٌزياَ ثؼّبْ اٌَالِخ فٟ ػمل اٌؼالط اٌطجٟ، ِنووح ِبعَز١و، عبِؼخ إٌٙو٠ٓ، و١ٍخ ى٠ٕت  

 .143ِؾّل ػٍٟ ػّواْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ك/ ٚ .94، ص 2003 ، ٍٕخٌؾمٛقا      
(3)

 .205ك/ِؾّٛك اٌزٍزٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
(4) 

  1946، ٍٕخ ِطجؼخ عبِؼخ فؤاك األٚي، اٌمب٘وح ك/ػجل إٌّؼُ فوط اٌظلح، ػمٛك اإلمػبْ فٟ اٌزشو٠غ اٌّظوٞ،

 .03ص     
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الضرر الذي تسببت فيو  كيف يتم تعويضو عنالخدمات، لمضرر بعد اقتناء ىذه السمع أو 
 ؟تمبيعاىذه ال

ناول أيضا أن يتذ العقد طبقا لما احتوى عميو، أو تقضي القواعد العامة بوجوب تنفي 
فمم يكتف المشرع  أن يتم بطريقة تتفق مع ما يوجبو حسن النية.ما ىو من مستمزماتو، و 

بل ذىبا إلى أبعد من ذلك، فأقاما نوعا  ،ةبتمك القواعد العام (1)اإلتحاد األوروبيالفرنسي و 
ل عمى معـمومات ىي ضمان الحصو و  ،عمى عاتق المنتج (2)من المسؤولية الموضوعية

المعنوي الذي يمحق وكذا ضمان تعويض الضرر المادي و  المنتجمتعمقـة بالمنتوج و 
ان أما، كما يضمن لو الحق في صحتو و اطرىمخك من جراء المنتجات المعيبة و بالمستيم
  .(3) و االقتصاديةمصالح

 حيث ،ىذه الحالة  ي قانون المعامبلت االلكترونيةـرع التونسي فـالمشكما نظم 
فان البائع يتحمل المخاطر التي  ،" في حالة البيع بالتجربة منو عمى: 34نص في الفصل 
 ويعد الغيا كل شرط يتضمن إعفاء وذلك حتى انتياء مدة التجربة، ،تنتج من المنتج

ولقد احتوى ىذا  .(4) "البائع من المسؤولية عن ىذه المخاطر خبلل الفترة المحددة لمتجربة
وىو تحمل البائع مخاطر المبيع  في فترة  ،جانب ايجابي يفيد المشتريكذلك الفصل 
السبلمة بفترة التجربة دون وىو ربطو ضمان  ،إال أننا الحظنا جانب سمبي فيوالتجربة، 

بل قد تظير بعد  ،في فترة التجربة شيء المبيع قد ال تظير مخاطرهال غير أن ،سواىا
 انتياء ىذه الفترة.

يعود المستيمك عمى التاجر المزود  ،حالة اإلخبلل بضمان السبلمةإذا تحققت  
نادرا ما يتعامل المستيمك مع المنتج  وغير أن عمى أساس المسؤولية العقدية، (أي البائع)
الصانع الرجوع عمى أو  ى المنتجتعامل بينيما، يمكن لو الرجوع عملكن إن تم ال ،الصانعأو 

ان فيو العيب الذي سبب لو عمى منتج الجزء الذي كالرجوع أو ،لممادة األولية لممنتج 
                                                           

(1)
 .25/07/1985، ٚ اٌزٛع١ٗ األٚهٚثٟ اٌظبكه فٟ 19/05/1998اٌظبكه فٟ  389-98 هلُ  اٌمبْٔٛ 

(2)
 . ؽ١ش ٠مٛي: "٠غت أْ ٠زؾمك األِبْ اٌنٞ ٠زٛلؼٗ اٌغّٙٛه ٚفك ِؼ١به94ك/أٍبِخ أؽّل ثله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

 وٚف ــظ ِغاٌؼ١ٍّخ اٌمبئّخ ثبٌفؼً ٚلزٙب، ٟٚ ػٛء اٌّؼط١بد ـٚثطو٠مخ ِؼزبكح رزفك ِغ اٌزملَ اٌزمٕٟ، ف ِٛػٛػٟ،    

 اٍزؼّبي إٌّزظ أٚ اٍزقلاَ اٌقلِخ".     
(3)

 .91، ص اٌّوعغ ٔفَٗ 
(4)

 .353ك/ فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘ ِؾّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
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فيذه  ،(1)عمى أساس المسؤولية التقصيرية إلخبللو بااللتزام بضمان السبلمةوذلك  ،أضرارا
يمكنو أيضا أن يرفع دعواه عمى كل ىؤالء . كما ال تقبل إثبات العكس المسؤولية
 بالتضامن فيما بينيم. والمستيمك ال يكون ممزما بإثبات الخطأ من جانبيم.المتدخمين 

بل يكفي أن يثبت عدم إخبللو بالسبلمة، بل عبلوة ف تو، يحتى ينفي الصانع مسؤول
كالقوة  ،(2)إثبات أن الضرر الذي لحق بالمستيمك راجع لسبب أجنبي،عميو ب عمى ذلك
ة مـن صبلحيالمضرور استعمال الشيء المـبيع أوعدم تحقق عند خطأ المضـرور القاىرة أو 

  .(3) لبلستعمال لبلمباالة والتياون الصادر منو المبيع
الفرنسي الخاص بحماية  المدني من القانون 1386/10وفقا لممادة فأما المنتج 

والفنية السائدة وقت  ،أن المعرفة العمميةو إذا أثبت ـع مسؤوليتــمك يستطيع دفـالمستي
اإلنتاج إلى غاية وضع المنتوج في التداول لم تكن تستطيع التوصل الكتشاف العيب 

وما ينتجو  ،الميني مسئوال عن مخاطر التقدمأو  الصانع نعتبر انر أنغي .(4) الموجود فيو
انع ال بد أن الصفالمنتج أو من عيوب وسمبيات تؤثر عمى ضمان سبلمة المستيمك. 

ال بد أن يتحمى  ،البائع المينيكما أن  ،الشيء قبل إقباليما عمى تصنيعو سبا لمخاطرتيح
لغش اضحية المشتري   تجنب وقوعحتى يبحسن النية عند تقديم المنتوج لممستيمك 

 .و بسوء النيةمع ونمن يتعاممم و أوقبمضده من  الممارس
ات لتزام بضمان السبلمة يتعمق بالمنـتجيبلحظ مما سبق فـي ىذا الموضوع أن اال 

ىنا في  أن محل التعاقدو  ،مستوردةمحمية أو عامة خاصة ،ء كانت والخدمات عموما، سوا
كما أن  ،توفير ضمان السبلمة حتى ال يتعرض المستيمك لمخطرالحقيقة ىو تفعيل أو 

                                                           
(1) 

 أٔظو ونٌه: اٌم١َٟ ػبِو .352، ص 2005ك/فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘ ِؾّل، إثواَ اٌؼمل اإلٌىزوٟٚٔ، اٌّوعغ اٌَبثك، 

    2002اٌطجؼــخ األٌٚٝ، كاه اٌؼ١ٍّــخ ٚكاه اٌضمبـــفخ، ػّـــبْ، األهكْ، ٍٕـــخ  ــــ١ٔٛخ ٌٍَّزٍٙه،أؽّل، اٌؾّب٠خ اٌمبٔ     

 .190-189 ص     
(2) 

  ٚ ػجل هللا ثٓ ١ٍٍّبْ ثٓ طبٌؼ 352ك، ص ـــغ اٌَبثــك/فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘ ِؾّل، إثواَ اٌؼمل اإلٌىزوٟٚٔ، اٌّوع

 ٛق، ؽٕطبـــبعَز١و فٟ اٌؾمــبد، ِنووح ١ًٌٕ كهعخ اٌّـــٓ أػواه إٌّزغــٟ ٌٍَّؤ١ٌٚخ ػُ اٌمبٔٛٔـــٟ، اٌزٕظ١ٕا١ٌّّ   

 . 157ص ،  2000 ٍٕخ    
(3)

 َِؤ١ٌٚخ إٌّزظ ػٓ األػواه ٚونٌه ك/ؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ، 69ك/ِؾّل شىوٞ ٍوٚه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

 . 117رَجٙب ِٕزغبرٗ اٌّؼ١جخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  اٌزٟ    
(4)

 ٚ ك/ فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘ ِؾّل، اٌّوعغ اٌَبثك 247ك/ِؾّٛك ؽ١َٓ ِٕظٛه، اٌؼمٛك اٌل١ٌٚخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

 .353ص     
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د وقوع توسيع مسؤولية المتدخل المزود لممنتجات والخدمات المعيبة، تقتضي أن مجر 
سواء ، فيذا يجيز لممستيمك المطالبة بالتعويض بحسن النيةالفعل الضار حتى لوكا ن 

 متزمي،فالمبيع، ىو االنتفاع  بو  من اقتناءالمستيمك  غايةن أل ،وقع الضرر أولم يقع
 تحقيق ىذه النتيجة.بالبائع 
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 المبحث الثالث
امة لمعقد وفي عقد البيع طبق النظرية العااللتزام بالمطابقة 

 اإللكتروني
أصبح من الضروري أخذ  ،التوزيعالتقدم أساليب اإلنتاج و لتطور و بعد أن واكب ا

الحذر من زيادة المخاطر التي قد يتعرض ليا المستيمك في التعامل مع المنتجات 
 .   منيا لحديثةاخاصة  ،والخدمات

وأحتل دورا بالغ األىمية  ،لمقاييساالمطابقة لممواصفات و بضمان االلتزام  لذا برز
يستخدم و ،ىذا االلتزام مفروضا أصبح اإللكتروني، ف اية المستيمك في البيع العادي أولحم

المشترين، أي المستيمكين المتعاقدين أوغير المتعاقدين، حول  أداة لتنوير كوسيمة أو
 مبلئمة أو غير مبلئمة السمعة أو الخدمة  محل البيع.

 لممبيع، -مك المستي- وتمت رؤية المشتري  ،البيع بين المتعاقدينإن وقع ف لذا
 ما تم االتفاق عميولو أعند ابرام العقد رؤيتو  تمطابقا لما تم وتسميم فينبغي أن يكون عند

 ال يعد تركيبو،في صنعو أو في أو  فيو  وجود عيببسبب ي تغيير في أوصافو فأ من قبل،
 بل مخبل لو. ،بالمطابقة تنفيذا لممتدخل بضمان االلتزامذلك 

تقديم الخدمات بصدد البيوع أو الفقو الفرنسي،  لدىالمبدأ في ضمان التزام المطابقة 
مـطابقة لمتوقع المعقول من ىذه المعروضات يجب أن تكون  ،المعروضة في السوق

ميم ع قبل التســروضـة فـي المبيـقة مفـطابـايتيم، أي أن المـ، بيدف حم(1) جانب المستيمكين
مقصورة  أن ىناك من يرى أنيا مطمـوبة و بـعـد التـسميـم، إالو  (عـرض المـنـتـوج أثناء أي)
وكذا اتفاقية فينا لمبيع  ،التقنينات المدنية وقوانين حماية المستيمكف .(2) وقت تسميم المبيعب

ة لممشتري من خبلل تضمن الحماي ،وغيرىا من االتفاقيات 1980الدولي لمبضائع لسنة 

                                                           
(1)

   ٚ ك/ ؽّل هللا ِؾّل ؽّل هللا، ِقزبهاد ِٓ وزبة لبْٔٛ االٍزٙالن  83ك/ أٍـبِخ أؽـّل ثـله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

 ٚ ِب ثؼل٘ب.   8، ص 2000، ٍٕخ ٕٙؼخ اٌؼوث١خ،  اٌمب٘وح،  كاه اٌاٌفؤَٟ، روعّخ    
(2)

 الن ــْٛ االٍزٙـلبٔٚ .84وعغ اٌَــبثك، ص له، اٌّــبِخ ثــٚ ك/أؽّل أٍ 351ك/ػّو ىه٠مبد، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  

، ٠فُٙ ِّٕٙب  2ٚ  1، اٌفموح 36فٟ اٌّبكح  1980غ١و أْ ارفبل١خ ف١ٕب ٌٍج١غ اٌلٌٟٚ ٌٍجؼبئغ ٌَٕخ  .  L.211.4اٌفؤَٟ. 

ػ١ت اٌّطبثمخ لجً اٌز١ٍَُ، وّب ٠َأي ػٕٗ ثؼل اٌز١ٍَُ إما وبْ اٌؼ١ت فٟ اٌّطبثمخ ٍججٗ إفالٌٗ  أْ اٌجبئغ ٍِيَ ثؼّبْ

 ثبالٌزياَ ثبٌؼّبْ.  
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ألن ضمان العيوب الخفية أصبح عاجزا لتغطية المخاطر الكبيرة التي  ،مان المطابقةض
الذي ساىمت في صنعو التكنولوجيات  والخطير المبيع المستحدثاستعمال ن عتنجم 

فيذا ،المحمية الوطنية أوعبر االنترنتوعرضو في األسواق  ،متعددة لشركات المختمفة
 ضمان المطابقة في السمع والخدمات لتفادي مخاطرىا.االلتزام ب تأكيدأدى إلى  الوضع 

نصوصا متفرقة المشرع الفرنسي والجزائري والمصري  ظملقد ن ،من أجل ذلك
، ابارز  افأولت ىذه القوانين لممواصفات والمقاييس مكانة واىتمامىذا االلتزام، تخص 

وكذلك رغبة  ،طابقةلمـات لتجسيد ايل إثبـوان ودلـيا عنـتراميا، ألنـدت عمى ضرورة احفأك
ستيمكين سواء في توفير الحماية لممو  ،معة ومتانة التعامل االقتصاديلممحافظة عمى س

 البيع اإللكتروني. البيع العادي أو 
              تقسيم الموضوع إلى مطمبين عمى النحو التالي:  إلى ناتطرق ،المبحث عنوانفمن خبلل 

 مضمونو في البيع العادي وااللكتروني تعريف االلتزام بالمطابقة و  المطمب األول:  
 بللــابقة والجزاء المترتب عند اإلخـلضمان المط تخذةلتدابير الما :الثانيالمطمب          

 .بضمان المطابقة                     
 المطمب األول

 ترونيوااللكفي البيع العادي  تعريف االلتزام بالمطابقة ومضمونها 
 إبرامالشيء المبيع بالحالة التي كان عمييا وقت ما يعرف عمى المطابقة ىو تسمم 

ال بد عمى البائع أو المنتج تقديمو بنفس المواصفات التي ،عند تسميم المبيع  أي العقد،
 المتفق عمييا. االشتراطاتوكذا ال بد من تحقيق كل  ،تمت رأيتيا من قبل المشتري

مشرع الفرنسي والمصري والجزائري لتنظيم ىذا االلتزام في لقد تعرض كل من ال 
 وكذا قوانين حماية المستيمك التي حرصت عمى تقرير ،مختمف نصوص التقنينات المدنية

منتوج وذلك بغية حصولو عمى مبيع أو  ،ونيىذا الحق لممستيمك في البيع العادي وااللكتر 
 مطابق لممواصفات والغرض المقصود.

 فرعين عمى النحو التالي: إلىقسمنا ىذا المطمب  ،يج الدراسةفتماشيا مع من
 االلتزام بالمطابقة فقيا وقانوناتعريف  :الفرع األول            
 البيع العادي وااللكترونيالمطابقة في االلتزام بمضمون : الفرع الثاني           
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 الفرع األول
 فقها وقانونا تعريف االلتزام بالمطابقة 

الفقو الفرنسي المطابقة بأنيا مطابقة الشيء المبيع لممواصفات المتفق  لقد عرف
تعريف ونفس األسموب في  .(1) الضمنية فيوفي العقد لبلشتراطات الصريحة أو  عمييا

ىي أن يستمم المشتري شيئا غير  ،عدم المطابقة عندىمفلذا  ،المطابقة نيجو بعض الفقياء
ي أحد عناصره أوف ،أنو يختمف فـي جوىـره خراأل يرى البعضكما  ،(2) الذي اشتراه

  .(3) األساسية عن الشيء الذي تم االتفاق عميو في العقد
الخدمة لمقواعد اآلمرة الخاصة بأنيا مطابقة المنتوج أو  ياىناك من عرفغير أن 

ولدى الرأي  .(4) لممقاييس، والعادات المينيةوالموائح و  ،الواردة في القوانين بالمواصفات
المشروعة لممستيمكين لممنتجات  تتجسد ىذه المطابقة في مطابقة الرغباتبد أن ال خراآل
 .(5) الخدماتو 

نجد  ،حماية المستيمك المنظمة لممطابقةوقوانين  ،إلى التقنينات المدنية ارجوع 
من  1587و1128 المشرع الفرنسي قد نص فقط عمى المطابقة الوصفية من خبلل المادة 

 عند التسميم. في المبيع وكذا ضمان عدم المطابقة نتيجة العيوب الموجودة  ،التقنين المدني
 المعدل بقانون 1993/07/26 الصادر في 93-949أما قانون االستيبلك الفرنسي رقم 

عمى عاتق البائع لمصمحة  المتعمق بضمان مطابقة المبيع لمعقد المفروض 2005/02/17
 الفرنسي االستيبلك قانونمن   L. 211.  4المادة حسب  ىذا االلتزام  تبريعف المستيمك،

 فنصت عمى: ،وغيره من المتدخمين ،من ضمن التزامات البائع L .212 .1 (6)وكذا المادة 
                                                           

(1)
 ـزٍٙه، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خب٠خ اٌَّـّـبق ؽـطـٟ ٔـغ فـج١ـخ اٌّـمـبثـطـبْ ِـّـوٚن، ػـػٍٟ ِج ّلـلٚػ ِؾـك/ ِّ 

 . 8ٚ  7، ص 2008 ، ٍٕخاٌمب٘وح   
(2)

 ، ٍٕخٌجٕبْ ، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ،جؼخ األٌٚٝطاٌ خ ِمبهٔخ،ـٍٙه، كهاٍـّب٠خ اٌَّزـٟ، ؽـُ ػٍـل إٌّؼـك/ ػج 

 .527ص ، 2007   
(3)

 . 195ك/ عبثو ِؾغٛة ػٍٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
(4)

 .283ك/ ِؾّل ثٛكاٌٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
)5( 

Calais – Auloy (J)et Steinmetz (F), 0p.cit, p 219. 
)6( 

Ordonnance n°2005 – 136 du 17 février 2005 : Code de consommation, art L .212.1. 

       Aussi : L .211 – 4 : 

    « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond aux défauts de 

    conformité existant lors de la délivrance » = 
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 بأمن وبصفة األشخاص ،رية المتعمقة"المنتجات والخدمات يجب أن تستجيب لمنظم السا
لبلنتظار المشروع مطابقة وأن تكون  بنزاىة العمميات التجارية وبحماية المستيمكين،

 لممستيمكين".
ويحقق لممستيمك  مميزاتو، يحتوي عمىالمنتوج حسب ىذه المادة يجب أن المبيع أو لذا ف 

المادة  غير أن ،في الظروف العادية أوغير العاديةاألمن الذي يبعد عنو خطر استعمالو 
L.212.1 نصت بـل ،ريف المطابقـةلـم تتطـرق إلـى تعـ،من قانون حماية االستيبلك الفرنسي

 المواصفات التي يتعين إنتاجيا بوو  مبيعالالشيء المسبـقة بـين  جوب المطابقةو  عمى

وىذا ما ال لحظناه كذلك،وأن المطابقة المبتغاة من خبلل ىذه المادة ىي اشمل عن  .(1)
 في كل العقود. التي اشترطيا المتعاقدين وذلك بغرض حماية المستيمكين

لكن دون ذكر في القانون المدني، بالمطابقة االلتزام  ىذاشرع المصري الم كما نظم
مدني مصري عمى:" يكون البائع ممزما بالضمان  447/2حيث نصت المادة  ،ياتعريفا ل

، وفي إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسميم الصفات التي كفل لممشتري وجودىا فيو..." 
 ،من التقنين المدني 431و 420في المواد  صورىا المشرع المصري ذكري ،نصوص أخرى

متضمنا الصفات الواجب توافرىا في المتعمق بحماية المستيمك  67/06وكذا في قانون 
 المطابقة لممواصفات.كالجودة و  ،المنتجات

سواء في التقنين  صراحة عمى تعريف االلتزام بالمطابقة المشرع الجزائري لم ينص
ذكر صورىا في كل من ف ،مثمو مثل المشرع المصري، يمكالمدني أو قوانين حماية المست

 شروط محل العقد، 94حيث تناول في المادة  ،التقنين المدني من 364و 353و 94المواد 
 حتى يتم تسميمو مطابقا لذاك التحديد.  ،حديده أو تعيينو عند إبرام العقدمنيا ت

                                                                                                                                                                                

   Et aussi :                                                                                                                      = 

  - Philippe le Tourneau, op.cit, p 275 . 

  - Magdalena Zygier. Jalladeau, La protection du consommateur dans le contrat de vente 

    en Line, Master 2 « recherche de droit, université de Panthéon, Assas, 2009-2010, p 58.
        

 
)1( 

Yves Picod, Hélène Davo, Droit de la consommation, éd Armand Colin, Dalloz 2005 

    p 217.  

 .ونٌه  ك/ ػجل اٌفزبػ ث١ِٟٛ ؽغبىٞ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ػجو 147ٞ ٍوٚه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ٚك/ ِؾّل شىو   

 .65االٔزؤذ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص شجىخ   
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بالقواعد العامة مق المتع 02- 89من قانون رقم  10و 05و 03كما تضمنت المواد 
" يجب عمى: منو 03حيث نص في المادة  االلتزام بالمطابقة، )الممغى(لحماية المستيمك 

المواصفات ض لبلستيبلك المقاييس المعتمدة و الخدمة التي تعر تتوفر في المنتوج أو أن 
 .القانونية والتنظيمية التي تيمو و تميزه"

لحماية المستيمك وقمع قانون الجديد تقرر االلتزام بضمان المطابقة في ال كما 
 الفقرة الثامنة عشر بما ،الثالثةالمادة  ،في الفصل الثانيوذلك   (1) 03 -09رقم الغش 

وط المتضمنة في الموائح الفنية يمي "استجابة كل منتوج موضوع لبلستيبلك لمشر 
كل لزامية نص كذلك عمى إو  .والسبلمة واألمن الخاص بو" البيئيةولممتطمبات الصحية و 

 .من نفس القانون 12و 11مطابقة المنتجات في الفصل الثالث المادة المتدخمين بإثبات 
قانون حماية المستيمك قد عرف المطابقة في  غير أننا نعتبر أن المشرع الجزائري

وىذه  " تمبية المنتوج لمرغبة المشروعة لممستيمك".حين نص عمى،  09-03رقم األخير
قواعد ومقاييس المنتوج  لمعايير مؤسسة عمى مبادئ ىامة، مثل الرغبة محددة طبقا

البائع المستيمك ذا إعبلم المنتج الميني أو ـوك دمة،ـوغرض المنتوج والخ، طبيعة أوالخدمة
  الخدمة.فة المعمومات الخاصة بالمنتوج أو بكا

ام المبلحظ من خبلل كل ىذه المفاىيم المذكورة سمفا، أنيا لم تتضمن معنى االلتز  
كونيا محل التزام البائع بما ببل اقتصر بعضيا عمى تعريف المطابقة، ،بالمطابقة 

  .تتضمنو من مواصفات لممبيع متفق عمييا عند التعاقد
ىو احتواء المبيع عند التسميم لنفس ضمان المطابقة لذا يمكن القول أن 

 برام العقد.رؤيتيا  من قبل المشتري عند إواصفات التي تم االتفاق عمييا أو الم
عمى ىذا فيما يخص تعريف المطابقة في البيع اإللكتروني، فبعد تطمعنا  أما

يكتسب خصوصية  تجعل من ىذا االلتزاموجود تعريفات مميزة موضوع، توصمنا إلى عدم 
المطابقة المطموبة في ف. التطبيق عمى ما ىو معمول بو في العقد العاديفي التعريف أو 

أن يكون ما تم تسميمو لممستيمك مطابقا لما تم االتفاق عميو، أي البيع اإللكتروني، ىي 

                                                           
(1)

 اٌغش اٌظبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ِزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚ لّغ 25/02/2009ِؤهؿ فٟ  09/03لبْٔٛ هلُ  

 .2009ِبهً  8ثزبه٠ـ  فَّخ ػشوحاٌؼلك    
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االستيبلك وفق قانون  ضرورة وجود الصفات التي كفميا البائع لممشتري في المبيع،
الـمتعمق بضمان مطابقة الشيء لمعقد الذي نص  2005المعـدل في  949/93رقم الفرنسي 

  .(1) التسميمعند  عمى ضمان البائع عيوب المطابقة الموجودة
لم يعرف  2000كما أن قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية التونسي لسنة 

بل نص عمى إمكانية إرجاع المنتوج عمى حالتو، إذا كان غير مطابقا لمطمبية  ،المطابقة
 .(2) من تاريخ التسميمابتداء جل عشرة أيام وذلك في 
قد أكدت وجود ىذا الحق  ،1980لسنة  (3)حتى اتفاقية فينا لمبيع الدولي لمبضائع 

دون التطرق إلى تعريف المطابقة، بل لكن منيا،  35/1مستقبل وىذا ما تضمنتو المادة 
كل لمع ذكر عناصر  ،والمطابقة القانونيةالمتمثمة في المطابقة المادية ذكرت أنواعيا 

قا لما يتطمبو حيث ألزمت البائع بتسميم بضاعة تكون كميتيا ونوعيا وأوصافيا وف منيا
تغـميفـيا بالطريـقة التـي اشترطيا العقـد. فمـا يشترط أثناء العقد وأن تكون تعبئـتـيا أو  العقد

ال يوينبغي أن يكون مـطابـقا لو وعنـد التسـميم، ،سوف يظير في العـرض كون البائع قـد ، وا 
 .(5) فأوردت نصوصا تعالج بيا ىذه المسألة ،(4)ان المطابقةأخـل بـضم
ما لم يتفق الطرفان عمى خبلف "و  ما يمي: 35/2أضافت االتفاقية في المادة  كما

 ال تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إال إذا كانت: ذلك 
                                                           

(1)
  17فؤَب ثبألِـو اٌظــبكه فٟ ٗ ثــُ رطج١مــنٞ رـ، ا1999ٌ ٛـِب٠ 25ٌمل ٔظُ اٌمبْٔٛ األٚهٚثٟ ٘نا اٌؼّبْ ثزبه٠ـ  

 ِٓ لبْٔٛ االٍزٙالن اٌفؤَٟ رٍيَ اٌجبئغ ثز١ٍَُ ِج١ؼب .L 211 – 4اٌّزؼٍك ثمبْٔٛ االٍزٙالن. فبٌّبكح  2005 ف١فوٞ   

 ونٌه:ٚ االٍزغبثخ ٌؼّبْ ػ١ٛة اٌّطبثمخ إْ ٚعلد ػٕل ر١ٍَُ اٌّج١غ.ٚرفبق ػ١ٍٗ، ِطبثمب ٌّب رُ اال   

 LEVENEUR (Laurent), Droit des contrats, 10 ans de jurisprudence commentée éd Litec 

Paris 2000, p564.                                                                                                        

Directive 1999/44/ CE du parlement européen et du conseil du 25 mai 1999, « Sur certains  

aspects de la vente et des garanties des biens de consommation », j.o.c.e. 7 juillet 1999  

L .171/12.Magda Zygier. Jalladeau , op. cit , p58                                                                       
(2  )

 ِٓ لبْٔٛ اٌّجبكالد ٚ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌزَٟٛٔ، اٌّوعغ اٌَبثك. 31اٌفظً 
(3)

 .381ٚ  380، ص 2005 االهكْ، ٍٕخك/ ؽبٌت ؽَٓ ٍِٛٝ، لبْٔٛ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌضمبفخ،  
(4)

 كاه إٌٙؼخ شولبٚٞ، ػمٛك اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ )كهاٍخ  فبطخ ٌؼمل اٌج١غ اٌلٌٟٚ ٌٍجؼبئغ(، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ،ك/ ِؾّٛك اٌ 

 . 137، ص2002 ، ٍٕخاٌؼوث١خ، اٌمب٘وح    
)5( 

PH  .  Kahn, La convention de Vienne du 11/04/1980 sur les contrats de vente 

    internationale de marchandises, revue internationale de droit comparé, n°4 ; Paris 

    France, 1981, pp 973-976.  

              ِٓ االرفبل١خ. 40إٌٝ اٌّبكح  35ٚرىّٓ رٍه إٌظٛص فٟ اٌّٛاك ِٓ اٌّبكح     
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صالحة لبلستعمال في األغراض التي تستعمل من أجميا عادة بضائع من نفس   -أ
 النوع.

صراحة لبائع عمما الخاصة التي أحيط بيا ااألغراض  صالحة لبلستعمال في -ب
تري لم يعتمد عمى خبرة إال إذا تبين من الظروف أن المش ،ضمنيا وقت انعقاد العقدأو 

 كان من غير المعقول لممشتري أن يعتمد عمى ذلك.تقديره أو البائع أو 
ينة ـكع ،ريـى المشتـرضيا عمـائع عـق لمبـات التي سبـمى الصفـاعة عـشتمل البضـأن ت -ج
 نموذج.أو 
تغميف البضائع من قة التي تستعمل عادة في تعبئة أو مغمفة بالطريكون معبأة أو أن ت -د

فتكون التعبئة والتغميف بالكيفية المناسبة  وفي حالة عدم وجود مثل ىذه الطريقة، نوعيا
 .(1) "لحفظيا وحمايتيا

أن كل ىذه االجتيادات الفقيية  من خبلل ما تم تقديمو، نخمص إلى القول 
لكن نأمل تدخل المشرع  تعريف االلتزام بالمطابقة،إلى تحديد أو  تصل موالقانونية ل

قوانين حماية المستيمك و التقنينات المدنية الفرنسي والمصري وكذا الجزائري وغيرىم ضمن 
ىذا االلتزام حتى يمتزم بو كل من لديو عبلقة  بيذا االلتزام مثل بائعي  اعرفمبنص صريح 

دوليا الوطن و وذلك بيدف حماية المستيمكين داخل  ،قدةالمعو الخطرة  األجيزةومنتجي 
منيا التعامبلت ،خاصة االئتمان في التعامبلت التجارية حتى يسودوعبر العالم االفتراضي 

  تداوليا في وقتنا الحالي.ممارستيا و كثرة التي نشيد  ،عن بعد
 االلتزامىذا  الحماية من خبللكما أن المستيمك االلكتروني في أمس الحاجة إلى 

المتعاممين الكترونيا في عقود البيع ليسوا بالمستوى التقني  أكثرية المستيمكينلكون 
 والعممي لممنتجين والباعة الحرفيين الذين تربطيم عبلقات البيع بالمستيمك عن بعد.

 الفرع الثاني
 مضمون االلتزام بضمان المطابقة في البيع العادي وااللكتروني 

لكتروني بتسميم مبيعا اإلمتزم  البائع في البيع العادي و ال بد أن ي بعد انعقاد البيع،
أي ضمان منتوج مطابق لممواصفات والمقاييس  مطابقا لمصفات التي تم االتفاق عمييا،

                                                           
(1  )

 . 381ٚ 380ك/ ؽبٌت ؽَٓ ٍِٛٝ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص
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التي تم تحديدىا من قبمييما والتي ينبغي أن تكون ضمن قواعد المطابقة المشروعة في 
  جل تحقيق غاية المستيمك من المبيع.وكذا قواعد العرف التجاري من أ ،البيع

تكمن في المطابقة فيي  ىا العديدة،صور ذكر مضمون المطابقة متجسد في  
في اتفاقية فينا لمبيع الدولي لمبضائع  ىذه الصوروردت لقد و  ،الوصفية والمطابقة الكمية

  .(1) بتسمية المطابقة المادية والمطابقة القانونية
أخذ عمى الباعة والمنتجين بقة عمى أرض الواقع، ينبغي كما أنو حتى تتجسد المطا

فرض الرقابة المستمرة عمييم واتخاذ التدبير ضرورة و  ،في تنفيذ ىذا االلتزاماالحتياط 
عند إخبلليم بيذا االلتزام الذي يدفع المستيمك إلى رفض  تسمم المبيع التحفظية البلزمة 

 والمطالبة بالتعويض.
 بضمان المطابقة في البيع العاديمضمون االلتزام  أوال:

وىذا ما نصت عميو  ،حالة التي كان عمييا وقت التعاقدبالالمبيع تقميديا، يتم تسميم 
مدني مصري المقابمة  431وكذلك المادة  (2)من التقنين المدني الفرنسي 1614 المادة
مشتري في البائع بتسميم الشيء المبيع لم مدني جزائري التي نصت:" يمتزم 364لممادة 

 .وقت البيع" الحالة التي كانت عمييا
إلزامية ضمان المطابقة لممبيع  فيبلل ىذه المواد، قصد المشرع لنا من خ يتضح

البائع  أوالمستيمك  في مواجية المنتج  أي ،وتأكيدىا لتوفير قدر من الحماية لممشتري
رطيا في المبيع، ألنيا بعدم أىمية الصفة التي اشتالمستيمك  إقناعالذي  يسعى باستمرار 

بنفس الحالة التي  المبيع  تسميم سوف ال تؤثر عمى المنفعة المنشودة فيو. ولذا ال بد من

                                                           
(1  )

  .ٌٍج١غ اٌلٌٟٚ ٌٍجؼبئغ 1980ِٓ ارفبل١خ ف١ٕب  41ٚاٌّبكح   35/1اٌّبكح
  (2)

 
 
Art 1614 : « La chose  doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la 

   
    

vente » ; « Le
  
vendeur est tenu de livrer une chose dont les caractéristiques  

     correspondent à la commande et que l’acheteur ne peut être tenu d’accepter une chose 

     différente. »  

 اٌمؼبئ١خ:ٚارؼؼ رطج١ك اٌّطبثمخ فٟ ثؼغ األؽىبَ   

1- Cass.com.1
er

.déc 1992, J.C. P.1993.IV ,p 47.        

2- Cass.civ.14 fév. 1989,J.C.P .IV ,p143. 

 رقظض: ،فٟ اٌؼٍَٛ كوزٛهاٖأؽوٚؽخ ١ًٌٕ كهعخ  اٌغيائوٞ، ٌزياَ اٌجبئغ ثز١ٍَُ اٌّج١غ فٟ اٌمبْٔٛإ ك/ أِبىٚى ٌط١فخ،

  .151، ص2011ٍٕخ  اٌغيائو و١ٍخ اٌؾمٛق ، ر١يٞ ٚىٚ، اٌمبْٔٛ ،



 الحديثة للضمان عه العيوب الخفية اآلليات                         الفصل الثاوي: 

359 

 

وىذه الحالة كثيرا ما يتفق عمييا  دون تغيير في حالتو، وذلك كان عمييا وقت إبرام العقد
  وتسمى بالمطابقة الوصفية. المتعاقدان،
فيسمم وفق أوصافو وحالتو عند إبرام  ،الذاتكان المبيع منقوال معينا ب إذا 
ولم  ،وان كان معينا بالنوع  ،وفي ىذه الحالة ال يمكننا تصور أو وقوع عدم المطابقةالعقد،

يمتزم البائع بتسميم شيء من نفس درجة الشيء المتفق  بعد الفرز،غير أن  ،يتم فرزه
  عميو.

وفقا لما ذكر في العقد، كحدود  فيجب تسميميا -أرضا مثبل -عقاراالمبيع كان  فاذا
ممحقات العين  وأيضاعمييا من تكاليف، ومامن حقوق  احتيا وما ليااألرض، مس

   .(1)المبيعة
وذلك  ،بينيما بأن يضمن البائع صفة معينة في السمعةخاص تفاق اقد يقع كما   
طابقا لعينة أوعمى أن يكون المبيع عند التسميم م ،(2) خاص بينيماالتفاق الاىذا  بموجب

طعة قلتـعاقد، كأن يقدم لو قطعة قماش أو ند اـشتري عـمـيرىا لمـيكون البائع قد أظلتي ا( 3)ما
 تصنيع.إنتاج أو أوجياز  توغيار خاصة بسيار 
ثبات اإلو  من قبيل وسائل التمييزإن احتفظ بيا المشتري  ،ىذه الحالةفي  تعد العينة

رؤيتو عند إبرام  لما تم االتفاق أو عند التسميمة السمعة المقدمة لو لمكشف عن مدى مطابق
العتبار كعنصر من عناصر تقدير ا بعينؤخذ يالنموذج يجب أن  كما أن العينة أو العقد.

لما تم االتفاق عميو في غير مطابقة  العينةفأن كانت وبالتالي  .صنف البضائع المبيعةتأو 
تري الحق في رفض ويكون لممش ،عد البائع مخبل بضمان االلتزام بالمطابقةيف ،العقد

ألن أي اختبلف ولو كان يسيرا يعتبر  ليا،رفض الجزء غير المطابق  البضاعة كميا أو
 تقصيرا من البائع في تنفيذ االلتزام بالمطابقة حتى لو اثبت البائع أن البضائع من صنف

 .(4)أجود من العينة ذاتيا أوعمى أو

                                                           
(1 )

 .127ص ك/ ف١ًٍ أؽّل ؽَٓ للاكح، اٌّوعغ اٌَبثك ،
  (2) 

PUIG. (Pascal),Contrats spéciaux,2éme éd ,Dalloz , Paris, 2007, p244.
  

  (3) 
Planiol (M) et Ripert (G),op. cit, p 379. 

(4)
 ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، كْٚ موو كاه ٚثٍل 1980فبٌل أؽّل ػجل اٌؾ١ّل، فَـ ػمل اٌج١غ اٌلٌٟٚ ٌٍجؼبئغ ٚفمب الرفبل١خ ف١ٕب /ك 

 712ك/ػّو ِؾّل ػجل اٌجبلٟ، اٌؾّب٠خ اٌؼمل٠خ ٌٍَّزٍٙه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 101. ، ص 2001 إٌشو، ٍٕخ   
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وكذا  ،من التقنين المدني الفرنسي 1587البيع بالعينة قد نصت عميو المادة ف 
وجاء فييا:" أذا  ،حيث ،مد ني مصري 420مدني جزائري المقابمة لممادة  353 المادة

تمعب  ،ففي ىذا النوع من البيع ."..انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا ليا
 يع.العينة دورا ىاما في إبراز مدى وجود المطابقة وتجسيدىا في المب

عين أثناءىا  التيالمبيع بغير حالتو األولى إن المشتري غير مجبر عمى أخذ  
ث في يكون قد رآىا بطريقة غير مباشرة، كما يحد أو ،صاف الشيء مباشرة عند التعاقدأو 

 .سمع عنياعقود البيع عبر االنترنت أويكون قد رآىا أو 
فيجب  ،تسميمو لممشتري ىا في المبيع عنداألوصاف الواجب توافر إضافة إلى باال 

 عند إبرام العقد كمية المبيع المتفق عمييا قبل أو أو  مقدار بتسميمعمى البائع أن يمتزم 
تتجسد ىذه المطابقة كمما قام البائع الكمية. بالمطابقة  لمطابقةىذا النوع من ا ويسمى

وذلك  ،معةبتسميم سمعة بالقدر والكم مع تسميم كل العناصر المشاركة في تركيب ىذه الس
فمو كان المبيع موزا  ،(1)أو نص عميو المشرع ،باالتفاق مع ما تم اشتراطو عند التعاقد

عمى البائع إال تسميم فما  ،ع لممشتري مئة قنطار منووتم االتفاق عمى تسميم البائ ،قمحاأو 
ال اعتبر مقصرا  في   يعأو بضمان قدر المبكما  التزاموتنفيذ ذات الكمية المتفق عمييا وا 

 داعفبل  درجة كبيرة من النقص،المسممة لممشتري غير أنو إذا لم تبمغ ىذه الكمية 
نت الكمية كما أنو لو كا إال أذا كان ىذا النقص مؤثرا. ،المطالبة بفسخ العقد األخيرليذا 

بل عمى البائع تسميم مقدار المبيع بالكم  فبل يعد ذلك مطابقة، ،زائدة عمى المطموب
غير أنو يستطيع المشتري قبوليا إن كانت تنفعو مع دفع  عميو في العقد. المشروط المتفق

 .ثمنيا
لقد نص المشرع الفرنسي عمى المطابقة الكمية الواجبة التطبيق  ،بناء عمى ذلك 

 حيث نصت المادة ،من التقنين المدني 1618 إلى 1616 من طرف البائع في المواد من 
عمى ىذه كما نص   .(2) كمية المتفق عمييا في العقدعمى أن البائع ممزم بتسميم ال 1616

                                                           
(1) 

  .694لػجل اٌجبلٟ،اٌؾّب٠خ اٌؼمل٠خ ٌٍَّزٍٙه، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ك/ػّوِؾّ
)2 ( 

Art 1616 : « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au   

    contrat,… » 
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المشرع الجزائري في  اوكذ ،(1)مدني 434والمادة  433 المشرع المصري في المادةالكمية 
إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئوال عما نقص  حيث جاء فييا:" 365المادة 

تري أن يطمب فسخ العقد لنقص منو بحسب ما يقضي بو العرف غير أنو ال يجوز لممش
في البيع إال إذا أثبت أن النقص يبمغ من األىمية درجة لو كان يعمميا المشتري لما أتم 

 العقد.
وكان الثمن مقدرا بحسب  قدر الشيء المبيع يزيد عمى ما ذكر بالعقد، إذا تبين أن

ثمنا زائدا إذا أن يدفع  ،وجب عمى المشتري إذا كان المبيع غير قابل لمتقسيم الوحدة،
يجوز لو أن يطمب فسخ العقد. كل ىذا ما لم يوجد ،ففي ىذه الحالة  كانت الزيادة فاحشة.

 مدني فرنسي.1618ىذا ما نصت عميو كذلك المادة و  ."اتفاق يخالفو
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش مفيوما واسعا  03-09كما أعطى قانون رقم 

أي  ،مطابقة المنتوج لمرغبات المشروعة لممشتريلممطابقة حيث نص عمى إلزامية 
"يجب أن يمبي كل  حيث نصت الفقرة األولى منيا عمى:  11المادة  ضمنالمستيمك 

منتوج معروض لبلستيبلك الرغبات المشروعة لممستيمك من حيث طبيعتو ومنشئو 
لبلستعمال  وىويتو وكمياتو وقابميتو ة وتركيبو ونسبة مقاومتو البلزمةومميزاتو األساسي

 ."واألخطار الناجمة عن استعمالو
يمكن تحقيق ىذه الرغبة عند تطابق المنتوجات  ،حسب المشرع الجزائريف ىكذا

والمقاييس القانونية الواجبة التطبيق عمى المنتوج ليحقق ىذا األخير نتائج ايجابية ومجرة 
كما أعطاىا مفيوما  واسعا، أعطاىا مفيوما، ويكون بذلك قد من الخطورة عند االستعمال

المنصوص عمييا  واإلنتاجضيقا حين نص عمى إلزامية موافقة المنتوجات لمقاييس الصنع 
المنافسة السائدة في األسواق   أساليبفي الموائح فنية من أجل التحكم والتغمب عمى 

                                                           
(1) 

 ِؾّٛك ١ٍّو . ك/34ص ،1982 اٌمب٘وح، خ،ـكاه إٌٙؼخ اٌؼوث١ ٛك اٌزغبه٠خ،ـــاٌؼم نٌه: ك/ عّبي اٌل٠ٓ ػٛع،ــو

 ِـغٍخ اٌمـبْٔٛ ٚااللزـظـبك ٌٍجـؾٛس اٌمبٔـ١ٔٛخ –كهاٍخ ِمبهٔـخ  -االٌـزياَ ثبٌزَـ١ٍُ فـٟ ػمل ثـ١غ اٌجؼبئـغ ولبٚٞ،ـاٌش   

 ِـبهً اٌظـبكهح ػـٓ و١ٍـخ اٌؾمٛق، عبِؼخ اٌمب٘وح، اٌؼلك األٚي ٚاٌضبٔــٟ، إٌَخ اٌَبكٍخ ٚاألهثؼْٛ، ٚااللزـظبك٠خ    

 ٌَٕخ  728 ؽؼٓ هلُ .  أ٠ؼب:20/05/1990 عٍَـخ 58 ٌَٕخ 1547 ٓ هلُـؽؼ .ِٚب ثؼل٘ب 358، ص1976ٛـــ١ٔٛـ٠    

 اٌّوعغ ،خــغ ػٍٝ اٌٍّى١ــمـٛك اٌزٟ رــم١و فوط ٠ٍٛف، اٌؼـ. أ369ِص ،32 ًِغّٛػخ  06/05/1981عٍَخ  ،46

 ِٚب ثؼل٘ب. 138ٚ 137 ص اٌَبثك،
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من اجل ذلك بادرت السمطات الجزائرية فكعرض سمع مشكوك في مكونتيا ونوعيتيا. 
ذلك باستعمال أجيزة لمكشف عن  ،(1)عن طريق التقييسفعيل إجراءات معينة بإيجاد وت

  حتى يتم تمييزىا عن غيرىا. ،المنتجات والخدمات
ىذه المقاييس إلى مقاييس جزائرية ومقاييس اعتمد المشرع الجزائري في تقسيم كما 

الخدمات ستوى السمع و نظم آليات صارمة لرقابة ضمان المطابقة عمى مو  ،(2) المؤسسة
وكذا  ،التفتيش ئاتوىي منيا المخابر ،ىيئات تقييم المطابقةوالمستوردة من قبل الوطنية 

من المرسوم التنفيذي رقم  04نصت عميو المادة  اإلشياد عمى المطابقة وىذا ما ئاتىي
  .(3)متعمق بتقييم المطابقة 05-465

في عقد  ة المستيمكن حمايالتي نظمتيا التقنينات المدنية وقواني مقابل المطابقةفي 
االلتزام بالمطابقة في العقد االلكتروني  مضمون ضمان، يبرز التساؤل حول البيع العادي

خاصة أن معظم عروض السمع والخدمات  وما ىي اآلليات المستعممة لحماية المستيمك
ضمن النقطة ؟ ذلك ما سوف نحاول اإلجابة عميو  تتم رؤيتيا عبر الشبكة االلكترونية

 .التالية
 ثانيا: مضمون االلتزام بضمان المطابقة في البيع االلكتروني

ومنيا البيع االلكتروني، يجب أن يسمم مبيعا  المتفق عميو في التجارة االلكترونية،
 فعرض .مشتري عبر االنترنتطرف الوما تم رؤيتو من  ،مطابقا لما تم االتفاق عميو

دا ليذا العرض قد يكون بشـرائيا استنا تـريقبول المشر االنترنت و المبيع عـب أوصاف

                                                           
(1 )

 بؽ ِزؼٍك ثٛػغ أؽىبَ ماد اٍزؼّبي ِٛؽل ٠ٚىّٓ غوػٙب فٟ رؾم١ك اٌلهعخ اٌّضٍٝ ِٓــواء أٚٔشــٌ ٘ٛ إعــاٌزم١١

 ١ٌـك ثبٌزم١ــاٌّزؼٍ ١ٔٛ٠2004ٛ  23ٟــاٌّؤهؿ ف 04 -04ْٛ هلُ ـٓ لبٔــِ 2/1بكح ـغ اٌّـفٟ أؽبه ِؼ١ٓ. هاع اٌزٕظ١ُ   

 . ١ٔٛ٠2004ٛ  27اٌظبكه فٟ  41اٌؼلك  اٌو١ٍّخ،اٌغو٠لح    
(2) 

 :اٌّؼٍِٛبد ٔنووِٓ ٌٍّي٠ل 

Zennati. Dalila, Les aspects controverses du droit de la consommation par rapport au droit 

civil   R.S.J.A ,faculté de droit Djallali. Liabes ,Sidi Bel Abbes ,numéro spécial,2005,pp 5-

26 ,(p7) . 
(3) 

 اٌظبكه فٟ 80اٌؼلك ِزؼٍك ثزم١١ُ اٌّطبثمخ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ،  05/12/2005ِؤهؿ فٟ 465-05ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ

    11/12/2005. 
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، نموذجا آخر مصوراقد يكون كذلك بل   -أي ال يتناول ذات المبيع  -مزيفا  حقيقيا أو
  .(1) تطابق شـكـمي فـقـط  لما تم عرضو عبر الشبكة اقد تكون أوصاف المبيع فييأو 

فييا أن تـكـون  جبيستو  فالمـطابـقـة المطموبة في األوصـاف، ،الحقيقة غير أنو في
ليدف الوصول إلى غرض  (صبلحية االستعمال) موضوعيةالو  (مظيرا)شـكمية المطـابقـة ال

    .(3) حمايتو من أضرار المبيعلمن التعاقد سواء في البيع العادي أواإللكتروني   (2)المشتري
فة معر التحقق من نستطيع القول أن ىذه الرؤية غير المباشرة لممبيع يصعب فييا  
حتى لو كان   كميتو عند البيع وبعد التسميمبق المبيع المتفق عمى أوصافو  أو مدى تطا

أكثر عمما  فيو ،مينيا ني أوالمنتجوكذلك نظرا لكون البائع االلكترو  ،المبيع من القيميات
المستيمك شيئا مشابيا لمشيء شا منو، يستطيع تسميم لممشتري أو مكوناتو، فغمبيع و بال

   و.المتعاقد عمي
 الحث عمىو  ،راء السمعةثمجرد المبالغة في إأن  (4)من يرىىناك  من أجل ذلك

اإلعبلن ال يدخل ضمن المواصفات التي يضمن البائع شرائيا من خبلل أعمال الدعاية و 
 .وجودىا
وما تم تسميمو واقعة   ،صعوبة التمييز بين  ما عرض عبر االنترنت المبلحظ أن 
بل فمن الفقو إلى القول أن ىناك صعوبة لتحقيق ذلك،  (5)رأي  إليوذىب وىذا ما مؤكدة، 

تأسيس عقد البيع عبر االنترنت عمى خيار الرؤية، نظرا الستعمال معظم من جدوى إذن 
لتأثير المتعاقد وغير المتعاقد غير حقيقية أو الباعة المحترفين إلعبلنات إلكترونية احتيالية 

في المشروعة التسميم نادرا ما تتحقق ىذه المطابقة  عالعقد ووقو  إبرام عمى الشراء، وبعد
  المبيع.

                                                           
(1  )

  . 349ك/ ػّو فبٌل ىه٠مبد، اٌّوعغ اٌَبثك، ص
)2( 

Article  L.211 .du code de la consommation. Article 35 al 2 – convention de Vienne 

   1980.   
(3)

 . 11ٚ  10اٌَبثك، ص  ك/ ِّلٚػ ِؾّل ػٍٟ ِجوٚن، اٌّوعغ 
(4 )

 بِؼخ ثغلاك، ٍٕخـــبْٔٛ، عـــمـٟ اٌــك/أ٠بك أؽّل اٌجطب١ٔخ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌؼمٛك ثواِظ اٌؾبٍٛة، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ ف

 ٛهادــِٕشاٌطجؼخ األٌٚٝ،  ك/ػجل اٌجبٍؾ ؽبٍُ ِؾّل، إثواَ اٌؼمل اٌّجوَ ػجو االٔزؤذ،: ٚونٌه .204ص  ،2004   

 .221ص ، 2010بْ ، ٍٕخ اٌؾٍجٟ، ٌجٕ   
(5)

  2004كاه اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،  ِظو، ٍٕخ  ،اٌطجؼخ األٌٚٝ ٚ االٔزؤذ، وأؽّل أ١ِٓ اٌوِٟٚ، عوائُ اٌىّج١ٛر 

 . 95ص      
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أن قصر الحق عمى المبيعات المعينة بذاتيا والتسميم بكفاية الوصف لممبيعات كما 
ال يعد أساسا يمكن المشتري من المطالبة بتسميم  واعتبارىا مسقطا لمخيار، ،المعينة بالنوع

بالعينة في البيع  البيع بالنموذج أو الشبكة. شيء مطابق سيما أنيا األكثر تداوال عبر
 فالمطابقة ىنا أكثرىا شكمية ،لممبيع عبر الشاشة وصفتصوير و  ما ىو إال ،االلكتروني

لمبيع وقدرتو عمى تحقيق غاية أما عن مواصفات ا .وظيفية عن كونيا موضوعية أو
  .(1) ، فغير ممكن أن يحققيا النموذج أو العينة عبر الشاشةالمشتري

العينة تعبر عمى المطابقة الشكمية دون  النموذج أو ألن ،رأيال ىذا الفقو نؤيدلذا 
إلبرام والدافع الجوىرية وكثيرا ما تخمق ىذه المطابقة  الشكمية  لدى المشتري الحافز القوي 

عند التسمم الفعمي ر الخارجية لمعينة قد ال تتجسد غير أن ىذه األوصاف والمظاى ،العقد
مستحيمة لعدم إمكانيتو تحقيق غرض االستعمال  تصبحوبالتالي فغاية المشتري  ،لمعينة

 .(2) مبيعحول الالعمم الكافي ب  بسبب عدم تزويدهمن المبيع 
رغم كل ىذه المبررات التي تؤكد عدم تطابق ما تمت رؤيتو عبر االنترنت عن 

أن  ،أيو في ىذا الموضوعالمبيع لما سيتم تسميمو لممشتري، فنجد القضاء الفرنسي مبرزا ر 
كانت حرة ومتنورة الن البائع الميني ينبغي أن يكون قد نفذ التزامو إرادة المستيمك 

من تقنين االستيبلك L.121-23 وبالنصيحة طبقا لما تضمنتو المادة  بالتبصير
 .(3)الفرنسي

ما وىذا  |،ا ما يعكس العكسكثير الواقع العممي أن  الرأي القائلنساند غير أننا 
فبناء عمى كثرة االدعاءات   .(4)حماية فعالة لممشتري عند تنفيذ العقدو ضمان يستوجب 

حول عدم مطابقة المبيع عند التسميم لما تمت رؤيتو عبر االنترنت المنشورة في  اليومية
خول تقنين االستيبلك الفرنسي في المادة ف، ، ومنيا شبكة االنترنتئل األعبلممختمف وسا

                                                           
(1  )

   . 351ٚ  350ك/ ػّو فبٌل ىه٠مبد ،اٌّوعغ اٌَبثك ،ص 
)2( 

« L’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu 

     mais à mettre  à  la disposition de l’acquéreur une chose qui correspond en tout point au 

     but recherché » . Aussi : cass .civ.20/03/1989.                                                                                                                           

 .119ص ،2000ك/ ِؾّٛك ػجل اٌّؼطٟ ف١بي،اٌزؼبلل ػٓ ؽو٠ك اٌز١ٍفي٠ْٛ، كاه إٌَو اٌن٘جٟ ٌٍطجبػخ، ِظو، ٍٕخ    
(3  )

 ك/ أٍبِخ اؽّل ثله، ػّبٔبد اٌّشزوٞ فٟ ػمل اٌج١غ االٌىزوٟٚٔ ،كهاٍخ ِمبهٔخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ،اإلٍىٕله٠خ 

 .86-85، ص 2011ٍٕخ     
(4) 

.86ص ، اٌّوعغ ٔفَٗ
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L.121.16  أيام ابتداء من تاريخ   لعدم المطابقة بسبعةوممارستو  ،العدول عن البيع حق
جعل ىذا عقود تقديم الخدمات  فيغير  استبدالو.المجوء إلى  أو ،وفسخ العقدتسميم المبيع 

 الحق بصددىا بسبعة أيام سابقا عمى عممية التنفيذ.
 من مظاىر مظير عن العقد  العدول سبب اكتساب المشتري لحقإذن اعتبار  

مكنو الحكم الدقيق عمى السمعة أوالخدمة و في ىذه العقود ال يألنفي المبيع، المطابقة  عدم
 .المنتج لياميما بمغ وصف البائع أو 

مما يستوجب عمينا  ،ادوليغالبا ما يكون البيع فييا  ،باعتبار التجارة عبر االنترنت 
 ىذا المجال لمعرفة مدى استجابة التطرق إلى اتفاقية فينا لمبيع الدولي لمبضائع في

  لمتطبيق في البيع االلكتروني؟ نصوصيا المتعمقة بضمان المطابقة
عمى بفقرتييا األولى والثانية التي سبق لنا التعرض إلييا   35المادة تنص لقد

من حيث الكمية والنوعية الشروط الواجب توافرىا في المطابقة واالتفاق عمى تطبيقيا 
ذكرت ضافة بالمطابقة، وباإلحتى ال تنشأ المخالفة الجوىرية لبللتزام  ،لممبيع والوصف

، ومن خبلل في األغراض المختمفةالمبيع مال ستعاكصبلحيات  ،صور أخرى لممطابقة
ضمان االلتزام بالمطابقة الواجبة التطبيق  إلىىذه االتفاقية تطرقت  أنيتضح  ىذه المادة،

 أن ىذا البيع  لم يتم الكترونيا غير ،لدولي لمبضائعمن طرف الدول التي  مارست البيع ا
ميدان البيع إمكانية االعتماد عمييا وتطبيقيا في  (1)يرىمن بل كبلسيكيا، ورغم ذلك ىناك 

االلكتروني مع االحتفاظ بنوع من الخصوصية عند التعامل في عقود توريد البرامج 
وط وتوضيحات أكثر دقة فيي تحتاج إلى شر  ،والخدمات المعروضة عبر االنترنت

   .نظرا لحداثة ىذه المنتجات وتعقيدىا ،لمتعامل فييا
والمشروطة في االلتزام ىذه المواصفات المذكورة  عمى تطبيققد عممت المحاكم 

 25في    (Paderborn )بادربونبمنطقة محاكم األلمانية الإحدى فقضت  ،بالمطابقة
الببلستيك الخام التي  تسميم شحنة منببعدم المطابقة في قضية تتعمق 1996  جوان

في العقد وىذا  ة المئوية المحددة باحتوت عمى نسبة مئوية من مادة معينة تقل عن النس
وىذا ما  والمطموب، فعالالشكل البلم تحجب ضوء الشمس  صنع  ستائر النوافذ إلىأدى 

                                                           
(1)  

 . 361ٚ 360: ك/ ػّو فبٌل ىه٠مبد ،اٌّوعغ اٌَبثك ، صأ٠ؼب ٔنوو
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كمية أقل  مما  ىالمحكمة العميا في اعتبار شحنة من البضائع التي احتوت عم إليو ذىبت
ن عدم وأ ،من اتفاقية فينا 1 35/م تكن مطابقة لمقتضى المادة مف، ىو محدد في العقد

فأن البائع  يكون قد أخل  ،و نتيجة لذلك المطابقة تجسد في عدم نوعية البضاعة وكميتيا
    . (1)بالتزاماتو
يختمف ىذا اآلمر فان  ،لدى االتفاقيةفيما يخص تغميف البضاعة وتعبئتيا  

األصل عند عدم االتفاق ان مادية، ف منتجات فان كان المبيع سمعا أو، باختبلف البضاعة
اييس التغميف ـدث طرق ومقـيا بأحـمزم تغميفـيست ،تياـعمى كيفية تغميف السمعة وتعبئ

أي بالكيفية المناسبة لحفظيا  ىبلك المبيع، أو المستعممة دوليا وذلك لتجنب فساد
 .النقل عبر الحدودأثناء  وحمايتيا

ة لمدى العبلمات المنبي بعض   عمى غبلفيا يوضع   كما يستمزم األمر أن
 ويجب عمى  إتبلفيا،حامميا  يتجنب  والتمف حتى  لمكسر قابميتيا خطورة البضاعة أو

 بلف،ـع عمى الغـوة وأن يضع مكونات البضائـات التجارية عمى العبـوضع العبلم  البائع
  فيما خاصة  ،والتي يعمم بيا البائع ،اإلجراء مع  تشريعات دولة المشتري وافق ىذاـيت وأن

التسويق المفروضة في  التقيد بقواعديتطمب وىذا العمم  ،بإجراءات الحماية الصحية يتعمق
تفسر في حكم ىذه االتفاقية " :من اتفاقية فينا حيث جاء فييا1/8 لممادة  فرنسا وفقا
ة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده ىذا الطرف متى كان والتصرفات الصادر  البيانات
    .(2) "يمكن أن يجيمو ال أو يعمم بيذا القصد  اآلخرالطرف 
اســـــــتئناف جرينوبـــــــل   قضـــــــت محكمـــــــة 13/09/1995 فبتـــــــاريخ ،تطبيقـــــــا لـــــــذلك 

(Grenoble) األجبـان  بـين  مشـتري  فرنسـي  ة بعدم مطابقة البضاعة  المتمثمة فيالفرنسي
عمـى الغـبلف جعميـا غيـر مطابقـة  البضـاعةىـذه مكونـات  إغفـال تحديـدالي وأن وبائع  ايط

  .(3)عمن اتفاقية فينا لمبيع الدولي لمبضائ35 ألحكام العقد المنصوص عمييا في المادة  
                                                           

(1)  
 ، ِٕشٛه ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ :1997عبٔفٟ  31( ثأٌّب١ٔب ثزبه٠ـ (Koblenzاٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ثّٕطمخ وٛثالٔي ؽىُ

 http .cisgw 3ci .law.pace.edu /cases /970131gi.htm                                                                 
(2)   

 .  99اٌؾ١ّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ص فبٌل أؽّل ػجل /ك
(3)  

 :ٔنوو اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ  ٚ ٌٍّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد  20اٌّوعغ ٔفَٗ ، ص 

http .cisgw 3 .law. pace edu/ cases /950913fi. Htmi.Cour  d’appel de Grenoble.  
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لحماية المستيمك المتعاقد  في االستعمال العاديىذه الطريقة في التغميف مطموبة  
عمى البائع محاورة المشتري االلكتروني ينبغي  ،ق عمى ذلكإن تم االتفا لكن وغيرالمتعاقد،

 بيا وينفذىا حسب االتفاق.  عمييا حتى يعمم
ة الكترونيصيانة ألجيزة تقنية أو  رامج تشغيل أوعبارة عن ب يعإن كان المبف 

فيذا النوع من  لذا فان اتفاقية فينا لم تنص عمييا. ،عن تقديم خدمات كانت عبارةأو 
ونظام  ،الحمايةئة بقدر ما تحتاج إليو من وسائل حتاج إلى التغميف والتعبالبضائع ال ت

 الكتروني صعب االختراق والتدمير عند إرساليا إلى المشتري االلكتروني.
فق الرأي القائل بعدم إمكانية تطبيق اتفاقية فينا في موضوع المطابقة غير أننا نوا

ا الستحالة المشتري تقييم المبيع عن بعد نظر  ،بمجال عقود البيع المبرمة عبر االنترنت
 ؤلوصاف الحقيقية لممبيع.لالمشتري  ةعرفموذلك نظرا لنقص  (1) حقيقيا تقييما

في البيع االلكتروني واجب  إن االلتزام بالمطابقة ،تقديموم ت يتضح من كل ما 
الكثير من غير أن الواقع العممي يظير غير ذلك في  ،المينيالمنتج أو التنفيذ من البائع 
الخدمة عن كثب والتي يرجع إلى عدم رؤية المبيع أو والسبب في ذلك  ،المعامبلت التجارية

وكذلك إلى عدم   ،قتناء المبيعال ينبغي تدعيميا بتوضيحات وشروط فعالة تساعد المشتري
معا في تحقيق الربح غير طوذلك  ،التعاملتحمي الباعة والتجار بحسن النية في 

إلى استعمال كل الطرق االحتيالية التي تؤدي إلى تقديم مبيعا غير جأ ىؤالء يمف ،المتناىي
غير أنو  ،فيطالب بضمانيا ،عدم المطابقة فيوالكشف عن يقوم بمطابق لممستيمك الذي 

تمحق   وتحممو نفقات ضخمة هيؤدي ذلك إلى إضرار الكشف عنيا سوف من يتمكن ان لم 
 .بو وبأموالو
 
 
 
 
 

                                                           
(1) 

  .99ٚ  98اٌّوعغ اٌَبثك، ص   ،ك/ ِؾّل ٍؼل ف١ٍفخ
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 المطمب الثاني
ضمان بتدابير المتخذة لضمان المطابقة والجزاء المترتب عند اإلخالل ال

 المطابقة
أن يكون تفاق عميو، و تم اإلإن االلتزام بالتسميم يقضي بأن يكون المبيع مطابقا لما 

ة بضمان المطابقة في المبيع. ، كما أن سبلمة المستيمك رىين(1)المبيع صالحا لبلستعمال
وقع فيو تغيير لممواصفات الة التي كان عمييا وقت العقد أو الح تم تسميم مبيعا بغيرفإن 

فيعتبر  خفي جعمو يتغير بعد استعمالو،كـذلك احتـوى عمـى عيـب تفاق عمييا، أو التي تم اال
إخبللو بااللتزام بضمان  ويترتب عن ذلك ،مبيعا غير مطابقا تج قد سممـالمنالبائع أو 

 المطابقة. 
في المنتجات والخدمات  المشرعين مبدأ المطابقة عزز لقد ،حتى ال يحدث ذلك   

 ذات طبيعة وقائية،غرضيا ضمان المطابقة، قواعد قواعد جد صارمة تكمن فيمن خبلل 
 وقواعد طبيعتيا ردعية ىدفيا توقيع العقوبات المدنية والجزائية.

                التالي: إلى فرعين عمى النحوالمطمب بناء عمى ما تقدم قسمنا دراستنا في ىذا  و ذاكى
  لضمان المطابقةتخذة التدابير المالفرع األول:               
 لمطابقة ضمان االمترتب عند اإلخبلل ب ءاالجز  : الفرع الثاني              

 األولالفرع 
 التدابير المتخذة لضمان المطابقة 

ذىبت إلى تقرير  (2)يمكحماية المستقوانين و  داية نشير إلى أن التقنينات المدنيةب
مطابق لممواصفات مبتغى أو مبيع ج و عمى منت وحصولل ) المستيمك( ة المشتريحماي

                                                           
)1( 

Cass civ du I 5/11/1985, R.T.D.Civ , 1986, p370. 

ك/ػبِو لبٍُ أؽّل  : . ٚونٌه227ك/إثوا١ُ٘ ِّلٚػ فبٌل، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  ّخ إٌمغ اٌفو١َٔخ، لواه ِؾىأ٠ؼب:  

اٌل١ٌٚخ ٚكاه   خكاه اٌؼ١ٍّاٌطجؼخ األٌٚـــٝ،  ،هاٍخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٚاٌّمبهْب١ٔٛٔخ ٌٍَّزٍٙه، كاٌم١َٟ، اٌؾّب٠خ اٌم

 .53ص ـبثك، وعغ اٌَـبٍؾ ع١ّؼٟ، اٌّــك/ؽَٓ ػجل اٌج  . 78ص  ،2002، ػّبْ، ٍٕخ  ٌٍٕشو خاٌضمبف
(2)

  االٍزٙالن اٌفؤَٟ اٌّشبه إ١ٌٗ ٍبثمب. ِٓ لبْٔٛ L. 4. 211( ٚ ونٌه اٌّبكح1614اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌفؤَٟ )اٌّبكح  

 .اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌّظوٞ 67/06( ٚ ونٌه لبْٔٛ 431اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّظوٞ )اٌّبكح  -   

 اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه 03-09لبْٔٛ ِٓ  12اٌّبكح ( ٚ ونٌه 364ٚ365ٚ379اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ )اٌّٛاك  -   

 ِزؼٍك ثّوالجخ 1992/02/12اٌّـــؤهؿ فـٟ  92-64ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١ــنٞ هلُ  02 ٚ 03ٚاٌّبكح  ،شـــغ اٌغـــٚلّ    

 ِــؤهؿ فٟ 93-47ِطبثمخ اٌّٛاك إٌّزغخ ِؾ١ٍب ٚاٌَّزــــٛهكح، اٌّؼــلي ٚاٌّزّـُ ثّــٛعت اٌّوٍـَٛ اٌزٕف١نٞ هلــُ     

   1993/02/06. 
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نظمت ىذه  ،صحة المستيمك ومصالحو وتأكيد ،عمى ىذا الحق فمن اجل الحرص .هتعاقد
المتدخمين في  قبل كلمن  تحفظية باتخاذ تدابيروذلك  ،هتجسيدنصوصا ل التشريعات

 برقابة ىذه المنتجات والمنتجين وجميع المصالح المكمفة خدمات، كالباعةالالمنتجات أو 
  ميما كان نوعيا.

لتي يقوم ا (1)يةـطة التحري والرقابة الذاتـبواساالحتياط  عبر تمت ت تمك التدابيركان 
فحص ب ممزمون رد، فكل ىؤالءالمستو  حتىأوالغير و  الموزعبيا البائع أوالمنتج أوالوسيط أو 

 عرض المنتوج في السوق. ز مختصة في ذلك قبل يستعينوا عنـد الضرورة بمراكو  بيـعالم
 بيدفجوىري يفرض وجوده في كل مراحل اإلنتاج تمييدي و  إجراءاالحتياط  

الذي تم  اإلنتاجأوالتأكد من أن  ،المنتوج  قبل عرضو في السوقالتأكد من سبلمة المبيع أو 
ه المواصفات قد ىذ.(2)ت التي وضعت سمفاتحقيقو يتفق ويتطابق مع تمك المواصفا

يرتكز عمى مواصفات تم االتفاق عمييا وكانت تمثل يتطمبيا إنتاج أوتصنيع المنتوج أو 
  رغبة المشتري.

قسيمة  أوالمنتج منحويشترط من البائع المستيمك  أوالمشتري  ،فضبل عمى ذلك 
مكانياتو المو و ي يحررىا باالعتماد عمى رسائالمطابقة والجودة الت شيادةأو   خاصة ا 

ذه الشيادة بعد تحميل الجودة ــىوء إلى ىيئة خاصة أومعتمدة التي تثبت ـمع المج
 (3)في المنتوج

                                                           
(1 )

 65- 92ُ ـنٞ هلـ١ـٕفاٌزَٛ ـوٍـّآٌ ـٝ ِـوح األٌٚـــ، اٌفم 02بكح ـنٌه اٌّـو ،اٌٍّغٝ 02-89ْٛ ــٓ لبٔـِ 5بكح ـاٌّ

 و٠لحغاٌزٛهكح، ـــَـب أٚ اٌّـ١ـؾٍــخ ِــغـزــٕـٛاك اٌّــخ اٌّــمـطبثـخ ِٚـوالجــّـك ثـؼٍـزـِ 12/02/1992ٟ ـفـؤهؿ ِ    

  47-93ُ ـــزٕف١نٞ هلُ ثّٛعت اٌّـوٍَٛ اٌاٌّؼلي ٚاٌّزّ ،19/02/1992 ثزبه٠ـ اٌظبكه  13 لكـؼـاٌاٌو١ٍّـخ     

 رزـــُ اٌولبثخ وّب  ،03-09غ اٌغش ــِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلّ 12 اٌّبكح أ٠ؼب .1993/ 06/02ٟ ـؤهؿ فــاٌّ    

 ِؤهؿ  354-96زٕف١نٞ هلُاٌّوٍَٛ آٌِ ٔفٌ اٌمبْٔٛ. أ٠ؼب  25اٌّبكحثٕض ِؾلكح  ،ثٛاٍطخ أػـــٛاْ ِقزظخ 

 طبكه  62اٌؼلك و٠لح اٌو١ٍّخغاٌِطبثمخ إٌّزغبد اٌَّزٛهكح ٚٔٛػ١زٙب،   ــوالجخِزؼٍك ثى١ف١بد ِ 19/10/1996فٟ 

 رقط١ؾ ِٚوالجخ اإلٔزبط ِلفً ٚٔنوو ونٌه فٟ ِٛػٛع اٌولبثخ: فو٠ل ػجل اٌفزبػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ، .20/10/1996ثزبه٠ـ  

 .490، ص2000أكاهح اٌغٛكح، كاه اٌىزبة، ِظو، ٍٕخ  
(2 ( 

Sid. Lakhdar Mohamed, Le dispositif législatif et réglementaire en matière de protection 

   des produits, R.A.D.S.J.E.P ,n°2,2002,pp24-30.                                                                                      
(3) 

 و١ٍخ اٌؾمٛق، ثٓ ،بْٔٛ األػّبيػ١خ ٌٍَّزٍٙه، هٍبٌخ ١ًٌٕ شٙبكح اٌّبعَز١و فٟ ل١ٌّبء ٌؼغبي ،اٌؾّب٠خ اٌفوك٠خ ٚاٌغّب

 .74،ص 2002-2001اٌغيائو ، ػىْٕٛ،   
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ومراقبة مدى مطابقة البضاعة لممقاييس المعتمدة والمواصفات التنظيمية التي تخصيا من 
ية التي يقومون والمنتجات الصناعأالمواد الغذائية  بل كل المتدخمين في مرحمة إنتاجق

 بالمتاجرة فييا. 
يرى أن تحديد حيث ، (1)هيو الدكتور محمد حسين منصور وغير ىذا ما دعا إل 

حد أدنى من  حيث يشترط، يتم من خبلل تقديم شيادة الجودة المواصفات والمطابقة
الصفات العالمية الواجب توافرىا في المبيع المعد لمتصدير، فنجد مثبل منظمات عالمية 

كذلك عقود و ،البائع في عقود البيع الدولية  لى تقديم شيادات الجودة لطالبييا، فما عمىتتو 
بات مطابقة المنتوجات البيع الدولية اإللكترونية إال الحصول عمى ىذه الشيادات إلث

، في (2) تعتبر ىذه المنظمات مسئولة تعاقديا في مواجية المتعاقد معيالممواصفات، و 
وقد تمارس رقابة  .عمقة باإلخبلل في التزام بضمان المطابقةشكاوى مت حالة بروز

المسماة في الجزائر ضباط الشرطة القضائية  شبو القضائيةالمطابقة بواسطة السمطات 
 من 25الفصل األول المادة  ،ا في الباب الثالثوأعوان قمع الغش المنصوص عمييم

 جميع مراحميا. وذلك خبلل عممية العرض لبلستيبلك في (3)003-9قانـون 
بالسحب ىذه الييئات الخـدمة، تقوم حالة ثبوت عدم مطابقـة المـنتوج أو  أما في

يتم وان كان المـنتوج نشاطا أوخدمة  ،ائي لممنتـوج المشـكوك فـي مـطابقـتوالنيالمؤقت أو 
  .(4) النيائي لو لتجنب وقوع اإلضرار بالصحة العامةالتوقيف المؤقت أو 

غير المنتجات والسمع المحجوزة و  (5)، يمكن المبادرة بإتبلفبعد عممية السحب  
وذلك بإرساليا  (6)قد يتخذ إجراء آخر متمثل في تغيير مقصدىامتيا أو ءالمطابقة لعدم مبل

                                                           
(1( 

Legrand.(H)-Martin.(H),Management des opérations de commerce international- Dunod  

    Paris, France, 1993, P.140. 
(2)

 . 241وعغ اٌَبثك، ص ك/ ِؾّل ؽ١َٓ ِٕظٛه، اٌّ 
(3 )

 .31إٌٝ  28، اٌّٛاك ِٓ  ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚ لّغ اٌغش، اٌجبة اٌضبٌش، اٌفظً األٚي 09/03لبْٔٛ  
)4( 

Le court (R), « Les contrôles de conformité: pourquoi? Pour qui ? jusqu’où ?... » 

   R.C.C,1994 ,P 68. 

      .46 هلُ ، ٘بِش294ٌَبثك، ص ك/ِؾّل ثٛكاٌٟ، اٌّوعغ اونٌه :      
(5)

 .03 -09ِٓ لبْٔٛ  65اٌّبكح  
(6)

 ، ٠ؼلي ٠ٚزُّ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هل2001ُأوزٛثو  16ٟ ـؤهؿ فـــِ 315-01نٞ هلُ ــزٕف١اٌّوٍَٛ آٌ ـِ 25اٌّبكح  

اٌظبكه فٟ  61ِزؼٍك ثّوالجخ اٌغٛكح ٚلّغ اٌغش، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك  30/01/1990اٌّؤهؿ فٟ  90-39 

21/10/2001.  
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ذلك برد ىذه أو ك،بعد تحويميا اض مشروعة بحالتيا أو حتى تستعمميا في أغر إلى ىيئات 
  .(1) الفعمى نفقة المحترف المخالمنتجات ألصحابيا و 

فيشترط عمى البائع المحترف  ،مان المحترف في البيع اإللكترونيأما عن ض 
فيذا االلتزام معمول بو لضمان سبلمة  .(2) بتسميم مبيعا مطابقا لما تم االتفاق عميو
أي أن  .(3) اإلعبلم عن المنتوجاللتزام بالتبصير و المستيمك الذي كان يعتمد عمى أساس ا

وذلك  ،سوف يتسمم منتوجا مطابقا لما تم رؤيتو عبر شبكة االنترنتالمستيمك عن بعد 
 برامجلكان المنتوج بيع  إنفيذا  ،(4) بعد تنزيمو عمى جياز الحاسوب الخاص بالمشتري

ذا كان ماديا فيسمم بصورة فعمية لصاحبو. خدمات،أو   وا 
لك وذ ،كثيرا ما يشكو المشتري من عدم المطابقة لممبيع بعد التسميم ،رغم ذلك 

المبلحظ أن معظم التشريعات الحديثة المنظمة لمبيع و راجع ألسباب تم ذكرىا من قبل. 
دون االنفراد بخصوصية معينة في ىذا التزام المطـابقة ضمان ، قد نصت عمى اإللكتروني
  .اإلخبلل بيا وسعت في الجزاءات الممكن تطبيقيا عند ثبوتكما  المجال،

المطابقة، فيمكن  لتجسيدخاذىا في البيع إلكتروني أما عن التدابير الواجب ات
تطبيق نوعية التدابير المنصوص عمييا في قوانين حماية المستيمك العادي والتوسيع في 
 إنشاء ىيئات أخرى مضافة لمييئات الموجودة والمعتمدة في الدول األوروبية والعربية

ونشر  ،من قبل البائع الميني المطابقة وغيرىا المكمفة بالحرص عمى مدى تطبيق قوانين 

                                                           
(1)

 ّغ اٌغش ، اٌغو٠لحِزؼٍك ثولبثخ اٌغٛكح ٚل 1990عبٔفٟ  30ِؤهؿ فٟ  39-90 اٌزٕف١نٞ َٛـوٍـّآٌ ـِ 26بكح ـاٌّ 

 .              295ِؾّل ثٛكاٌٟ،اٌّوعغ اٌَبثك ،ص . ٚونٌه  :1990عبٔفٟ  31اٌقبٌِ  اٌظبكه فٟ ػلك  ،اٌو١ٍّخ   
)2( 

« Il s’agit également pour le ‘cyber commerçant’ de mettre à la disposition du client un  

   bien  semblable à celui commandé » V .Torres. Ch, op.cit ; n°320, p118. 

 -Aussi : article L.22- 4 du code consommation stipule que le vendeur « est tenu de livrer  

  un bien conforme au contrat et répond aux défauts de conformité existant lors de la  

  délivrance ».  

 .2000ِٓ لبْٔٛ اٌّجبكالد اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ اٌزَٟٛٔ ٌَٕخ  31اٌفظً أ٠ؼب : فٟ       
(3)

 ثؼل. اٌقبص ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙى١ٓ فٟ اٌزؼبلل ػٓ 1997 ِبٞ 20لبْٔٛ اإلهشبك األٚهٚثٟ اٌظبكه فٟ  

  www.europa-eu-int/finances/consumer  

 .25، اٌفظً 2000ٌَٕخ  83لبْٔٛ اٌّجبكالد ٚ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌزَٟٛٔ هلُ   -   

 .15ك/ِؾّل اٌَؼ١ل هشلٞ، اٌزؼبلل ثٍٛبئً االرظبي اٌؾل٠ضخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص    
(4)

 ٚ ِب ثؼل٘ب . 222ك/إثوا١ُ٘ فبٌل ِّلٚػ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌّؼبِالد اإلٌىزو١ٔٚخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  
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وتعريف المستيمكين بحقوقيم  وكيفية المطالبة  ،الوعي االستيبلكي حول السمع والخدمات
 بيا. 

ذات  يمكن بث عبر االنترنت  مواقع عربية أو أوروبية  ،إضافة  إلى ىذه الييئات
حتيال والغش التي تنير وتحمي المستيمك من الوقوع في اال ةوالوقائي ةالميام االحترازي

العمل عمى ضرورة  اإلعبلم و  ،رؤيتو لما تم االتفاق عميو أو ،(1) وعدم مطابقة المبيع
لكونو مصدر فعال في تحقيق  والتحري عن ىوية البائع عن بعد وجديتو في التعامل،

 المطابقة الشكمية التي تستوجب أن تكون موازية لممطابقة الموضوعية في المبيع .
دم، فالطابع الذي تتميز بو القواعد العامة المنظمة لضمان مطابقة ما تقعبلوة عن 
وخاصة قوانين االستيبلك ىو االحتياط واستبعاد كل الشروط المنقصة  ،المبيع في القوانين

أوالمسقطة اللتزام الضمان، ومنيا ضمان المطابقة بين المتعاقدين، سواء تم ذلك بالطريقة 
من قانون االستيبلك  L.211.17ما نصت عميو المادة  المباشرة أوغير المباشرة، وىذا

، وىذا ما تم نيجو كذلك  2005/02/17الفرنسي المدرجة بالقانون الفرنسي الصادر بتاريخ
 .(2) 10 وذلك في نص المادة 2006لسنة  67في قانون االستيبلك المصري رقم

ذه النقطة، ينظم ىلم     09-03رقمغير أن قانون حماية المستيمك وقمع الغش  
 يكون قصده في ذلك اإلحالة إلى القواعد العامة. فقد يكون ذلك إىماال منو أو

 الفرع الثاني
 الجزاء المترتب عند اإلخالل بضمان المطابقة

عنو وذلك لمكشف  (3)يتعين عمى المشتري فحصو في مدة معقولة ،عند تسمم المبيع
مبيعا  وتسميمثبت إذا ف .ثيقة التسميممطابقتو لممواصفات قبل التوقيع عمى و ن موالتأكد 

مو كان في المبيع عيبا من العيوب، جعالكميات المتفق عمييا، أو غير مطابقا لمصفات أو 
وقت معقول يحق لصاحبو إخبار البائع بو في  ،غير محقق لغرضو بعد االستعمال

 ،فيوصان وقبل المبيع بالزيادة أو النق ،المشتريإن سكت غير أنو الضمان، بوالمطالبة 

                                                           
(1)  

 .273ك/ فبٌل ِّلٚػ إثوا١ُ٘ ،اٌّوعغ اٌَبثك، ص
(2)

، ونٌه :2006ٌَٕخ  67لبْٔٛ  االٍزٙالن اٌّظوٞ هلُ  
  

 .115ك/ِّلٚػ ِؾّل ػٍٟ ِجوٚن، اٌّوعغ اٌَبثك، ص
(3)  

  ،ٌز١ٍَُاِلٟٔ عيائوٞ اٌزٟ ٔظذ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ فٟ ىِبْ ِٚىبْ  380ِلٟٔ ِظوٞ اٌّمبثٍخ ٌٍّبكح  449اٌّبكح 

 .Benabent.(Alain), op.cit,p125:  نٌهو. فمؾ اٌفمٗ اٌفؤَٟ ؽلكٖ ثيِبْ اٌز١ٍَُٚ     
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ففي ىذه الحالة عميو التزم بان يؤدي إلى البائع مقاببل ليذه اعتبر سكوتو قبوال لممبيع. 
  .(1)الكمية وفقا لمسعر المحدد في العقد

طرق وذلك بال اضمانييمزم مرتكبو  ،المنتوج أومجرد ثبوت عدم المطابقة لممبيع  
  عن بالضمان صدر قرارلقد  ن وفي ىذا الشأ ، لمضمان المختمفةالقانونية وسائل أوال

 ،يم لما تم االتفاق عميو في العقدبشأن عدم مطابقة المبيع بعد التسم.(2) المحكمة العميا
من بذور البطاطا المعدة  بدال ،بحيث تم تسميم كمية من البطاطا المخصصة الستيبلك

"بأن  و:في جاءحيث  1983أفريل  13 آخر بتاريخ (3)قضت كذلك في قراركما  لمزراعة.
 ،روضة فيو وقت العقدـالبائع ممزم بالضمان إن لم يشمل المبيع بعد التسميم الصفات المف

فان عدم تنفيذ االلتزامات  ،وجد بالمبيع عيب أنقص من قيمتو ووالتي تم االتفاق  عمييا أ
فتكون محل  السمع لمنوعية والجودة المتفق عمييا، اقدية من طرف البائع وعدم مطابقةالتع
  ."مان عمى البائعض

 نفس االتجاه ثبت كذلك في حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 
في  سمبيتغيير ايجابي أو   كذلك لسبب إحداثوقد ترجع عدم المطابقة ، (4) 28/10/1975

  .(5)المبيع
را وتحسينو ببناء منشآت عميو ، ككون المبيع عقافي حالة التغيير االيجابيغير أن 

ع منيا المبييار بين تجريد فمممشتري الخ ة،ارة وتحسينيا بأغطية مقاعد ثمينكونو سيأو 
التحسين من غيير أو التوقد يكون  تركيا فيو مع دفع ثمنيا.ويكون عمى نفقة البائع أو 

                                                           
(1  )

، 1986ه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ،اٌمب٘وح، ٍٕخثشأْ اٌج١غ اٌلٌٟٚ ٌٍّٕمٛالد اٌّبك٠خ،كا1964ك/ِؾَٓ شف١ك، ارفبل١خ ال٘بٞ 

 .97ص
(2) 

 ، اٌّغٍخ اٌمؼبئ١خ، اٌؼلك األٚي، اٌل٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌألشغبي اٌزوث٠ٛخ2000ف١فوٞ  16ثزبه٠ـ  213691لواه هلُ 

 . 328ٚ 126إٌٝ  122، ص ِٓ 2001ٌٍطجغ     

ٌؾ١ٍت اٌّغفف اٌَّزٛهك ؽٛي لؼ١خ ا 1996عبٔفٟ  23ٚ24ٚ25ثزبه٠ـ    Liberté ونٌه فٟ عو٠لح "١ٌجورٟ" -

 ؽ١ش رج١ٓ ثؼل فؾض اٌؾ١ٍت ػٍٝ َِزٜٛ ا١ٌّٕبء ِٓ ؽوف ِزؼب١ٍِٓ عيائو١٠ٓ ػٓ اٌّؼٙل اإلٍالِٟ ٌجوٚوَبي،

 ػلَ ِطبثمزٗ ٌٍّٛاطفبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزفك ػ١ٍٙب فٟ اٌؼمل ٚثبٌقظٛص فٟ ِبكح ِىٛٔخ ٌٍؾ١ٍت اٌزٟ وبٔذ ِغشٛشخ 

كٍّخ ٔجبر١خ. ٚٔفٌ اٌّٛػٛع رىوه فٟ ؽ١ٍت األؽفبي اٌوػغ. عو٠لح ِىٛٔزٙب اٌلٍّخ ٚمٌه ثّيعٙب ثّٛاك  فٟ

.1997عٛا16ْثزبه٠ـ   La tribuneالرو٠جْٛ،
  

 
 (3  )

 . 19،ص 1990، اٌّغٍخ اٌمؼبئ١خ اٌَبٌفخ اٌنوو،اٌؼلك األٚي ،ٍٕخ 13/04/1983ثزبه٠ـ  31-315 لواه هلُ
(4  )

 .1345ص ،26 ً ِظ، ،28/10/1975ٔمغ ِلٟٔ ِظوٞ ثزبه٠ـ 
(5  )

 ِلٟٔ عيائوٞ. 167ِلٟٔ ِظوٞ ٚونا اٌّبكح  206ِٓ اٌزم١ٕٓ اٌّلٟٔ اٌفؤَٟ ٚ اٌّبكح 1136اٌّبكح 
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فبل يدفع المشتري ثمنيا  ،ال السابق الخاص بأغطية  المقاعدكما ىو في المث ،الكماليات
   .(1) ويمكن لمبائع نزعيا

بسبب لك بفعل البائع أوبفعل الغير أو أما في حالة كون التغيير سمبي، وكان ذ
عند التعاقد إن كان ذلك فيعد البائع ممزما بإعادة المبيع إلى الحالة التي كان عمييا  أجنبي

، كما يحق لممشتري اختيار المطالبة بالفسخ مع عنياتعويض المشتري ممكنا أو 
  .(2)التعويض
فبل بد أن تكون ىذه األخيرة مطابقة لممبيع وىذا ما  ،البيع بالعينة قد يحدث انعقاد 

مدني مصري المقابمة لممادة  420وكذا المادة  ،مدني فرنسي 1587نصت عميو المادة 
  مدني جزائري. 353

والمطالبة  المبيع ، يحق لممشتري رفضحالة عدم تجسيد ىذه المطابقة لكن في
وتم  ،ى لو سمم لو مبيعا  أفضل من العينة التي رآىاحت ،(3) بفسخ العقد مع التعويض

منتوج أو عمى سمعة أن يحصل من السوق  كذلك يا أويطالبو بالتنفيذ العيني أو االتفاق عمي
  فقة البائع.كون عمى نيو  مطابق لمعينة

معينة مع مناقشة البائع في إنقاص لكما يستطيع المشتري قبول السمعة الغير المطابقة 
ثبات عدم ال  .(4) من قيمة العينةكانت قيمة الشيء الذي قبمو أقل  إذاالثمن  مطابقة وا 

  وما عمى البائع إال نفي ىذا االدعاء بكل طرق اإلثبات. ،سوف يقع عمى عاتق المشتري

                                                           
(1 )

 . ك/ ِؾّل ؽ١َٓ ِٕظٛه، اٌٛع١ي فٟ اٌج١غ564اٌغيء اٌواثغ ،ص ك/ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ اٌّوعغ اٌَبثك،

 .109اٌّوعغ اٌَبثك، ص    
(2 )

 .109ص اٌّوعغ اٌَبثك،  ِؾّل ؽ١َٓ ِٕظٛه، ك/
(3 )

   ػمل اٌج١غ فٟ اٌمبْٔٛ . ك/ػجل إٌّؼُ اٌجلهاٚٞ،238ل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، اٌغيء اٌواثغ، صـك/ ػج

 .387اٌّلٟٔ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص   
(4 )

  . ك/ ِؾّل ؽَٓ لبٍُ اٌّٛعي فٟ ػمل اٌج١غ، كاه اٌغبِؼخ 47، ص اٌَبثكػمل اٌج١غ، اٌّوعغ  ك/ ٍٟ ٠ٍٛف ىا١٘خ،

 .146ص  ،1996اٌغل٠لح ٌٍٕشو، كْٚ موو ثٍل إٌشو، ٍٕخ      
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ذىب إلى افتراض سوء النية لدى في ىذا الموضوع القضاء الفرنسي غير أن 
 (1)الفحوص البلزمة لممطابقةو بالتحريات و ثبوت عدم قيام عندوالمنتج  المحترفالبائع 

  .عند عرضو لمتداول في السوقأو  أي المستيمك،وذلك قبل تسميم المبيع لممشتري 
واعتبره من قبيل  ،الجزائري عميو المشرعاإلخبلل بااللتزام بالمطابقة عاقب  لذا

، فيعد ممشتريلمطابقة أضرارا لفإذا ترتب عن اإلخبلل باوالغش والحيازة،  جرائم الخداع
 المضرور منو. يستوجب تعويض، (2)ذلك إىماال
، فتسري عمى العجز الماديحالة الوفاة أو  إذا ترتب عن عدم المطابقة 
 (3)من قانون العقوبات 432 نصت عمييا المادة التيالعقوبات المشددة  )المتدخل(الجاني
 . 09/03الغش رقم  قمعمن قانون حماية المستيمك و  3/19،المادة  83/2 ةالمادوكذا 

االلكتروني ، يمكن لممشتري أو البيع عند وقوع عدم المطابقة في المبيع في عقد 
استبدالو أوترك يطمب  ، أو(4) ويدرج مبلحظتو في وثيقة التسميم ،المستيمك رفض التسميم

وىذا ما  كذلك فسـخ العقـد إن كانت عدم المطابقة جسيمة، المنتوج مع تخفيض الثمن أو
وبإمكانـو كذلك إتباع طـرق  .37في المادة  عميو اتفاقية فينا لمبيع الدولي لمبضائعنصت 

أوضمان الخدمة ما بعد  ع الكبلسيكي، كـالضمـان اإلتفاقيالضمان الموجودة في عقـد البيـ

                                                           
)1( 

Cour de cassation (chambre criminelle) 05/nov/1985  et 06/mai/1986 :Dalloz,1986.ir. 

    p 402. observations, Roujou et Boubée (G). 

 .50 هلُ ، ٘بِش 298ك/ ثٛكاٌٟ ِؾّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ص     
(2)

  .ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغيائوٞ 289ٚ  288 اٌّبكح 
(3) 

 إٌٝ غـب٠خ طـلٚه ا٢ِو 1905أٚد  01ٌمل اٍزّــو اٌٛػغ فٟ اٌغيائو ػٍٝ إرجبع  اٌمبْٔٛ اٌفؤَٟ اٌظبكه ثزبه٠ـ 

لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغيائوٞ  اٌّزؼّٓ 156-66،اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ٌألِو هلُ  1975/  17/06ثزبه٠ـ  74 -75هلُ 

ك، 435اٌٝ 429ٍٝ اٌغش ِٓ اٌّٛاك اٌنٞ ٠ؼبلت ػ ذل  :  ك

KHETARI .Said, Le contrôle de la qualité, journée d’études, D.G.R.F,  BOUIRA              

02 /02/1997, pp ( 1-3), p2. 
(4) 

 ٟ ػٛءــخ فــل االٌىزوٟٚٔ، كهاٍــاٌؼم -ٓ ثؼلـاٌزؼبلل ػ -ٛؽٓـغ فٟ اٌّـاٌج١ ك/ػجل اٌؾ١ّل أفو٠ف، ػمٛك االٍزٙالن:

 اٌمٛا١ٔٓ اٌّغوث١خ اٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚثبٌزجبكي االٌىزوٟٚٔ ٌٍّؼط١بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌل١ٌٚخ اٌّمبهٔخ، اٌطجؼخ ِشبه٠غ   

 PIC –Consomar  .    84ٚ 83، ص 2006ٍٕخ  اٌّغوة،أ١ّ١ِخ، األٌٚٝ، ِطجؼخ    
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 ; L.211 .9 ; L .211.10وىذا ما نص عميو قانون االستيبلك الفرنسي في المواد   البيع
L.211 .11 (1) . 

الخاص بحماية المستيمك المصري قد نص في   2006لسنة  67أما قانون رقم 
عمى الجزاء المترتب عند تحقق عدم المطابقة لممبيع ،حيث جاء في نص  9و  8المادة 
الغرض الذي  أوكانت عير مطابقة لممواصفات  أوشاب السمعة عيب  إذاأنو   8/1المادة 

رد في ىذه األحوال  بناء عمى طمب المستيمك بإبدال يمتزم المو  تم التعاقد عمييا من اجمو
منــو  24كما نص في المادة السمعة أو استعادىا مع رد قيمتيا دون أية تكمفة إضافية، 

مخالفــة أحكام ىـذا القانـون المنصوص عمييا في المواد  كل عمى معـاقبة
 5000امة ال تقل عن بغر   23 وكـذا الفقـرة األخيـرة من المادة 18،11،9،8،7،6،5،4،3

مائة ألف جنيو، وفي حالة العود تضعف الغرامة  ،100000خمسة أالف جنيو وال تتجاوز
 بحدييا.  

قد نص ف ،من قانون حماية المستيمك في المبادالت االلكترونية التونسي 31أما الفصل 
 تسميمو،عمى إرجاع المنتوج إذا كان غير مطابق لمطمبية أو إذا لم يحترم البائع أجال 

المؤرخ في  117/92من قانون حماية المستيمك التونسي، رقم  18الفصل  غير أن
إصبلحو في حالة عدم  منح لممستيمك الخيار بين استبدال المنتوج أولقد  7/12/1992

المبادالت والتجارة االلكترونية قانون من  31الفصل في تم تطبيقو ما ذا ىالمطابقة و 
 .التونسي 

                                                           
)1( 

Le Tourneau (PH), Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz référence, op.cit,  

    p 277 et  278. 

   -Réparation ou remplacement ( art L.211.9 et L .211- 10 ) C .C. 

   -Résolution de la vente ou la réduction du prix  (art L.211.10, al
1er

 )  

   -Dommages et intérêts (art.L.211.11, al.2)          

   -Voir Aussi , Art 37, convention de vienne 1980. 

- Et aussi : Zigier . Jalladeau, op.cit, p 57 et 58 et 59.  

« Lorsque le produit livré et non conforme aux qualités et caractéristiques promises par le 

vendeur ou qu’il est touché, par des vices cachés, le consommateur dispose du choix livré 

ou la demande de remboursement. Il peut aussi y avoir des mesures issues du contrat de 

venté lorsqu’il prévoit  une garantie contractuelle ou bien un service après vente ».  
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 (1) http://www.lebarmy.gov.ib(article.asp?in=ar&id=1082)  
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 (1) Pierre. Hugues Vallée, et Jean Mackaay, La confiance sa nature et son rôle dans le commerce     
     électronique ;lex Electronica,v°11,n°2,Automne ,2006.Disponible sur site : http:/www.lex          
     electronica.org/articles/v° 11.  
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Résumé  
Les règles générales de la vente classique ont joué un rôle important afin 

d’assurer la garantie pour l’acheteur contre l’éviction et vices cachés sur l’objet 
vendu. Cependant, le développement de la technologie a engendré la diversité et 
la complexité des produits et services, outre l’apparition de la vente électronique 
fût un moyen rapide pour leur commercialisation universelle.  
Tout ces facteurs accentués ont révélé la déficience de la théorie générale en 
garantie et l’impossibilité de son application sur ces produits récents causant des 
risques et dégâts aux fonds et à la santé du contractant et des tiers dans les deux 
ventes. Par ailleurs, la technologie a procrée une nouvelle éviction sur l’objet 
vendu par des virus destructeurs aux programmes et services fortement 
demandés par les consommateurs. Mais pour réaliser la garantie, il est 
indispensable de développer cette théorie de garantie par des nouveaux 
mécanismes correspondants à la modernité des produits, entre-outre, garantie 
d’information, sécurité et conformité déjà concrétisées dans les codes civils et 
lois protégeant le  consommateur ainsi les lois du commerce électronique.  

Nonobstant, cela demeure insuffisant en matière d’organisation du 
commerce électronique et notamment  en Algérie.           


