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 :الملخص 

 بعد أن صار استعمال األشیاء المستعملة ظاھرة مھیمنة على الصعید االجتماعي،     
سمًا في حقل النشاط االقتصادي، فقد كان من المتعین االھتمام وأصبح یحتل موقعًا حا

بتحلیل ھذه الظاھرة من الجانب القانوني، وفي سبیل إجراء ھذا التحلیل قام الباحث 
وبالوصول إلى . بإبراز الطبیعة الخاصة للعقد الذي یكون موضوعھ بیع أشیاء مستعملة

وة فكریة إلى األمام كي یقوم بتحلیل الطبیعة الخاصة للعقد أمكن للباحث االنتقال خط
عناصر العالقة القانونیة بین أطراف العقد الذي یجمع بین البائع والمشتري والمورد 

وبعد أن قام الباحث بتحلیل اإلطار النظري على ھذا النحو ابتداًءا من إبراز . والوسیط
ن أطراف العقد، خصوصیة العقد وصوًال إلى التعرف إلى أحكام العالقات التعاقدیة بی

الشق األول والذي انشغل من خاللھ بتحلیل النظریة : انتقل خطوة تطبیقیة ذات شقین
أما الشق الثاني فقد كان انشغالھ . العامة لحق المستھلك في عقد بیع األشیاء المستعملة

منصبًا على التعرف إلى حق المستھلك في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حمایة 
   .م٢٠١٨ لسنة ١٨١ رقم المستھلك

  . القانون المدني , حمایة المستھلك , المنتجات المستعملة , عقد البیع :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

It is evident that used items handling has become a social 
trend that plays a key role in economy nowadays. Thus, it is 
of great significance to highlight this phenomenon, namely its 
legal aspect. To this end, the researcher conducts a research 
that sheds light on the special case of a contract that entails 
selling of used items as its subject matter. Subsequently, 
achieving this goal, the researcher was able to go the extra 
mile with the analysis of items in a legal relationship between 
parties of a contract that governs the relationship between 
buyer/seller and broker/supplier. The researcher has 
reviewed the related literature as well as set the theoretical 
framework, outlining the special nature of the contract in 
question and identifying the terms governing contract 
relations between contract parties. The analysis is divided 
between two sections: one concerned with theoretical 
analysis of consumer’s right in selling used items, while the 
other focuses mainly on identification of consumer’s right in 
the light of Civil Law’s terms and Consumer Protection Law 
no.١٨١/٢٠١٨. 

Keywords: Sale Contract, Used Products ,Consumer 
Protection, Civil Law. 
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  :مقدمة

 المستعملة رواًجا شدیًدا في ھذا العصر، وتختلف أسباب وأغراض )١ (تلقى األشیاء
  .المقبلین على شرائھا

فمنھم من یسعى لنیل المستحدث من التقنیات ولكن ال یملك القدرة الشرائیة على 
شراء الحدیث منھا وال سیما أحدث اإلصدارات، فیحاول االقتراب مھا بشراء ما استغنى 

ھ أصحابھا من إصدارات أقدم، ولكنھا تحقق لھ إشباًعا نوعًیا، ومن األمثلة على ذلك عن
  .شراء الھواتف الذكیة والحواسیب

كذلك ھناك من یرید شراء ما یتوافر فیھ أكبر قدر من القدرات والمنافع ولكن ال 
عون عند یستطیع شراء األحدث منھا، فیلجأ إلى ما یمكنھ شراءه منھا، فالفقراء ال یستطی

تأثیث منازلھم شراء أحدث األجھزة المنزلیة، وال سیما التي أصبحت تتمتع بمواصفات 
ھائلة من الذكاء االصطناعي، ولھذا یلجأ ھؤالء إلى ما یتوافر فیھ أكبر قدر من رفاھیة 

  .االستعمال من األشیاء واألدوات المنزلیة الحدیثة

صبحت تكلفة صیانتھا مرھقة، إال أن ھناك من یرید استبدال سیارتھ القدیمة التي أ
الحدیث من الجدید من السیارات یفوق قدراتھ الشرائیة، ولھذا یلجأ إلى شراء سیارة 
مستعملة تكون أفضل حاًال من سیارتھ رجاء توفیر نفقات الصیانة واإلصالح، ولطلب 

  .مزید من الرفاھیة

القدرة الشرائیة، وال یقتصر السعي لشراء المستعمل على الفقراء أو محدودي 
فھناك من أغني األغنیاء من یسعى لشراء المستعمل أیًضا، فإن قدًحا شربت فیھ فنانة 
شھیرة منذ عشرات السنین مرة في أحد الفنادق یكون ذا قیمة مادیة كبیرة یسعى لشرائھ 

  .بمالیین الدوالرات أغني أغنیاء العالم

خي للمبیع ال یغیر من حقیقة كونھ وكل ما تقدم من أمثلة على أھمیة العنصر التاری
شیًئا مستعمًال، وتجدر اإلشارة إلى أن الطلب على األشیاء المستعملة ال یقتصر فقط على 
الشخص الطبیعي، فالشخص االعتباري مثلھ مثل الشخص الطبیعي، یسعى أیًضا إلى 

 االعري في توفیر النفقات بشراء ما یحققھ لھ أفضل إنتاج بأقل تكلفة، ولھذا یلجأ الشخص
كثیر من األحیان إلى شراء أدوات إنتاج مستعملة، كماكینات ضخمة ومولدات 

  .ومحركات

ولیس بالضرورة أن تكون من شخص اعتباري نظیر لھ، بل ربما كان المستعمل 
من مصانع أكبر ولھا مجال إنتاج مختلف، إال أن مخلفاتھا تكون أكبر فائدة لھ، فقد تكون 

                                                           

تصور وُیخبر عنھ سواء أكان حسیًا مادیًا أم معنویًا كل موجود ثابت متحقق یصح أن ُی:  الشيء ھو١
 .متخیًال
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 كبیرة وناقالت عمالقة، تحقق نفًعا أكبر لحافالت متوسطة أو ھناك محركات لحافالت
ناقالت متوسط الحجم لشركة أصغر، فتقوم ھذه األخیرة بشرائھا بتركیبھا في حافالتھا 

  .وناقالتھا، فتكون أفضل من الجدید لنفس أنواع السیارات والحافالت، وھكذا

ھ على الوجھ الُمعدُّ لھ كذلك قد ال یكون الغرض من طلب الشيء المستعمل استعمال
سلًفا، بل قد یكون الغرض تحویلھ لمادة أولیة تكون مدخًال من مدخالت عملیة إنتاج 

  .لمنتج آخر مغایًرا تماًما

وعلى سبیل المثال شراء أواني وأشیاء معدنیة تحتوي أو تكون من مادة كالحدید 
دة صھرھا لالستفادة منھا مثًال ولو كانت سیارات أو محركات وما إلى ذلك لتفكیكھا وإعا

  .كمادة أولیة تدخل في صناعات أخرى

لیس ذلك فحسب، بل إن الطلب على المستعمل ال یتوقف على أشخاص القانون 
الخاص، فإن كثیًرا من الدول تسعى أیًضا لشراء منتجات مستعملة تخفیًضا للنفقات والحد 

  .وأفضل أداءمنھا، بما یحقق لھا إشباًعا للحاجات العامة بأقل كلفة 

بل حتى أسلحة الجیوش، یجد المستعمل منھا طلًبا كبیًرا علیھ من الدول الفقیرة 
  .التي تواجھ عدائیات، ولكنھا ال تملك شراء أحدث منظومات األسلحة الحدیثة والمتطورة

  إشكالیة البحث

تكتنف صفقات تبادل األشیاء المستعملة العدید من اإلشكالیات القانونیة في  -١
ولكن   العملي، وال یحتمل بحث موجز كھذا مناقشة كل ھذه اإلشكاالت،الواقع

یقتصر الباحث على أھم ھذه اإلشكالیات والمتمثلة في مسؤولیة البائع عن 
ضمان المبیع، وأھم حاالت الضمان التي یعنیھا الباحث ضمان االستحقاق 
 وضمان العیوب الخفیة وكذلك ضمان المطابقة في ضوء القانون المدني

م، وقانون ٢٠١٨ لسنة ١٨١وقانون حمایة المستھلك المصري الجدید رقم 
  .م٢٠١٤ مارس ١٧الصادر ) ٣٤٤(االستھالك الفرنسي رقم 

فبالنسبة لضمان االستحقاق یكون ذلك عند فساد العقد الذي تلقى بھ البائع المبیع من 
ھ لجھلھ سلفھ، ومثال ذلك شراء شيء ذي قیمة تاریخیة بثمن بخس وغبن مالكھ فی

  .بأھمیتھ

مثل شراء سیارة قدیمة عتیقة لھا قیمة تاریخیة كبیرة، جل مالكھا قیمتھا والثمن 
العادل لھا، فیلجأ ھذا المغبون لفسخ التعاقد واسترداد المبیع، فیحصل على حكم بفسخ 
العقد واسترداد المبیع، بعد أن باعھ البائع الحالي آلخر، فما ھو حق المشتري الحالي في 

  مبیع؟ال
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كذلك الشأن في حالة ضمان العیوب الخفیة، وھذه تظھر بقوة عندما یكون البائع 
المستعمل مجرد وسیط، مثًال المزادات، فما ھو حق المشتري من المزاد في حال تعیب 

  المبیع المستعمل تعیًبا خفًیا ال یمكن احتمالھ؟

مبیع مطابق وھو التزام بتحقیق نتیجة مفادھا تسلیم أما ضمان المطابقة، 
للمواصفات المتفق علیھ وصالحا لوجھة استعمالھ، بحیث یكفي أن یثبت المشتري أن 
النتیجة المرجوة لم تتحقق، وھذا في حد ذاتھ كاف لثبوت إخالل البائع لھذا االلتزام دون 
حاجة إلى تقدیر سلوكھ أو إثبات أن ضررا ما قد أصاب المشتري، وتقوم مسؤولیة البائع 

أحدھما وجود عیب المطابقة وقت : ل بااللتزام بالمطابقة متى توافر شرطانعن االخال
تسلیم المبیع، والثاني قیام المشتري بفحص المبیع واخطار البائع بما ینكشف من عیوب 
المطابقة والتي قد ترجع إلى تخلف صفة في المبیع أو تعبیھ بما یجعلھ غیر صالح لوجھة 

  .استعمالھ

ة عندما یكون المشتري األول قد علم بالعیب لكنھ لم یكترث وتزداد المشكلة صعوب
  .بھ نظًرا لعدم أھمیتھ بالنسبة لھ

مثال ذلك عدم اكتراث المشتري األول بتعطل جھاز التتبع باألقمار الصناعیة، 
بالرغم من علمھ بھ لعدم استعمال ھذه الخاصیة بالسیارة، بینما ھي ذات أھمیة بالغة عند 

  .المشتري الثاني

باإلضافة إلى ذلك فإنھ على مستوى األبحاث والدراسات توجد ندرة كبیرة في 
األبحاث والدراسات المتخصصة في بیع األشیاء المستعملة، بالرغم من األھمیة الشدیدة 

  .لھذا النوع من التجارة واالستثمار

  : ھدف البحث

 الصعید  تفرض نفوذھا على)١ (وحیث أن تداول األشیاء المستعملة صار ظاھرة
االجتماعي، وحیث أن القانون ھو، في المقام األول، علم اجتماعي، فقد لزم البحث عن 

وبالتالي یھدف ھذا البحث إلى . اإلطار القانوني الذي ینظم ھذه الظاھرة االجتماعیة
                                                           

  :، انظر"الظاھرة" في مفھوم ١
É.Durkheim، Les Règles de la méthode sociologique (Paris: Presses 
Universitaires de France. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine، 
١٩٦٤)، p.٨٩.Georges Gurvitch، La Vocation actuelle de la sociologie، 
Tome II: Antécédents et perspectives. Revue française de 
sociologie، Volume ٤ Issue، ١٩٦٣. pp.٧-٤٥٥. Denis Duclos، Projet 
éthique et positivisme dans la démarche sociologique de 
Durkheim، L'Homme et la société، ١٩٨١. Volume ٥٩ Issue ١. pp. ١٤٥-
٥٩. Michael Inwood، A Hegel Dictionary (Oxford: Blackwell's Ltd، 
٢٠٠٨)، pp.٦٩-٢٤٦. 
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تكوین الوعي بالطبیعة القانونیة لتداول األشیاء المستعملة في إطار عقد البیع، ومن ثم 
 األحكام والمباديء القانونیة والفقھیة والقضائیة التي تنظم ھذه العملیة التعرف إلى
  .  االجتماعیة

  :خطة البحث

بناء على ما تقدم ذكره رأى الباحث معالجة قضیة ھذا البحث من خالل مباحث 
  :ثالثة، على النحو التالي

  خصوصیة عقد بیع المستعمل:   المبحث األول
  یع المستعمل والتزاماتھمأطراف عقد ب  :   المبحث الثاني
  حق المستھلك والمسئولیة عن ضمان العیوب  :   المبحث الثالث
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  املبحث األول

  خصوصية عقد بيع املستعمل

  .الخصائص الممیزة للمبیع المستعمل: أوًال

األشیاء المستعملة كمبیع في العقود الناقلة لملكیتھا وال سیما عقد البیع تتمیز 
  .ا عن سائر أنواع األشیاء التي تكون موضوًعا لعقد ناقل لملكیتھابصفتھا ھذه تمیًزا كبیًر

وقول العقود الناقة للملكیة وعدم حصر ذلك في البیع ألن ھناك أحوال لنقل ملكیة 
المستعمل بطریقة صوریة للتخلص من تبعات قانونیة لھ، البیع بثمن تافھ أقرب للھبة، أو 

 بغرض التخلص التھرب الضریب أو الفرار من الھبة كعقٍد ظاھر ساترة لعقد البیع مثًال
  .)١ (تبعات إھالك وإعدام بعض اآلالت والمعدات الخطرة

وقد یكون البیع نفسھ نوًعا من الصوریة للتالعب بقیمة المبیع، كما في عقود 
المزایدات الحكومیة حیث یتم عرض بعض المنقوالت الحكومیة للبیع على أنھا مستعملة 

ھا وتسھیل االستیالء علیھا آلخرین، في حین أنھا جدیدة مضى على أو خردة لبخس ثمن
شرائھا عدة سنوات وھي في المخازن، واستعمالھا كان ورقًیا فقط ولیس حقیقة للتربح 

  .من بیعھا ھالكة أو مستعمل

على أیة حال ینحصر موضوع ھذا البحث في عقد البیع وحده دون غیره من سائر 
وفي ھذا اإلطار یمكن مالحظة عدة خصائص ممیزة للمبیع العقود الناقلة للملكیة، 

  :المستعمل عن غیره من أنواع المبیع، أھمھا اآلتي

  .تعدد مصادر تعیبھ  )أ 

                                                           

من األمثلة على ذلك ھبة بعض المستشفیات الخاصة لبعض أجھزة األشعة والتحالیل مثًال لبعض  )١(
ینبعث منھ إشعاعات ضارة مستوصفات الجمعیات األھلیة، وتكون ھذه األجھزة ردیئة، ومنھا ما 

بالمرضي والفنیین الذین یعملون علیھا، عالوة على رداءة إمكاناتھ التي ال تعطي نتائج سلیمة 
  .یترتب علیھا أخطاء فاحشة في تشخیص األمراض، نتیجة ھذه العیوب

بل األخطر من ذلك التالعب بصفقات شراء معدات طبیة حدیثة، حیث یتم إدخالھا للبالد باسم   
عیة من الجمعیات فتكون معفاة من الضرائب والرسوم، ثم سرعان ما یتم نقلھا وتركیبھا في جم

المستشفیات الخاصة، وإحالل القدیم من ھذه المستشفیات مكانھا في مستوصفات الجمعیات 
األھلیة، وعادة ما یلجأ إلى ھذه الحیلة بعض األطباء الفاسدین، حیث یقومون بتأسیس جمعیات 

 ھذه األغراض، مثل التھرب الضریبي من كثیر من المعدات واألدوات الطبیة التي یتم أھلیة لمثل
 .استیرادھا
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الشيء المستعمل تتعدد أسباب تعیبھ بتعدد األیدي التي تناولتھ منذ إنتاجھ مروًرا 
ستھالك شخص بمستھلكیھ، سواء كان واحًدا أو أكثر، فلیس كل مستعمل قد تناول باال

  .واحد

فالسیارة قد تنتقل ملكیتھا بین عدة أشخاص یخلف بعضھم بعًضا في استعمالھا 
بمقتضى عدة بیوع متتالیة في أزمنة متباعدة أو متقاربة، ولكل مستھلك أثر على السیارة 
قد یكون سبًبا لعیٍب فیھا لم یتلقاه بھا ممن سلفھ، وقد یخفى ھذا العیب على نتیجة عدم 

الكافیة بعالم السیارات، وقد یكون بھا عیوب خفیة انتقلت إلیھ من سلفھ ولم یعلم خبرتھ 
  .بھا

  .الجھالة الكبیرة بعیوبھ  )ب 

تعدد المالك المستھلكین للشيء المبیع یتبعھ بحكم الضرورة جھالة فاحشة بعیوب 
ع، المبیع، وذلك الختالف ثقافات وخبرات المستھلكین المتعددین الذي تعاقبوا على المبی

حتى لو كان البائع مالك ومستھلك المبیع األول، فإن سلوكھ االستھالكي قد یتسبب في 
  .كثیر من العیوب التي قد ال تظھر إال الحًقا في ید المشتري الثاني

مثال االستعمال السيء للسیارة في حركات بھلوانیة یؤدي إلى انتقاص العمر 
  .ة وقت بیعھا للمالك األولالزمني إلطاراتھا التي حددتھا الشركة المصنع

فكیف یكون الحال لو تعدد المالك المستعملین لھذه السیارة وكان أكثرھم حدیث 
عھد بقیادة السیارات، فال شك أنھ سیترك بھا عیوًبا تخفى عنھ شخصًیا لضعف خبراتھ 
بھندسة ومیكانیكا السیارات، عالوة على أنھا قد تكون ذات عیوب تصنیع توارت على 

  .ستعمال السيءأثر اال

  .تفرد المستعمل وانعدام المماثل  )ج 

ال یتماثل شیئان مستعمالن أبًدا ولو تماثال في تاریخ اإلنتاج والمواصفات بل 
  .والمصنع

والسبب في ذلك بدیھي وھو اختالف طریقة استعمال كٍل منھما في ید مالكھ 
اآلخر لم یخرج من األول، وقد یكون أحدھما قد تعاقب علیھ عدة مستعملین، في حین أن 

  .ملك مالكھ مستعملھ األول

بل إن استعمال الشخص لمبیع ال یكون كاستعمالھ لمثلھ بعده وإن كان مطابًقا 
لمواصفاتھ، فلو أن أحدھم اشترى سیارة ثم باعھا بعد فترة استعمال، واشترى أخرى من 

ن األولى، وھذا نفس النوع والمواصفات فإن استعمالھ للثانیة سیكون أفضل وأكثر خبرة م
في كل أنواع المبیع، وعلیھ فإنھ یستحیل عملًیا وواقعًیا تمال حالة المبیع المستعمل عند 

  ‘بیعھ ولو كان من صنٍف واحد
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  .الغرض من شرائھ  )د 

األشیاء الجدیدة عادة ما یكون الغرض من شرائھا وحیازتھا استعمالھا على الوجھ 
  .المصنوعة ألجلھ

لجدید بأنھ لیس بالضرورة أن یكون الغرض من شرائھ وھنا یتمیز المستعمل عن ا
استعمالھ على نفس الوجھ، بل قد یكون لغرض آخر كما سبقت اإلشارة بإدخالھ بعد 

  .تحویلھ لیكون عنصًرا داخًال في تركیب منتج آخر مختلفة

وقد یكون لغرض آخر غیر استعمالھ في الوجھ الذي تم إنتاجھ ألجلھ، فھناك من 
تم بیعھا مستعملة وتفریغھا من المقاعد الستعمالھا كسكن بسیط لفقراء، أو الحافالت ما 

عمال في موقع عمل بعید عن العمران، أو مقر انتظار ومطعم لھم، وتحویلھا إلى 
  .مخزن، أو كحاویة لجمع المھمالت

وكالحاویات یشتریھا البعض بعد استنفاذ الشركات غرضھا منھا وعدم صالحیتھا 
لیصنع منھا أماكن للسكن في بعض المناطق العشوائیة، أو تحویلھا لمنافذ لنقل البضائع، 

  .للبیع، أو مقرات إداریة متنقلة في بعض مواقع العمل البعیدة عن العمران، وغیر ذلك

وكالكتب القدیمة والدفاتر یتم شراءھا إلعادة تدویرھا لصناعة الورق، والبعض 
ء كاألطعمة، أو حشو بعض المنتجات یشتریھا الستعمالھا في تغلیف بعض األشیا

  .كالمنتجات الجلدیة

وقد یكون الغرض من الشراء استعمال المبیع المستعمل كقطع غیار ألشیاء مماثلة 
  .كما في األجھزة الكھربائیة والھواتف والحواسیب

  .ضبط مفھوم المبیع المستعمل: ثانًیا

عقد : ( من القانون المدني أنھ٤١٨  في تعریفھ العام وكما نصت علیھ المادة)١ (البیع     
  ).یلتزم بھ البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حًقا مالًیا آخر في مقابل ثمن نقدي

                                                           

نقل ملك إلى الغیر : أو ھو. البیع ھو تصریف المنتجات للمستھلك، والتركیز على نشاط مبادلة السلع بالنقود)  ١(
 أیضًا بأنھا عملیة مفاوضات تبدأ بین وتعرف عملیة البیع. ویطلق كل منھما على اآلخر. والشراء قبولھ. بثمن

العمیل والبائع، والبیع جزء من عملیة تسمى التسویق وھذه تشمل أبحاث التسویق وتطویر اإلنتاج وتحدید 
وثمة تشابھ بین البیع وفن اإلعالن التجاري أي التسویق ألن . األسعار واإلعالن، باإلضافة إلى أنشطة أخرى

إال أن عملیة البیع تشتمل على اتصال مزدوج بین . ھور بشراء سلعة بإظھار جودتھاالثنین یھدفان إلقناع الجم
المشتري والبائع، فھي تمكن المشتري من طرح أسئلة حول المنتجات والحصول على معلومات إضافیة في 

و الثمن وھ: والمعقود علیھ. وھما البائع والمشتري: العاقدان: وأركان عقد البیع، ھي. الحال من طرف البائع
وال یكون البیع صحیحا حتى . وینعقد البیع بكل قول أو فعل یدل على إرادة البیع والشراء: وصیغة العقد. والمثمن

وأن یكون العاقد . وھي التراضي بین المتبایعین: تتوفر فیھ سبعة شروط متى فقد شرط منھا صار البیع باطال
وأن . وأن یكون البیع من مالك أو من یقوم مقامھ.  حاجةوأن تكون العین مباحة النفع من غیر. جائز التصرف

. أن یكون الثمن معلوما. وأن یكون المبیع معلوما برؤیة أو وصف منضبط. یكون المبیع مقدورا على تسلیمھ
عقد یلتزم بھ البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء : (بأنھ) ٤١٨(وعرف القانون المدني المصري البیع في المادة 

 ). مالیا أخر في مقابل ثمن نقديأو حقا
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ھذا التعریف العام لعقد البیع، وأول ما یمكن مالحظتھ أن بیع المستعمل یختلف 
  .ق المالیةعن البیع في مفھومھ العام، أن بیع المستعمل یقتصر على األشیاء دون الحقو

عقد یلتزم بھ البائع بنقل ملكیة شيء (وعلیھ یمكن تعریف عقد بیع المستعمل بأنھ 
  .)مستعمل معلوم لدى المشتري سبق استعمالھ مقابل ثمن نقدي

 تمییًزا لھ عن )معلوم لدى المشتري سبق استعمالھ(وقید الباحث التعریف بقولھ 
  .العقودالشيء الجدید، وتحقق عنصر الرضا المعتبر في 

  .اإلیجاب والقبول في بیع المستعمل: ثالًثا

 ٨٩معلوم أن العقد ینعقد بتالقي إرادتین على إحداثھ، وھو ما نصت علیھ المادة 
یتم العقد بمجرد أن یتأدب طرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین : (من القانون المدني بأنھ

  ).ة النعقاد العقدمع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معین

وھنا تكون إشكالیة من أكبر إشكالیات بیع الشيء المستعمل، فإن سبق استعمالھ مع 
ما تقدم ذكره من أسباب لتعیبھ وخفاء بعض ھذه العیوب، یقدح في تطابق اإلرادتین، 

  .ویجعل من الصعب جًدا إن لم یكن من المستحیل تطابق اإلرادتین

رض سبق العلم بالمبیع ومواصفاتھ، وأن البائع قد وذلك ألن تطابق اإلرادتین یفت
  .علم بالمبیع وأوصافھ، وأنھ أفصح عن ذلك للمشتري

ومن جھة أخرى فإن تطابق إرادة المشتري مع إرادة البائع، تفترض علم األول 
العلم النافي للجھالة بأوصاف المبیع، وھذا وفًقا للتصور النظري المستفاد من القاعدة 

لن یتحقق بحال، وھنا تثور مسألة صحة العقد ومدى توافر الرضا المعتبر سالفة الذكر 
  )١ (.النعقاد العقد

والحقیقة أنھ وفق ما یراه الباحث، أن بیع المستعمل ینطوي وال ریب على قدر من 
الجھالة لكنھا محتملة، وبرضاء من الطرفین لرغبة كل منھما في إتمام الصفقة وحیازة ما 

بائع یرید الثمن والمشتري یرید المبیع ألنھ یحقق لھ وفي تصوره إشباًعا في ید اآلخر، فال

                                                           

فاإلرادة في حقل الروابط القانونیة . تصدر اإلرادة عن العقل والفكر وتثبت عزم اإلنسان على القیام بأمٍر ما) ١(
تتجھ إلحداث أثر قانوني معین، أي إلى تتجھ إلى إنشاء إلتزام ُیلزم صاحب ھذه اإلرادة، ولذلك ال عبرة لإلرادة 

حداث أثر قانوني، فالمھم في العقد أن تتجھ اإلرادة إلحداث أثر قانوني فإذا لم یكن المراد إحداث التي لم تتجھ إل
ھذا األثر فال یكون ھناك عقد وبالتالي ِرضًا وإرادة، ویجب أن یكون التعبیر عن اإلرادة مطابقا لمقصود من 

 أو ما یعرف بالخالف بین اإلرادة الباطنة صدر عنھ، وإال ثارت مشكلة االختالف بین اإلرادة وبین التعبیر عنھا،
كذلك یجب في التعبیر أن یكون موجھا إلى شخص آخر، ومن ثم فھو ال ینتج أثر إال إذا اتصل . واإلرادة الظاھرة
م، ٢٠١٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصادر االلتزام: أشرف جابر سید. د: للمزید انظر. بعلم من وجھ إلیھ

 .٥٩ص
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معیًنا، ولو لم یكن ذلك التحلیل لبطل كل بیع المزادات ونحوھا، وكل ما فیھ وسیط لعدم 
  .إحاطة طرفي العقد بأوصاف المبیع

ومن ثم فإن بذلك البائع جھده في اإلفصاح بقدر المستطاع عن حالة المبیع 
ل، ورضا المشتري بذلك اإلفصاح یكفیان لصحة بیع المستعمل، بالرغم مما فیھ المستعم

  .من جھالة

 من القانون المدني، والتي نصت ٤١٩ویؤید ھذا النظر من الباحث نص المادة 
ویعتبر العلم كافًیا إذا یجب أن یكون المشتري عالًما بالمبیع علًما كافًیا -١: على أنھ

  .یع بأوصافھ األساسیة بیاًنا یمكن من تعرفھاشتمل العقد على بیان الب

وإذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالم بالمبیع، سقط حقھ في طلب إبطال البیع -٢
  .)١ (بدعوى عدم علمھ إال ثبت تدلیس البائع

العرض الذي یعبر بھ الشخص : (وقد عرفت محكمة النقض المصریة اإلیجاب بأنھ
رادتھ في إبرام عقد معین، بحیث إذا ما اقترن بھ قبول الصادر منھ على وجھ جازم عن إ

بینما ذھبت إلى أن المفاوضة لیست إال عمًال مادًیا وال یترتب علیھا  مطابق انعقد العقد
  .)٢ (بذاتھا أي أثر قانوني

  :لكن یجب التفرقة بین حالتین

  .أن یكون المالك األول ھو المستعمل للمبیع: إحداھما

  .بائع مستھلًكا خلًفا آلخر أو آخینأن یكون ال: األخرى

                                                           

استعمال طرق احتیالیة بقصد إیھام المتعاقد بغیر الحقیقة، أي ایقاعھ في غلط، مما یدفعھ للتعاقد، : یس ھوالتدل) ١(
 من ١٢٥ووفقًا لنص المادة . ١١٤، المرجع السابق، صمصادر االلتزام: أشرف جابر سید. د: للمزید انظر

أ إلیھا أحد المتعاقدین، أو نائب عنھ، من یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لج-١القانون المدني 
ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة، إذا -٢. الجسامة بحیث لوالھا لما أبرم الطرف الثاني العقد

وقد ورد في المذكرة اإلیضاحیة ". ثبت أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ھذه المالبسة
یشترط في التدلیس إذا صدر من أحد المتعاقدین، : " ما یأتي١٢٦ و١٢٥تمھیدي في صدد المادتین للمشروع ال

بید أن ھذه الحیل تختلف عن . سواء أصدر من المتعاقد نفسھ أم من نائبھ أم من شریك لھ، أن ینطوي على حیل
ھ عمدًا عن واقعة جوھریة مسیھا في النصب الجنائي، إذ یكفي فیھا مجرد االمتناع من جانب العاقد، كسكون

ومھما یكن من . والواقع أنھ لیس ثمة تطابق بین تعریف التدلیس المدني والتدلیس الجنائي. یجھلھا العاقد اآلخر
أمر، فلیس ینبغي أن یعتد في تقدیر التدلیس بما یسترسل فیھ المتعاقد من آراء بشأن ما للتعاقد من مزایا أو 

 من ٦٦٧المادة ( قبیل االعتبارات العامة المجردة عن الضبط والتخصیص عیوب، متى كانت ھذه اآلراء من
. ویشترط كذلك أن تكون الحیل إلى تقدمت اإلشارة إلیھا قد دفعت من ضلل بھا إلى التعاقد). التقنین األلماني

عة األعمال مجمو". (ومناط التقدیر في ھاذ الصدد نفسي أو ذاتي، كما ھي الحال بالنسبة لعیوب الرضاء جمیعًا 
 ). ١٧٢، ص ٢التحضیریة، ج 

 – ٢٨/٣/١٩٦٨ – ٤٤٣ ص – ٥٢ رقم ١٨ المجموعة السنة – ٩/٢/١٩٦٧نقض مدني ) ٢(
 .٦٤٢ ص – ٩٥ رقم – ١٩المجموعة السنة 
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  .حالة االستعمال من المالك األول  )أ 

في حالة أن البائع ھو المستعمل األول یرى الباحث أنھ یلزمھ من اإلفصاح ما یلزم 
  .بائع الحدید، ألنھ مستعملھ ویعلم أوصافھ جیًدا، وما طرأ علیھ بفعلھ

نھ بمحض إرادتھ، كما أنھ یعلم ما بھ من عیب عن كان ثمة عیب تغاضى ع
ومعلوم أن ھناك في بعض الحاالت یتغاضى المشتري عن بعض ما یراه عیًبا بسیًطا 
یمكنھ تحملھ مقابل خفض من قیمة المبیع، ثم یحدث أن یبیعھ آلخر یكون ھذا العیب 

  .جوھرًیا عنده، وقد یكون العیب خفًیا

عة في بعض مكوناتھ، ومثال ذلك فإنھ قد یكون المبیع ھاتًفا محموًال، بھ عیب صنا
وتراضى البائع األول والمشتري على أن یقوم البائع باستبدال جزء غیر ھذا التالف بدًال 
من رده إلى الشركة المصنعة، مقابل خفض في ثمن الھاتف، ویتم تركیب جزء بدیل 
ولكنھ لیس من المكونات األصلیة لنفس الشركة المصنعة، ولكن قطعة غیار بدیلة من 

  . لھ نفس المواصفات من نوع أقل في القیمة والجودةجھاز آخر

ثم یعمد ھذا المشتري إلى بیعھ آلخر بعد فترة من استعمالھ، فیكون ھذا العیب 
جوھرًیا بالنسبة للمشتري الثاني الذي یرید ھذا المكون أصلًیا من الشركة المصنعة 

  .للجھاز

بة للمشتري، یعلمھ البائع وھنا یكون ھذا العیب من العیوب الخفیة الجوھریة بالنس
  .ألنھ المستعمل األول، واطلع على ھذا العیب من المنتج

  .حالة تعاقب المستعملین  )ب 

في ھذه الحالة یكون ھناك تعدد لمستعملي الشيء المبیع، وبطبیعة الحال أن كل 
  .واحٍد منھم أثر على المبیع باالنتقاص من قدرة وكفاءة عملھ وخصائصھ

ن في استعمالھ ومنھم المسيء، ومنھم الخبیر المحترف كذلك فإن منھم المحس
ومنھم المستعمل العادي محدود القدرات والثقافة في استعمال المبیع، كما أن منھم 
صاحب المھارات في صیانة الشيء المبیع بنفسھ والعلم بأحوالھ وأعطالھ وعیوبھ ولھ 

  .القدرة على عالجھا أو إخفائھا، ومنھم من ال طاقة لھ بذلك

واألھم من ذلك أن منھم وبیقین الصادق في بیعھ في اإلفصاح عن أحوال المبیع 
  .وصفاتھ وما بھ من عیوب ونقص، ومنھم المدلس الغاش الغابن لغیره

كل ھذه الفروض واألحوال معلومة ومشھورة في بیع المستعمل، وعلیھ فإنھ 
یقة عیوب المبیع إحاطة تامة، یستحیل عملًیا وواقعًیا إحاطة البائع في مثل ھذه الحالة بحق

أو على األقل اإلحاطة الكافیة التي تقیھ طلب المشتري فسخ العقد ورد المبیع لعیٍب وجده 
  .بعد الشراء كان خفًیا
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ھذا بالنسبة لمالك الشيء المستعمل الذي ھو بصدد بیعھ آلخر، فما بالنا بالوسیط 
  كصاحب المزاد والسمسار والوكیل؟

التزاًما على عاتق المشتري وھو بذلھ العنایة الواجب في ومع ذلك فإن ھناك 
  .فحص المبیع الفحص الكافي لنفي الجھالة بھ

وھذه المسائل الثالث یتناولھا الباحث بالتفصیل في المبحث التالي ألھمیتھا في 
  .انعقاد بیع المستعمل
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  املبحث الثاني

  اف عقد بيع املستعمل والتزاماتهمأطر

بیع طرفان ھما البائع والمشتري وھما العاقدان، والنائب أو األصل أن لعقد ال
  .الوكیل أو السمسار أو الدالل ممثل ألحدھما وتابع في اإلرادة لھ

أما عقد بیع المستعمل سنجد وسیًطا یتمیز بقدر من اإلرادة الخاصة المؤثرة في 
یارات العقد، مثل صاحب المزاد فرًدا كان أم شركة، وكذلك صاحب مكتب بیع الس

المستعملة، حیث عادة ما یكون لھؤالء سلطات واسعة بإذن من المالك في التعاقد، نظًرا 
لخبرة أمثال ھؤالء الوسطاء في الترویج وبیع األشیاء، لسعة اتصالھم بالراغبین في 

  .التعاقد على الشيء المستعمل

یأمنھ في كما أن المشتري الراغب في شراء المستعمل عادة ما یتعاقد مع الوسیط و
التعاقد والتعرف على حالة المبیع، بل ربما یشتري دون أن یعرف البائع المتعاقد معھ، 

  .بمقتضى توكیل بالبیع للنفس أو للغیر، وھو شائع في بیع السیارات

كذلك في المزادات یكون لكلمة صاحب المزاد وخبرتھ محل تقدیر ومصدر ثقة 
ًبا عن المشتري في الدعوة للتعاقد وطلب للمشتري، وأحیاًنا أخرى یكون الوسیط نائ

  .الشراء، فیكون وكیًال وسمساًرا في الوقت نفسھ

وفیما یلي أتناول دور كل واحد من الثالثة المذكورین في عقد بیع المستعمل، 
  :ومسؤولیة كل واحٍد منھم عن المبیع

  التزامات البائع مالك الشيء المستعمل: أوًال

بیع ذاتھ دون حاجة إلى اتفاق خاص وكأصٍل عام في عقد یلتزم البائع بموجب عقد ال
نقل ملكیة المبیع إلى المشتري، تسلیم المبیع لھ، ضمان : البیع، بالتزامات أربعة، ھي

  .)١ (التعرض واالستحقاق، ضمان العیوب الخفیة

وألن ھذا البحث الموجز ال یستوعب معالجة ھذه األربعة معالجة شاملة، یقتصر 
خص ما یتصل بجوھر بیع المستعمل من إشكالیات، وأكثرھا شیوًعا ما الباحث على أ

  .یتعلق بضمان العیوب وضمان االستحقاق

فأما األولى فھي معروفة مشھورة بسبب عدم إحاطة البائع بكل ما في المستعمل 
  .الذي في یده من عیوب وال سیما إن كان خلفھ على استعمالھ آخر أو آخرون

                                                           

 . وما بعدھا٤١٠، ص الوسیط: السنھوريعبد الرازق .  د)١(
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و التعرض فیظھر عند بیع المستعمل المتنازع على ملكیتھ، أما ضمان االستحقاق أ
  .بیع سیارة مملوكة على الشیوع

كذلك بیع العقار، وبالرغم من أن مشكالت العیوب الخفیة ال تكون في العقار بمثل 
ما ھي في المنقول، إال أن ضمان االستحقاق والتعرض یكون في العقار أكثر شیوًعا منھ 

  .من المنقول

ن الضمان كالتزام على البائع للمشتري كمال استحواذ ھذا األخیر على والھدف م
المبیع دون منازعة آخر أو آخرین لھ فیھ من جھة، ومن جھة أخرى خلو المبیع من 

  .موانع استعمالھ الذي ھو الھدف األبرز لسعي المشتري إلى حیازتھ وامتالكھ بالشراء

لمبیع بسبب یرجع للبائع عیًبا ومن ثم كان منازعة أي شخص آخر للمشتري في ا
في العقد یثیر مسؤولیة البائع تجاه المشتري ویكون حینئذ للمشتري الخیار بین الفسخ 

  .ورد الصفقة أو التعویض، أو كلیھما مًعا حسب األحوال

وأتناول فیما یلي ضمان المبیع المستعمل، وما یثور بشأنھ من مشكالت في الواقع 
ضمان : ضمان العیوب الخفیة ونتاول في الثاني: لمطلب األولالعملي في ثالث مطالب، ا

 .ع في المطلب الثالثبالمطابقة في عقد البیااللتزام عدم التعرض وضمان االستحقاق و
  .ودور الوسیط في عقد بیع المستعمل ومسؤولیتھ عن ضمان المبیع في المطلب الرابع

  اطب اول

وب ان ا  

وم أنھ في األغلب األعم ال یسعى الشخص لشراء شيٍء ما لمجرد من البدیھي المعل
حیازتھ إال في األشیاء التي یكون االنتفاع بھا في مجرد امتالكھا وحیازتھا مثل التحف 
واألنتیكات مثًال، وحتى ھذه في كثیر من األحیان ما تكون نوع من أنواع االستثمار 

  .طویل األمد

سي من الشراء ھو االنتفاع بھ على الوجھ الذي تم وبناء على ذلك فإن الھدف األسا
  .إعداد الشيء من ألجلھ

وللعقود الواردة على الملكیة خصائص مشتركة، أھمھا أن التزام أحد العاقدین بنقل 
ملكیة شيء إلى المتعاقد اآلخر، ویلتزم في الوقت ذاتھ بتسلیم ھذا الشيء وبضمان 

 المتعاقد اآلخر فیلتزم من جھتھ بدفع المقابل التعرض واالستحقاق والعیوب الخفیة، أما
  .)١ (الذي تعھد بھ في نظیر الشيء الذي انتقلت ملكیتھ إلیھ إذا كان ھناك مقابل

                                                           

 .١٥المرجع السابق، ص عبد الرازق السنھوري، .  د)١(
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وبما أن األغلب األعم ھو استعمال المشتري للمبیع على وجٍھ ما، وجب أن یكون 
  .لمبیعالمبیع صالًحا لھذا االستعمال وفق ما تصوره المشتري من وصف البائع ل

واتفاق الصورة الذھنیة لھما مًعا یتحقق بھ الرضا الموجب النعقاد العقد 
ومشروعیة ملكیة كل منھما لما في ید صاحبھ، فیكون المبیع حینئٍذ مشروًعا حالًال 

  .للمشتري، ویحل للبائع الثمن

لكن إذا اختلفت الصورة الذھنیة لكل منھما لم ینعقد العقد، وبخاصة إذا كان ذلك 
  .عل البائع سواء بغش أو تدلیس أو مبالغة في وصف المبیعبف

فإذا ما وقع البیع تحت تأثیر أي واحدة من ھذه األمور أو غیرھا نحوھا، وقع البیع 
باطًال كلًیا أو جزئًیا بحسب األحوال، ولخطورة العیب على صحة العقد وجب التعرف 

  .على معنى العیب الموجب لبطالن الصفقة

  .یبتعریف الع  - ١

ضمان العیوب أمر عالجتھ غالبیة التشریعات ومن بینھا الشریعة اإلسالمیة، ولم 
یعرف المجتمع البشري تنظیًما دقیًقا ومتطوًرا لمسألة ضمان العیوب بمثل ما عرفتھ 
الشریعة اإلسالمیة في كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وما حفھما من 

األمة على مر عصور الدولة اإلسالمیة، والتي واكب فتاویھم تأویالت وتفسیرات فقھاء 
كل حادث وطارئ من عادات وتقالید وأعراف الناس، وما ظھر من مخترعات 

  .ومبتكرات

  : ومن أشھر ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك قولھ

 َفِإْن َصَدقَّا َوَبیََّنا ُبوِرَك َلُھَما –تَّى َیَتَفرَّقَّا َح: َأْو َقاَل-الَبیَِّعاِن ِبالِخَیاِر َما َلْم َیَتَفرَّقَّا، [
  .)١ (]ِفي َبْیِعھَما، َوِإْن َكَتَما َوَكَذًبا ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْیِعِھَما

وھكذا نلحظ أن قواعد البیع وفي مقدمتھا قواعد الضمان لحمایة المستھلكین وتوفیر 
رات في تطور دائم ما كل ما یستجد من صور أكبر قدر من الطمأنینة للتجارة واالستثما

للبیع وكذلك ما یستجد من ظھور أشیاء قابلة ألن تكون محًال للملك والتملك، ولیس أدل 
على ذلك من ظھور ما ُیعرف حدیًثا بالملكیة الفكریة، وكذلك بیع البرمجیات الحاسوبیة 

  .والتي لم تكن معروفة من ذي قبل

                                                           

دار : حمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: ، تحقیقصحیح البخاري:  إسماعیل البخاريمحمد بن )١(
، الطبعة األولى، )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(طوق النجاة 

 .٥٨، ص ٣ھـ، ج١٤٢٢
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ھ عدة معان، ولكن ما عنینا في ھذا المقام المعنى والضمان في اللسان العربي ل
التزام في ذمة الغیر (المتداول في عرف الفقھاء في موضوع فقھ المعامالت، فھو عندھم 

وھو مشتق من الضمن ألن الذمة من ضمن البدن في معناه الكفالة یقال كفل فال بمعنى 
 أي ضمھا إلى نفسھ لیعولھا ویقوم }یَّاَوَكفََّلَھا َزَكِر{: فالًنا ضمن إلیھ ومنھ قولھ تعالى

  .بترتیبھا

وھي مصدر كفل بفتح الفاء وضمھا وكسرھا یقال كفل كفًال وكفوًال ویتعدى بالباء 
یقال كفلت بالرجل وقد یتعدى بعن إذا تعلق بالمدیون فیقال كفلت عن المدیون ویتعدى 

  ).بالالم إذا تعلق الدائن فیقال كفلت للدائن

لة أو االلتزام، وھو الحفظ والرعایة والجزم بصالحیة الشيء وخلوه من فھو الكفا     
  .)١ (العیوب

 أن التزام البائع في عقد البیع في حقیقتھ وجوھره لیس مجرد – وبحق –ولھذا قیل 
نقل ملكیة المبیع إلى المشتري فحسب، بل یرافق نقل الملك نقل حیازة مفیدة تستجیب 

  .للغرض الذي أعد لھ المبیع

ظھور عیب خفي مؤثر في المبیع، من شأنھ أن یجعل المبیع غیر صالح للغرض ف
الذي أعد لھ، یكون إخالًال بالتزام البائع، ومن ثم یجوز للمشتري أن یطلب فسخ البیع، بل 
یمكن القول أیًضا إنھ ما دام ھذا العیب المؤثر كان موجوًدا وقت البیع وكان المشتري ال 

م على الشراء، فإن للمشتري أن یطلب إبطال للبیع لغلط جوھري یعلمھ ولو علمھ لما أقد
  .)٢ (في المبیع

وھنا تجدر اإلشارة إلى أن درجة العیب ستكون ذات أھمیة كبرى في بیع 
 للعاقدین تعیب المبیع المستعمل، وھناك – وفًقا للعادي لألمور –المستعمل، إذ أنھ معلوم 

یوب ال یؤثر فیما یطلبھ من نفع في المبیع، لكن قدر من الرضا لدى المشتري بقدر من الع
إذا كان العیب بقدر كبیر یمنع االنتفاع المرجو منھ وفق الصورة الذھنیة المتوقعة لدى 

                                                           

 أبواب الفقھ، لمسألة الضمان أھمیة كبرى في الفقھ اإلسالمي، وتوزعت فكرة الضمان بین العدید من )١(
ولم تقتصر على أبواب المعامالت فقط، بل عالجھا الفقھاء في أبواب الحدود والجنایات أیًضا في 
الجنایة على األبدان وكذلك ما یتعلق بالقصاص وغیر ذلك من الجرائم الجنائیة في االصطالح 

ى المذاھب الفقھ عل: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري: للمزید راجع. القانوني الحدیث
 ١٩٥، ص ٣م، ج٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، األربعة

دار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة الثانیة، : ، النارالقاموس الفقھي: وما بعدھا، سعدي أبو حبیب
معجم لغة :  وما بعدھا، محمد روا قلعة جي، حامد صادق قنیبي٢٢٤، ص ١٩٨٨-ھـ١٤٠٨

-ھـ١٤٠٨، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، لفقھاءا
 . وما بعدھا٢٨٥م، ص ١٩٨٨

 .، مرجع سابق٧١٠، ص الوسیط: عبد الرزاق السنھوري. د)٢(
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المشتري فإن ھذا العیب یكون مؤثًرا بل ومانًعا من انعقاد العقد أو بطالنھ حال وقوعھ 
  .ى تمام البیع بحسب األحوالدون بیانھ للمشتري، أو اكتشاف المشتري لھ الحًقا عل

:  من التقنین المدني على ما یأتي٤٤٧وفیما یتعلق بالعیوب وضمانھا نصت المادة 
یكون البائع ملزًما بالضمان إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل -١(

 للمشتري وجودھا فیھ، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ، أو من نفعھ بحسب
الغایة المقصودة مستفادة مما ھو مبین في العقد أو مما ھو ظاھر من طبیعة الشيء أو 

  .الغرض الذي أعد لھ، ویضمن البائع ھذا العیب ولو لم یكن عالًما بوجوده

ومع ذلك ال یضمن البائع العیوب التي كان المشتري یعرفھا وقت البیع، أو  -٢
 المبیع بعنایة الرجل العادي، إال إذا أثبت كان یستطیع أن یتبینھا بنفسھ لو أنھ فحص

المشتري أن البائع قد أكد لھ خلو المبیع من ھذا العیب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء 
  ).الغیب غًشا منھ

  ).ال یضمن البائع عیًبا جرى العرف على التسامح فیھ: ( على ما یأتي٤٤٨نصت المادة 

العیوب الخفیة في المبیع بین العاقدین، فعلى وزعت ھاتان المادتان عبء ضمان      
البائع اإلفصاح عما بالمبیع من عیوب وإال لزمھ ضمان ما یظھر من عیوب في المبیع 

  .بعد انتقالھ لملك المشتري

لكنھما وازنتا بین التزام البائع باإلفصاح والضمان، وما یجب علیھ المشتري في حق      
علم الكافي لتحقق الرضا في نفسھ، وألقت علیھ تبعات نفسھ من فحص للمبیع یحقق لھ ال

ظھور عیب خفي الحًقا على انتقال المبیع لھ حال إھمالھ فحصھ، وكذلك منعتھ من رد 
المبیع أو إلزام البائع بالضمان إن كان العیب معلوًما لھ من قبل العقد، ففي ذلك داللة 

  .على الرضا بھ

الموجب للضمان في بیع المستعمل وغیره من البیوع ولإلیجاز یمكن القول إن للعیب      
أن یكون مؤثًرا، أن یكون قدیًما ال حادًثا، خفًیا ال یمكن : شروط البد من توافرھا، وھي

  -: مالحظتھ وال الوقوف علیھ، جھل المشتري بوجوده، وتفصیل كل منھما فیما یلي

  المدى المؤثر للعیب لقیام الضمان في حق البائع: أوًال

 المذكورة آنًفا نجد أن المشرع جعل ٤٤٧لتأمل في الفقرة األولى من نص المادة با
یكون البائع ملزًما بالضمان إذا لم : (معیار العیب معیاًرا موضوعًیا، وھذا ظاھر في قولھ

یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودھا فیھ، أو إذا كان 
تھ، أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما ھو مبین بالمبیع عیب ینقص من قیم

  ).في العقد أو مما ھو ظاھر من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد لھ

والمتأمل في عبارة النص یلحظ أن المشرع قد ذكر نوعین من العیوب، أحدھما 
  .ینقص من قیمة المبیع
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، أو الغرض الذي رامھ واآلخر ینقص من منفعتھ على الوجھ المذكور في العقد
  .المشتري من شرائھ، أو قد یكون النقص في الطبیعة الُمعّد المبیع ألجلھا

ویستفاد من ذلك أن العیب قد یطرأ على قیمة الشيء وال ینقص من االنتفاع بھ، 
والمثال على ذلك من واقعنا أنھ قد یرغب أحدھم في شراء ھاتًفا محموًال مستعمًال، ویقوم 

 ویختبره ویجد أن جمیع وظائفھ تعمل بكفاءة عالیة، ویحدد البائع لھ ثمًنا بفحصھ جیًدا
  .معیًنا یرضى بھ المشتري

ثم یسأل المشتري ھل سبق صیانة ھذا الجھاز وفتحھ من قبل أحد المتخصصین 
  إلصالحھ؟

فإذا كان الجواب نعم من البائع، أعرض المشتري عن الشراء أو أنزل من قیمتھ، 
میع الوظائف تعمل بكفاءة، بل إن وجود علبة الھاتف لھ أثر في تثمین بالرغم من أن ج

  .الھاتف بالرغم من أنھا ال عالقة لھا بعمل الھاتف

كذلك فإن وجود أجزاء أصلیة بالسیارة لم یتم استبدالھا بغیرھا، تعطي قیمة السیارة 
  .أعلى من قیمتھا إن تم استبدال ھذه األجزاء بأخرى ولو كانت أفضل منھا

أما ما ینقص المنفعة وال ینقص القیمة فھو معلوم ومشھور، ومن نفس المثال في 
الھواتف نجد أن الھاتف قد یفقد بعض خواصھ ووظائفھ بتعطلھا أو تغیر برمجیات جعلتھ 
غیر قابل لعمل بعض التطبیقات علیھ، ومع ذلك فإن قیمتھ ال تنقص، ویكون ذلك في حال 

  .یقات للمشتريعدم أھمیة عمل بعض ھذه التطب

فعلى سبیل المثال قد یقبل المشتري على شراء جھا من نوع معین مشھور بجودة 
صناعاتھ وإمكاناتھ، ولكنھ ال یحتاج إلى كل الوظائف الموجودة بالھاتف ومن بینھا تلك 
الخواص التي تعطلت كتعطل بعض برامج التراسل الفوري، فبالنسبة لھ األمر لن یعدو 

  .تلقي المكالمات التقلیدیة واالستعمال التقلیدي للھاتفكونھ مجرد ھاتف ل

وھنا وبالرغم من نقصان منفعة الھاتف الظاھرة، إال أن عدم اكتراث المشتري 
  .بھذه الوظائف لم یجعل قیمة الجھاز أقل، لعدم حاجتھ إلیھا

كذلك فإن تعطل بعض الخواص التقنیة في سیارة مستعملة قد ال ینقص من قیمتھا 
  . ال یستعمل ھذه الخواصعند من

قد تكون أدوات وتطبیقات المالحة والتتبع باألقمار الصناعیة معطلة، وال یعبأ 
المشتري بذلك لكونھ مستعمًال تقلیدًیا للسیارات، ال یھمھ سوى األجزاء المیكانیكیة في 

  .السیارة، دون التقنیات المستحدثة فیھا

ب المذكورین في وجوب الضمان وعلى أي حال فقد سوى المشرع بین نوعي العی
  .على البائع كحٍق للمشتري
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وبالرغم من ذلك فقد رھن المشرع أثر تفعیل ضمان العیب الخفي على البائع بأحد 
  :ثالثة أمور

  .الغایة المقصودة  )أ(

بالنسبة للغایة المقصودة فقد بین المشرع أنھ یمكن التعرف علیھا من نصوص 
ُیذكر في عقد البیع الغرض من المبیع، كذكر السكنى عند العقد، حیث أنھ من البدیھي أن 

  .بیع الدار

ره في وجوب وھذا یكون ذكر المشتري للغرض أو األغراض من المبیع أث
 أن ظھور عیب ینتقص من المبیع وفق األغراض المنصوص االضمان على البائع إذ

  .علیھا في العقد موجب للضمان

احتاط لنفسھ بذكر الغرض من المبیع، بل ولیس بالضرورة أن یكون المشتري قد 
قد یكون البائع ھو من وعد المشتري بوصف في المبیع، وغیاب ھذا الوصف الذي رغََّب 
البائع المشتري فیھ موجب أیًضا لضمان البائع، وھذا ما اصطلح فقھاء الشریعة 

  .)١ (اإلسالمیة على تسمیتھ فوات الوصف المرغوب فیھ

                                                           

أن یكون المشتري مخیًرا بین أن : ھو في مذھب الحنفیة: خیار الوصف أو خیار فوات الوصف المرغوب فیھ) ١(
یقبل بكل الثمن المسمى أو بأن یفسخ البیع حیث فات وصف مرغوب فیھ، في بیع شيء غائب عن مجلس 

مثالھ أن یشتري شیًئا یشترط فیھ صفة معینة غیر ظاھرة، وإنما تعرف بالتجربة، ثم یتبین عدم . العقد
 أصلیة، وجودھا، أو یشتري بقرة على أنھا حلوب، فظھرت غیر حلوب، أو یشتري جوھرة على أنھا

فظھرت أنھا تقلید صناعي لألصلیة، فیكون المشتري مخیًرا إن شاء فسخ البیع، وإن شاء أخذ المبیع بجمیع 
الثمن المسمى؛ ألن ھذا وف مرغوب فیھ، یستحق في العقد بالشرط، فإذا فات أوجب التخییر؛ أل، المشتري 

  .ما رضى بھ دونھ، فصار كفوات وصف السالمة
ویعده الشافعیة والحنابلة داخًال في . ع الثمن باستحسان المصلحة على خالف القیاسوأما سبب أخذه بجمی

  :وشروطھ ثالثة. خیار العیب
  .فإذا كان حراًما لم یصح: أن یكون الوصف المشروط مباًحا شرًعا - ١
فإذا لم یكن مرغوًبا فیھ في العرف، لغا الشرط، وصح البیع، وال : أن یكون الوصف مرغوًبا فیھ عادة - ٢

یار مثل وصف الذكورة واألنوثة في الحیوانات، فمن اشترى شیًئا على أنھ ذكر فإذا ھو أنثى، خ
 .صح البیع ولم یثبت الخیار

فإن فعل فسد البیع < أال یكون تحدید الوصف المرغوب فیھ مؤدًیا إلى جھالة مفضیة للمنازعة - ٣
فھذا شرط فاسد؛ ألنھ ال یمكن والشرط، كأن یشترط في البقرة الحلوب أن تحلب كذا رطًال یومًیا، 

 .ضبطھ
 -: أحكام ھذا الخیار

یورث خیار الوصف، فلو مات المشتري الذي لھ خیار الوصف، فظھر المبیع خالًیا من ذلك الوصف،   - أ 
  .كان للوارث حق الفسخ

 .إذا تصرف المشتري الذي لھ خیار الوصف بالمبیع تصرف المالك، بطل خیاره - ب 
بیع أو استبقاء المبیع بجمیع الثمن، فإن ھلك المبیع أو تعیب في یده، فلھ یثبت للمشتري الحق في فسخ ال  - ج 

الرجوع على البائع بمقدار نقص المبیع بسبب فوات الوصف المرغوب فیھ، ویعرف ذلك بتقویم المبیع 
الفقھ : وھبة مصطفى الزحیلي:  انظر.مع الوصف، وبدون الوصف، ویضمن المشتري الفرق بینھما

 . وما بعدھا٣٥٢٠، ص ٥، دار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة الرابعة، جھاإلسالمي وأدلت
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  .طبیعة الشيء  )ب(

 التساؤل عن حالة ما إذا لم یتضمن العقد بیاًنا واضًحا للغرض من التعاقد یثور
  على المبیع المستعمل، أو المبیع بصفة عامة؟

والجواب أن المعیار یكون طبیعة الشيء، ویقصد بطبیعة الشيء وجھ االنتفاع 
  .الذي تم من أجلھ صناعة ھذا الشيء

الحجم والسعة معلوم أن وجھ وعلى سبیل المثال فإن شراء سیارة نقل كبیرة 
استعمالھا العمل على نقل البضائع واألشیاء، وعدم ذكر أنھا مشتراة لھذا الغرض ال 
یجعل البائع في حل من ضمان تعطل منفعة استعمالھا المذكورة على الوجھ المألوف 

من غیر الجائز قانوًنا أن یكون تنفیذ : (المذكور، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنھ
وإذ . أسفل الطریق العام بشارع رستم من محلقات المبیع) جراج(ن إیواء للسیارات مكا

أن ملحقات المبیع ھي كل ما أعد بصفة دائمة الستعمال المبیع طبًقا لما تقضي بھ طبیعة 
  .)١ ()األشیاء وعرف الجھة وقصد المتعاقدین

لذكر، ُیعلم أن  سالفة ا٤٤٧ومن ھذا الحكم وھو تأكید على ما ورد في نص المادة 
قصد المتعاقدین یمكن استفادتھ ضمنًیا من مضمون العقد، وكذلك من عرف الجھة التي 
انعقد بھا العقد إذا كان محل العقد ھو مكان التنفیذ، أو عرف جھة مكان تنفیذ العقد بحسب 

  .األحوال، باإلضافة إلى طبیعة الشيء وفق ما سلف ذكره

  .الغرض الذي أعد لھ  )ج(

لغرض الذي من أجلھ تم العقد على المبیع أخص من طبیعة الشيء، تحدید ا
والتمییز بین الغرض والطبیعة دقیق، والمثال على ذلك في بیع الفرس، فھو بطبیعتھ دابة 

  .للركوب وحمل األشیاء

وھذا الغرض العام وفق طبیعة الفرس، ولكن قد یكون الغرض من الصفقة ھو 
عدم صالحیة الفرس للسباق تكون عیًبا خفًیا یثیر الشراء للسباق، وھذا غرض خاص، و

  .مسؤولیة البائع عن ضمان ذلك العیب

كذلك إذا كان المبیع أرًضا زراعیة معدة لزراعة نوٍع ما من المحاصیل، وتم البیع على 
أساس ھذا الغرض، فإن عدم صالحیتھا لزراعة ذلك النوع من المحاصیل یكون عیًبا 

  .)٢ (خفًیا فیھا

                                                           

 .١٩/٦/٢٠١٣ جلسة ٨٧٢ لسنة ٨٦١٩الطعن رقم :  محكمة النقض)١(
 ، ٧٢١، المرجع سابق، ص الوسیط شرح القانون المدني:  عبد الرزاق السنھوري)٢(
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  المدى الزمني لحدوث العیب الموجب للضمان: ثانًیا

ال یكفي أن یكون ثمة عیب باألوصاف المتقدم ذكرھا فحسب، بل یجب أن یكون 
  .وجود العیب سابًقا على واقعة التسلیم ویستمر ذلك العیب إلى حین وقت التسلیم

إذ كان البین من الحكم االبتدائي المؤید : (وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنھ
حكم المطعون فیھ أنھ قضى بسقوط حق الطاعنة في طلب إلزام المطعون ضدھما بأداء بال

فرق الثمن المستحق عن النقص في مساحة األرض المبیعة بالعقد وبین مساحتھا المبینة 
بكشف التحدید المساحي، على سند من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أكثر من سنة من 

بین من البندین األول والسادس من العقد أن تلك تاریخ استالمھا لألرض، مع أن ال
 متًرا مربعًا وترك األمر في شأن ٣٥٨،٥٠المساحة قد عینت على سبیل التقریب بـ 

التحدید النھائي لھا وتصفیة الحساب بین الطرفین حسبما یسفر عنھ كشف التحدید 
تاریخ االستالم المساحي مما مفاده اتفاقھما على القیاس في وقت الحق لتاریخ العقد و

  .٢٠/٤/١٩٩٢فیبدأ سریان التقادم الحولي من تاریخ صدور ذلك الكشف في 

 أي قبل انقضاء سنة من تاریخ صدور ١٤/٢/١٩٩٣وإذ أقیمت الدعوى بتاریخ 
وإذ خالف الحكم المطعون فیھ . كشف التحدید المساحي فال یكون قد لحقھا التقادم الحولي

  .)١ ()لخطأ في تطبیق القانونھذا النظر فإنھ یكون معیًبا با

  .خفاء العیب: ثالًثا

من أسباب وموجبات تضمین البائع المبیع خفاء العیب حتى لو كان ذلك بعد 
الشراء واالستعمال، إذ أنھ ھناك من العیوب ما ال یظھر إال مع االستعمال وبعد فترة من 

  .االستعمال

یعتبر العیب خفًیا : ( بأنھوفي ذلك العدید من أحكام محكمة النقض، منھا ما قضت
متى كان المشتري غیر عالم بھ وغیر مستطیع أن یعلمھ، أو إذا لم یكن من الممكن 
اكتشافھ بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القیام بھ بل كان یتطلب خبرة خاصة 

د وفحًصا معیًنا، أو كان من السھل اكتشافھ بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع ق
  .أكد لھ خلو المبیع من ھذا العیب، أو أثبت أنھ تعمد إخفاء العیب غًشا منھ

 من فھم الواقع – في استخالص سائغ –فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت 
في الدعوى وجود عیب خفي في المبیع ھو وقوعھ داخل خط التنظیم من قبل حصول 

عند التعاقد ألنھ ال یمكن ظھوره بمجرد البیع، وأن المشتریین لم یتبینا وجود ھذا العقیب 
فحص المبیع ذاتھ وأنھما لم یكن في استطاعتھما أن یتبیناه بأنفسھما وقت الشراء لو بذال 

 وأنھما لو علما بھذا العیب عند التعاقد لما أقدما على الشراء –عنایة الرجل المعتاد 

                                                           

 .٧٩ ق ٤٥٥ص  ٥٩ س ١٥/٤/٢٠٠٨ جلسة ٦٥ لسنة ١١٠٨١الطعن رقم :  محكمة النقض)١(
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لعینیة ظاھرة أو مستترة فإن وخاصة وقد أكد البائع خلو العقار المبیع من كافة الحقوق ا
  .)١()ما انتھت إلیھ المحكمة ال مخالفة فیھ للقانون

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لھا من سلطة فھم : (كما قضت بأنھ
الواقع في الدعوى وتقدیر األدلة المقدمة إلیھا والموازنة بینھا وترجیح ما تطمئن إلیھا 

ة محل النزاع مشتراه جدیدة في ذات سنة صنعھا ومن منھا قد استخلصت منھا أن السیار
قبول الطاعنة إصالحھا فور إعادتھا إلیھا وأن العیب الذي بھا لم یتم تحدیده إال بواسطة 
فني متخصص استعانت بھ الطاعنة للكشف عنھ وما تضمنتھ المكاتبات المتبادلة بینھا 

ة إلصالحھ قطع الغیار والمطعون ضدھا في أنھ عیب في الصناعة استوردت الطاعن
  .الالزمة

استخلصت أن األخیرة ھي البائعة للسیارة ولیست الشركة المنتجة وأنھ وجد 
بالمبیع عیب خفي لم تتبین المشتریة وجوده عند التعاقد إذ ال یمكن ظھوره بمجرد فحصھ 

 فني وأنھ لم یكن في استطاعتھ أن یتبینھ بنفسھ آنذاك وأنھ لم یتبین معرفتھ إال عن طریق
  .متخصص

  وھو استخالص سائغ لھ أصلھ بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة االستئناف بجلسة 
 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدھا التعویض ١٠/٤/١٩٩٥

عما لحق بھا من خسارة وما فاتھا من كسب فترة إصالح السیارة فإنھا ال تكون قد خالفت 
  .)٢ ()القانون

  .جھل المشتري بوجود العیب: بًعارا

ال یكفي أن یكون العیب مؤثًرا، وفي وقت تسلیم المبیع لمشتریھ، وخفًیا بحیث ال 
یكون من السھل على المشتري تبینھ وقت الشراء، بل البد أن یكون أیًضا غیر معلوم 

  .للمشتري

یع ال فإن وجود عیب مؤثر وخفي ال یمكن تبینھ بسھولة وموجود وقت تسلیم المب
یكفي لقیام مسؤولیة البائع بضمان المبیع، فإن علم المشتري بالعیب مع تواف باقي 
الشروط المتقدم ذكرھا یعد بمثابة رضا بھ یمنع من تضمین البائع المبیع على أساس 

  .خفاء العیب وقص قیمة المبیع أو نقص منفعتھ أو كلیھما

 أن –ء محكمة النقض  في قضا–المقرر : (وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنھ
 من القانون المدني أنھ یتعین لكي تقوم مسئولیة البائع عن ضمان ٤٤٧مفاد نص المادة 

العیب الخفي في المبیع أن یكون ھذا العیب كامًنا في مادة الشيء المبیع ذاتھ وموجوًدا 

                                                           

 .١٢١ ق ٨٠٨ ص ٢ ع ١٣ س ١٤/٦/١٩٦٢ جلسة ٢٧ لسنة ٦الطعن رقم : محكمة النقض )١(
 ق ١٥٩٣ ص ٢ ع ٤٧ س ١٩/١٢/١٩٩٦ جلسة ٦٥ لسنة ٧٩٦٤الطعن رقم : محكمة النقض )٢(

٢٩٢. 
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فیھ وقت أن تسلم المشتري المبیع من البائع وینقص من قیمتھ بحسب الغرض الذي أعد 
  .لھ

كما یلزم أن یكون خفًیا وھو یكون كذلك متى كان المشتري غیر عالم بھ وغیر      
  .مستطیع أن یعلمھ

أو إذا لم یكن من الممكن اكتشافھ بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القیام 
  .بھ بل كان یتطل بخبرة خاصة وفحًصا معیًنا

 المشتري أن البائع قد أكد لھ خلو أو كان من السھل اكتشافھ بالفحص المعتاد وأثبت
  .المبیع من ھذا العیب، أو ثبت أنھ تعمد إخفاء العیب غًشا منھ

وأنھ متى كان ھذا العیب خفًیا على نحو ما تقدم فیفترض أن المشتري ال یعلم بھ 
فإذا أرد البائع التخلص من الضمان فعلیھ ھو عبء إثبات أن المشتري كان یعلم بالعیب 

  .لمبیعوقت تسلیم ا

فإن عجز عن إثبات ھذا العلم وتوافر في العیب باقي الشروط آنفة البیان انعقدت 
مسئولیة البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان ھناك خطأ تقصیري یمكن نسبتھ 
إلیھ من عدمھ، ومقتضى ذلك أنھ بمجرد ثبوت اإلخالل بااللتزام بضمان العیب الخفي 

  .)١( )ر الضرر الناشئ عنھ لتقدیر التعویض الجابر لھتقوم المحكمة بتحدید عناص

ب اطا  

  ن دم ارض ون اق

     ال یقتصر التزامات البائع على ضمان العیوب الخفیة فحسب، بل یلتزم أیضًا بضمان 
  .عدم التعرض وضمان االستحقاق

ن البائع ویحول دون كل عمل مادي أو قانوني یصدر م:      ویعرف التعرض بأنھ
حیازة المشتري للمبیع حیازة ھادئة ودون االنتفاع بھ بحسب الغرض المعد لھ والذي كان 
سبب شراءه للمبیع سواء كانت الحیلولة كلیة أو جزئیة، وال یشترط في ضمان التعرض 
الشخصي أن یكون تعرضا قانونیا إذ أن البائع بمقتضى عقد البیع ملتزم باالمتناع عن 

أما تعرض الغیر فال یضمنھ البائع إال إذا كان . عرض للمشتري ولو كان تعرضا مادیاالت
وتعرض صادر من . تعرض شخصي: وعلیھ یوجد نوعین من التعرض.تعرضا قانونیا

  . )٢ (الغیر

                                                           

)١ (
 .١٦٧ ق ١٠٥٦ ص ٦٣ س ١٣/١٠/٢٠١٢ جلسة ٦٨ لسنة ١٦٥١الطعن رقم : محكمة النقض

)٢ (
 .٢٠٢، ص)ت-د (،)عقد البیع(العقود المسماة جامعة أسیوط، . محمد حسین عبد العال. خلیفة، دمحمد سعد . د
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  :ضمان عدم التعرض الشخصي

اطـال      یستند التزام البائع بالضمان إلى عقد بیع صحیح فال التزام إذا كان العقد ب
، والتعرض الشخصي ھو كل عمل، مادي )بطالن نسبي(بطالنا مطلقا أو قضي بإبطالـھ 

أو قانوني مباشر أو غیر مباشر صادر من البائع ویكون من شأن ھذا العمل حرمان 
المشتري من االنتفاع بالمبیع كلیا أو جزئیا وااللتزام بالضمان أن یمتنع عن القیام بھذه 

  .  من وجب علیھ الضمان امتنع علیھ التعرضاألعمال عمال بقاعدة

  .مفھوم التعرض الشخصي

     قد یكون التعرض تعرضا مادیا أو قانونیا سواء كان مباشرا أو غیر مباشر في كلتا 
  .الحالتین، إال أن التقسیم األول ھو الشائع والذي سنخصھ بالدراسة

عیھ، بحیث یترتب علیھ حرمان  ھو الذي ال یستند فیھ البائع إلى حق ید:التعرض المادي
كاغتصاب البائع للعین (المشتري من االنتفاع بالمبیع كلیا أو جزئیا وقد یكون مباشرا 

كما إذا تسبب البائع في أن تصدر جھة (وقد یكون غیر مباشر ) المبیعة من المشتري
  : ى قسمین، وھذا التقسیم بدوره یتفرع إل)اإلدارة قرارا یحد من االنتفاع باألرض المبیعة

 كقیام شخص ببیع براءة اختراعھ ثم یقوم باستغاللـھا بعد ذلك، فان :أعمال مادیة محضة
أما إذا تعرض البائع للمشتري بعمل من أعمال التعدي أو . ھذا االستغالل یعتبـر تعرضًا

العنف فانھ یكون مسؤوال عن عملھ كأي شخص أخر ارتكب عمال غیر مشروع، ال 
  . عدم التعرضكبائع ملتزم بضمان

فالتصرف القانوني الصادر من البائع إلى : أعمال مادیة ناتجة عن تصرفات قانونیة
ومثال ذلك أن . الغیر یعد عمال مادیا بالنسبة للمشتري ألنھ لیس طرفا في ھذا التصرف

یقوم البائع ببیع الشيء مرتین فھنا نكون أمام تعرض مزدوج فھو تعرض من المشتري 
وعلیھ فان مصدر ھذا التعرض ) كغیر ألنھ استمد حقھ من تصرف البائعیعتبر (الثاني 

  .)١ (واصلھ ھو البائع

كما إذا ادعى انھ مالك للمبیع أو (التعرض القانوني ھو الذي یستند فیھ البائع إلى حق 
، كما قد یستند البائع )صاحب حق عیني كحق انتفاع أو ارتفاق أو صاحب حق عیني آخر

قد البیع أو الحق لھ كأن یبیع البائع عقار للمشتري دون أن تتم إلى حق سابق عن ع
إجراءات الشھر التي تؤدي إلى نقل الملكیة وخالل ھذه المدة یرفع البائع دعوى على 
المشتري باعتباره انھ ال یزال مالكا للعقار، ففي ھذه الحالة یستطیع المشتري أن یدفع 

  .سترداد لمن وجب علیھ الضمانبضمان البائع لتعرضھ، إذ انھ ال یجوز اال

                                                           

لمرجع السابق، ، ا)عقد البیع(لعقود المسماة ا.محمد حسین عبد العال. محمد سعد خلیفة، د. د) ١(
 .، وما بعدھا٢١٤ص
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  : خصائص ضمان عدم التعرض الشخصي وشروطھ

  :ولھذا االلتزام خصائص وشروط یجب توفرھا وھي

  : خصائص ضمان التعرض الشخصي: أوال

  :یتصف االلتزام بضمان التعرض الشخصي بالخصائص التالیة

أن یحرم المشتري من فھو التزام باالمتناع عن عمل من شأنھ : عدم قابلیتھ للتجزئة) ١(
فإذا كان . االنتفاع من المبیع كلیا أو جزئیا، فال یمكن أن ینفذ البائع جزء منھ دون اآلخر

المبیع قابل لالنقسام وتعدد البائعون فال یجوز ألي منھم أن یتعرض للمشتري في أي 
دفع بالضمان جزء من المبیع، ذلك الن ھذا االلتزام ال یقبل التنفیذ الجزئي وبالتالي فإن ال

  .بدوره ال یقبل التجزئة

فال یجوز للبائع أن یتعرض للمشتري مھما طال الزمن على انعقاد : انھ التزام مؤبد) ٢(
عقد البیع فالتزام البائع بضمان تعرضھ الشخصي ابدي ال یسقط بالتقادم فااللتزام 

على السواء وھذا بالضمان من شأنھ أن یمنع البائع من التمسك بالتقادم المكسب والمسقط 
ما جرى علیھ قضاء محكمة النقض الفرنسیة، أما محكمة النقض المصریة ذھبت إلى أن 
االلتزام بالضمان الیحول دون اكتساب البائع للملكیة بالتقادم المكسب وإن كان یحول 
دون سقوط دعوى صحة ونفاذ عقد البیع بالتقادم، وأرى أن قضاء محكمة النقض 

   ..)١(قي یتفق مع القول بأبدیة االلتزام بالضمان فھو األرجحالفرنسیة قضاء منط

إن المدین في االلتزام بالضمان ھو البائع : انتقال االلتزام بالضمان إلى الورثة) ٣(
ویتعھد ھذا األخیر باالمتناع عن القیام بأي تعرض للمشتري في المبیع ألنھ خرج من 

 للمشتري، أما بالنسبة للدائن فھو الذي یلزم ملكیتھ فال یمكن التصرف فیھ ألنھ أصبح ملكا
البائع بتنفیذ التزامھ واالمتناع عن أي تعرض یحول دون انتفاعھ بملكیة المبیع وبما أن 
المدین ھو البائع فھل ینتقل ھذا االلتزام إلى ورثتھ؟ ینص القانون المصري على عدم 

 تركة البائع فال یستطیع الورثة أن إمكانیة انتقال االلتزام بالضمان إلى الورثة بل یبقي في
) القانون الفرنسي(یستوفوا حقوقھم من التركة إال بعد سداد الدیون، عكس ما ذھب إلیھ 

وھو إمكانیة انتقال الدین إلى الورثة عند قبولھم التركة وال یمكن أن یكون ھذا الضمان 
فیذ عن طریق التعویض دین إال في حالة وقوع التعرض وفشل البائع في دفعھ فیلتزم بالتن

وفي حالة وفاة البائع ینتقل ھذا الدین إلى تركتھ، حیث جاء في الحكم الصادر عن محكمة 
 أن التزام البائع بالضمان من االلتزامات ٢٩/٠٤/١٩٧٥النقض المصریة بتاریخ 

ر الشخصیة التي تنشأ عن عقد البیع بمجرد انعقاده فیتعین علیھ تنفیذه عینا بدفع ادعاء الغی
بجمیع الوسائل القانونیة فان لم ینجح وجب علیھ تنفیذ التزامھ عن طریق التعویض 
ویتنقل ھذا االلتزام من البائع إلى ورثتھ فیمتنع علیھم كذلك والى األبد التعرض للمشتري 

                                                           

 ، ص)١(
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فیما كسب من حقوق بموجب العقد، ولكن مع غیاب نص قانوني جزائري یدعم ھذا 
ناد على االجتھاد المصري وإنما یتعین علینا االكتفاء بالقواعد االجتھاد فانھ الیمكن االست

فال ینتقل ھذا االلتزام إلى الخلف الخاص وال إلى دائن البائع ومنھ یبقى . العامة للقانون
  الملزم بالضمان البائع فقط 

     وتجدر اإلشارة إلى أن ضمان التعرض ال یقبل االنقسام بین ورثة البائع بینما ضمان 
ستحقاق یقبل ذلك، فإذا تعدد الورثة لیس على المشتري أن یطالب بالتعویض إال في اال

فھل . حدود نصیب كل وارث، أما بالنسبة للدائن في االلتزام بالضمان فھو المشتري
یمكن انتقال ھذا االلتزام إلى ورثتھ؟ نعم ینتقل حق المشتري في الضمان إلى خلفھ العام 

بالضمان یشمل كل أنواع البیوع سواء كانت قضائیة أو إداریة أو فالتزام البائع . والخاص
  .رضائیة بخالف ضمان العیوب الخفیة

فلیس كل عمل یعد تعرضا یصح أن یقوم على أساسھ : شروط االلتزام بعدم التعرض -
االلتزام بالضمان، بل ھناك شروط یجب توفرھا ومن ھذه الشروط ما یتعلق بعقد البیع 

  . بالتعرض في حد ذاتھومنھا ما یتعلق

  :الشروط المتعلقة بعقد البیع) أ(

فال التزام بالضمان إذا كان العقد باطال بطالنا مطلقا أو قضي : أن یكون العقد صحیحا -
  .بإبطالھ في حالة البطالن النسبي

أي عقد یتضمن االلتزام بضمان التعرض واالستحقاق الن : أن یكون العقد عقد بیع-
 القانوني ال الوصف الذي یعطیھ األطراف، وفي ھذه الحالة فان القاضي العبرة بالتكییف

غیر مقید بھذا الوصف وإنما لھ السلطة التقدیریة في التكییف، فإذا كان عقد البیع واردًا 
على عقار فال یھم أن یكون مسجل أو غیر مسجل إال انھ بصورتھ ھذه ینشأ التزامات 

االلتزام بضمان التعرض واالستحقاق، كما یتحقق شخصیة على عاتق البائع ومن بینھا 
ضمان التعرض في كافة البیوع حتى في حالة البیع بالمزاد، وھذا بخالف الضمان في 

  .حالة العیوب الخفیة

  الشروط المتعلقة بالتعرض في حد ذاتھ) ب(

و  أي أن یحول البائع دون االنتفاع بالمبیع كلیا أ: أن یكون التعرض صادر من البائع-
جزئیا وبغض النظر عما إذا كان التعرض كان مادیا أو قانونیا، أو كان مباشرا أو غیر 
مباشر فال یعد تعرضا من البائع إذا قام بالتنفیذ الجبري على المبیع استیفاء للثمن أو فسخ 
العقد لعدم دفع الثمن أو استعمالھ لحق الشفعة الذي ال یتضمن إنكار لحق المشتري 

  .األصلي

 فال یكفي احتمال وقوع التعرض أو تھدید البائع المشتري :یقع التعرض فعال أن -
  .بالتعرض لھ
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  :جزاء اإلخالل بضمان عدم التعرض الشخصي

     یتمثل جزاء اإلخالل بھذا االلتزام في انھ إذا كان ھذا التعرض تعرضا مادیا، یمكن 
وفقا ) عویض في الحالتینمع الت(أن یطالب المشتري بالتنفیذ العیني، أو یطلب الفسخ 

للقواعد العامة ویقضي بالتنفیذ العیني إن كان ممكنا كما لو كان المبیع منقوال واغتصبھ 
البائع فیحكم برده للمشتري ما لم یكن البائع قد تصرف فیھ لمشتر آخر حسن النیة وسلمھ 

 المبیع عقارا أو كان) الحیازة في المنقول سند الحائز(لھ وتمسك المشتري الجدید بقاعدة 
واغتصبھ البائع أو بني فیھ، فیحكم بطرد البائع ووقف األعمال الجدیدة فیھ أو ھدمھا، 
وللقاضي ھنا أن یحكم بالغرامات التھدیدیة على البائع وذلك لحملھ على التنفیذ العیني 

وإذا كان ھذا التعرض تعرضا قانونیا كرفع البائع دعوى على . اللتزامھ بعدم التعرض
تري وھي دعوى استرداد المبیع و تثبیت الملكیة وللمشتري أن یدفع بدعوى االلتزام المش

بالضمان وتقضي المحكمة برفض الدعوى وللقاضي أن یحكم بفسخ البیع إذا طلبھ 
المشتري وكان تعرض البائع جسیما، ولھ أن یرفض طلب الفسخ ألن ھذا الطلب یخضع 

 لم یكن متفقا على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء لتقدیر القاضي طبقا للقواعد العامة، ما
نفسھ عند تعرض البائع، حیث یتعین على القاضي أن یقضي بالفسخ في ھذه الحالة مع 
مراعاة قواعد األعذار ویحكم القاضي بتعویض المشتري في جمیع األحوال إذا أصابھ 

  .ضرر نتیجة تعرض البائع لھ وطلب المشتري تعویض ھذه األضرار

   ١دیل أحكام الضمانتع

  :ویمكن تعدیل أحكام ھذا الضمان إما عن طریق

فان .  فال یمكن للبائع إعفاء نفسھ منھ حتى ولو اشترط في العقد:اإلعفاء من الضمان) أ
  .ھذا الشرط یقع باطال

ومن ذلك أن یشرط المشتري على البائع أن یقدم كفیال :  االتفاق على زیارة الضمان)ب
   حالة ما إذا أراد المشتري االنتفاع بالمبیع انتفاعا خاصا، بالضمان وذلك في

وقد یشمل ھذا االتفاق التوسیع في سبب الضمان أو في آثار التعرض كمجال التعویض 
مثال وبالتالي نكون أمام الشرط الجزائي، والذي ھو تقدیر اتفاقي للتعویض سواء كان عن 

  . لضررالتنفیذ أو عن التأخیر فیھ ویحصل قبل وقوع ا

      

                                                           

أنور . ١٢٠، ص )١٩٨٨الجامعیة ، الدار : االسكندریة (الوجیز في عقد البیع توفیق حسن فرج، -  ١
عبد الناصر . ١٥٧، ص )١٩٨٩دار الفكر العربي، : القاھرة (البیع في ضوء قضاء النقض عقدطلبة، 

 .٢٢٠، ص )١٩٩٠دار الفكر العربي، : القاھرة  (شرح أحكام البیعتوفیق العطار،  
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  : ویتمیز الشرط الجزائي عن باقي الشروط بأنھ

فكل مایلحق االلتزام األصلي ) الملزم بھ المدین أصال (:التزام تبعي اللتزام أصلي -
  .یلحق االلتزام التبعي

  . ألنھ تعویض، ویكون عند عدم التنفیذ العیني التزام احتیاطي- 

وللقاضي السلطة التقدیریة في تخفیض . ق ألنھ على اتفاق مسبتقدیرجزافي للتعویض -
الضمان بالشرط الجزائي حسب درجة الضرر، فإذا كان ھناك شك في وجود ھذه 

  )البائع(األحكام فانھ یتعین تفسیر الشك لمصلحة المدین 

من ذلك االتفاق على إنقاص ما یستحق المشتري من : اإلنقاص من الضمان )ج
وقاضي الموضوع ھو . ا مألوفة في مجال العقودتعویضات وھذه الشروط المخففة نجدھ

  .الذي یفصل في وجود أو عدم وجود مثل ھذه الشروط

  ضمان عدم تعرض الغیر في عقد البیع

     یقصد بالغیر كل شخص أجنبي عن العقد یدعي حقا على الشيء ویرفع بھ دعوى 
حق یدعیھ على المشتري ویقوم ھذا الضمان على دفع تعرض الغیر الذي یستند على 

ویكون ثابت لھ وقت البیع أو انتقل إلیھ بعد البیع من طرف البائع نفسھ، وبالتالي یلتزم 
وال یلتزم البائع بان یدفع تعرض الغیر إال إذا كان ذلك . ھذا األخیر بدفع تعرض الغیر

التعرض قانونیا، بینما نجد أن ضمان التعرض الشخصي یلزم البائع باالمتناع عن 
صي سواء كان التعرض مادیا أم قانونیا ویشمل ضمان تعرض الغیر تعرضھ الشخ

التزامین على عاتق البائع وھما التزامھ بدفع تعرض الغیر والتزامھ بتعویض المشتري 
  .إذا ما اثبت الغیر ما یدعھ من حق وھذا ھو ما یسمى بضمان االستحقاق

  :مفھوم ضمان عدم تعرض الغیر

لبائع وینشأ مباشرة من عقد البیع، فھذا االلتزام ال یتم تنفیذه      فھذا االلتزام یقع على ا
دفعة واحدة بل یتجدد تنفیذه بتجدد الزمن، لذلك فھو دائم ال یرد علیھ التقادم وھو بطبیعتھ 

وعلى المشتري متى رفع الغیر دعوى االستحقاق أن یخطر البائع بذلك . ال یقبل التجزئة
 الدعوى كضامن، وعلى البائع أن یتدخل ویحل محلھ وال یوجد ما یمنعھ من إدخالھ في

كما یجوز . وإذا علم البائع بذلك عن طریق آخر فانھ یجوز لھ أن یتدخل من تلقاء نفسھ
فھل یجوز للمحكمة أن تأمر . للغیر المدعي في دعوى االستحقاق أن یدخل البائع كضامن
ون المرافعات المصري وفي من تلقاء نفسھا بإدخال البائع في الدعوى كضامن؟ ففي قان

وإذا رجعنا إلى القانون الجزائري، على سبیل المقارنة، .  منھ تنص على ذلك١٤٤المادة 
فإننا ال نجد نص مقابل، وقد اعتبرت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

أن القاضي بحكم محاید ال یفصل سوى فیما یعرض  (٢١٥٦٤ تحت رقم ٠٩/٠٢/١٩٨١
وبذلك ال یمكن للمحكمة أن تدخل الغیر من تلقاء ) بات و ال یتعدى حدودھاعلیھ من طل
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وإذا تأخر البائع بعد إخطاره من المشتري یعتبر مقصرا في واجبھ القانوني، وإذا .نفسھا
حكم للغیر بما یدعیھ، حق للمشتري الرجوع على البائع بإلزامھ بضمان االستحقاق وما 

لحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة تدلیس أو خطا جسیم لھذا األخیر إال أن یدفع بان ا
صادر من المشتري، وفي حالة تصالح المشتري مع الغیر دون انتظار صدور حكم 
قضائي عن حسن نیة منھ فانھ ال یمنع ذلك مطالبة البائع بضمان االستحقاق ما لم یثبت 

  . لحةالبائع أن الغیر لم یكن على حق وان المشتري قد تسرع في المصا

     كما یستطیع البائع أن یثبت سوء نیة المشتري ویكون لھ دفع رجوع المشتري علیھ 
بالتعویضات وإضافة إلى ھذا قد یعود علیھ ھو بالتعویض إن اقتضى األمر ذلك أما إذا 
تصالح المشتري مع الغیر بمقابل مالي لیكف عن تعرضھ، فانھ یجوز للبائع أن یتخلص 

 بان یرد للمشتري المبلغ مع قیمة ما أداه من مصاریف الخصام من التزامھ بالضمان
وقد جاء في قرارات .  من القانون المدني الجزائري٣٧٤وھذا ما نصت علیھ المادة 

من المقرر قانونا أن  (٣٦٨٨٩ تحت رقم ٢٥/٠٦/١٩٨٦المحكمة العلیا، قرار بتاریخ 
كلھ أو بعضھ سواء كان البائع یضمن عدم التعرض للمشتري في االنتفاع بالمبیع 

التعرض من فعلھ أو من فعل الغیر، ومن المقرر أیضا إذا رفعت على المشتري دعوى 
استحقاق المبیع، للبائع أن یتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري ومن ثم فان القضاء 

  .بما یخالف ھذین المبدأین یعد مخالفا للقانون

  خصائص ضمان عدم تعرض الغیر وشروطھ

  :تمیز ھذا االلتزام بالخصائص التالیة وی)أ(

فھو التزام ایجابي فالبائع یلتزم بدفع التعرض القانوني : انھ التزام بالقیام بعمل) ١
ألنھ یتمثل في دفع تعویض (الصادر من الغیر كذلك االلتزام بضمان االستحقاق 

  ).للمشتري

  .عھا إلى المشتريوھو ضمان نقل كل الحقوق التي با: انھ التزام بتحقیق نتیجة) ٢

ھذا االلتزام ال یقبل التجزئة كسائر االلتزامات بعمل أو : أنھ غیر قابل لالنقسام) ٣
  .االمتناع عن عمل

أي أن البائع یلتزم بشكل مستمر ودائم بالقیام بأي عمل من شانھ أن : انھ التزام مؤبد) ٤
فھو التزام فوري ألنھ أما التزام البائع بضمان االستحقاق . یدفع تعرض الغیر للمشتري

ینفذ دفعة واحدة من خالل دفع التعویض للمشتري، ویعتبر ضمان االستحقاق، ضمانا 
احتیاطیا بالنسبة لضمان التعرض إال إذا لم یكن االلتجاء إلى ھذا األخیر، أي بمجرد 

  .نجاح الغیر في تعرضھ والحكم لھ بما ادعاه من حق على المبیع

ال یكون البائع ضامنا في ھذه الحالة إال إذا : تعرض الغیرشروط االلتزام بضمان  )ب(
  :توفرت الشروط اآلتیة
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أي أن یستند المتعرض إلى حق قانوني یدعیھ أما تعرض : أن یكون التعرض قانونیا) ١
الغیر تعرضا مادیا للمشتري فال یضمنھ البائع أي إذا كان الغیر ال یدعي بحق على 

ال یكون للمشتري إال دفع التعرض بالطرق التي رسمھا المبیع، فان البائع ال یسأل و
القانون في ھذا الصدد، كأن یرفع دعاوى منع التعرض واسترداد الحیازة ھذا فضال عن 
حقھ في مطالبة الغیر بالتعویضات عما یحدث لھ من أضرار نتیجة ھذا التعرض، وذلك 

  .استنادا إلى القواعد العامة

 ثابتا لھ وقت البیع أو آل إلیھ بعد البیع لكن بفعل أن یكون الحق المدعى علیھ) ٢
ال یخول التعرض للمشتري الحق في الضمان إال إذا كان المتعرض یستند إلى : البائع

حق لھ، سابق على البیع ویترتب على ھذا انھ إذا كان سبب التعرض الحق على البیع فال 
  .یسال عنھ البائع ما لم یكن راجعا إلى فعلھ بعد البیع

فحق الضمان المقرر للمشتري ال ینشأ إال من وقت منازعة : أن یقع التعرض فعال) ٣
الغیر فعال في االنتفاع بالمبیع وحیازتھ حیازة ھادئة وال یكفي أن یتضح للمشتري أن 
المبیع مملوك للغیر، بل یلزم تعرض الغیر فعال للمشتري في االنتفاع بالمبیع وحیازتھ 

التعرض محتمل الوقوع فال یمكن مطالبة البائع بالضمان، فال یعد أما إذا كان . الھادئة
التعرض حاال بمجرد وجود رھن على العقار المباع ذلك ألنھ یمكن أن یستعمل الدائن 
المرتھن حقھ في التنفیذ على العقار ومن جھة أخرى قد یقوم البائع بشطب الرھن عند 

 یكون في موقف سلبي، كذلك ال یتحقق وفائھ بالدین الذي علیھ ففي ھذه الحالة الغیر
التعرض فعال إذا تبین للمشتري أن المبیع مملوك لغیر البائع ولم یقع تعرض من الغیر 
ویكون المشتري في ھذه الحالة إذا ما علم بخطر استحقاق المبیع أن یمتنع عن دفع 

  .الثمن، أو یطالب بفسخ العقد أو إبطالھ وفقا ألحكام بیع ملك الغیر

 ویكون التعرض برفع الدعوى التي تختلف باختالف الحق الذي یدعیھ الغیر، فقد     
تكون دعوى استحقاق كلي یطالب فیھا بكل المبیع أو دعوى استحقاق جزئي یطالب 

  .بملكیة جزء من المبیع فقط أو دعوى رھن یطالب فیھا بدین مضمون بالرھن

 . التزامات مشتري الشيء المستعمل: ثانیا

رتب على عقد البیع الصحیح التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من البائع      تت
والمشتري، فإذا كانت التزامات البائع تتمثل، كما أسلفنا، في االلتزام بتسلیم المبیع ونقل 
ملكیتھ، وااللتزام بضمان التعرض واالستحقاق، وااللتزام بضمان العیوب الخفیة، فإن 

  .ل في االلتزام بدفع الثمن، وااللتزام بتسلم المبیعالتزامات المشتري تتمث

وتعتبر .      فالمشتري یلتزم بدفع الثمن، كما یلتزم بدفع فوائده إذا اقتضى األمر ذلك
فالثمن ھو موضوع . الفوائد جزءا من الثمن ویسري علیھا ما یسري علیھ من أحكام

  . قل الملكیةااللتزام األساسي للمشتري حیث یقابل التزام البائع بن
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     ویلتزم المشتري بدفع الثمن المحدد في العقد أو الذي حدد بعد ذلك وفقًا ألسس 
التقدیر التي تم االتفاق علیھا ویالحظ في ھذا الصدد أن ما یدفعھ المشتري قد یزید أو 
ینقص عن المبلغ المنصوص علیھ في العقد بناًءا على حكم قضائي، وحالة ظھور زیادة 

  . لمبیعفي قدر ا

     وقد ُینقص القاضي الثمن األصلي المتفق علیھ في العقد كما في حالة استغالل البائع 
ویلتزم المشتري أیضًا بنفقات تسلیم الثمن . للمشتري، وحالة العجز في مقدار المبیع

  .للبائع

ما الفوائد أ. یجب أن نفرق بین الفوائد االتفاقیة والفوائد القانونیة:      وبصدد فوائد الثمن
فقد یتفق البائع والمشتري على التزام المشتري بدفع الفوائد عن الثمن سواء كان : االتفاقیة

  .  الثمن مؤجًال أو مستحقا ألداء

     وھذا االتفاق ھو الذي یحدد بدء وشروط سریان الفوائد كما یبین سعرھا في حدود 
اك اتفاق على الفوائد ولكن یوجد وقد یكون ھن%. ٧الحد األقصى للفائدة االتفاقیة وھو 

في المواد % ٤عرف یقضي بدفعھا، وفي ھذه الحالة یطبق سعر الفائدة القانوني وھو 
فھي تستحق على المشتري في : الفوائد القانونیة أما. في المواد التجاریة% ٥المدنیة و

 ھي تسلیم المبیع ، والحالة الثانیة)١ (األولى ھي إعذار البائع للمشتري بدفع الثمن: حالتین
  .)٢ (القابل ألن ینتج ثمارًا أو إیرادات أخرى

                                                           

فإن البائع یستحق فوائ�د اذا أع�ذر   فاذا كان الثمن معجًال ابتداء أو كان مؤجًال وحل موعد استحقاقھ    )١(
وقد خ�رج  . والفوائد ھنا تأخیریھ وتسري من تاریخ اإلعذار بسعرھا القانوني. المشتري بدفع الثمن 

المشرع بھذا الحكم على القواعد العامة التي تقضي بعدم سریان الفوائ�د ھن�ا تأخیری�ة وت�سري م�ن                  
ذا الحك�م عل�ى القواع�د العام�ة الت�ي تق�ضي        وقد خرج الم�شرع بھ�     . تاریخ اإلعذار بسعرھا القانوني   

واإلع�ذار  . بعدم سریان الفوائد القانونیة المستحقة عن التأخیر إال من تاریخ المطالب�ة الق�ضائیة بھ�ا       
 أحك�ام االلت�زام  نبیل س�عد،  : للمزید من التفصیل، انظر. ال یكون اال بإنذار رسمي أو ما یقوم مقامھ       

 .١٥٣، ص)٢٠١٥، دار الجامعة الجدیدة: االسكندریة(
أن یك�ون الب�ائع ق�د س�لم المبی�ع      : ال�شرط األول : ویشترط إلستحقاق الفوائد في ھ�ذه الحال�ة ش�رطان     )٢(

للمشتري والت�سلیم المق�صود ھن�ا ھ�و تنفی�ذ الب�ائع اللتزام�ھ بالت�سلیم وإن ل�م یت�سلم الم�شتري المبی�ع                  
فالعبرة ھنا ھ�ي  .  أو ایرادات أخرى    أن  یكون المبیع قابًال ألن ینتج ثمرات       : الشرط الثاني .بالفعل  

بقابلیة المبیع إلنتاج الثمرات أو اإلیرادات وال یلزم أن ینتج المبیع فعال ھذه الثمرات أو اإلی�رادات            
فإن كان المبیع مثال منزال یمكن استغاللھ أو ارضا زراعیة اس�تحقت الفوائ�د عل�ى الم�شتري م�ن          . 

أم�ا اذا ك�ان   . جرا أو لم تكن األرض مزروعة أو مؤجرةتاریخ التسلیم حتى ولو لم یكن المنزل مؤ    
المبیع ارضا فضاء وتسلمھا المشتري فإنھ ال یلتزم بدفع الفوائد القانونیة حتى ول�و أق�ام علیھ�ا بن�اء         

للمزید م�ن  . ألن استفادة من األرض في ھذه الحالة ترجع الى فعلھ ھو ال الى طبیعة األرض ذاتھا            
، )٢٠١٠من�شورات الحلب�ي الحقوقی�ة،     : بیروت (أحكام االلتزام ال،  مصطفى الجم : التفصیل، انظر 

، )٢٠١١من���شأة المع����ارف،  : االس���كندریة  (واإلثب���ات  أحك���ام االلت���زام  س���میر تن���اغو،   . ١٢٤ص
دار الثقاف��ة : عم��ان (ف��ي الق��انون الم��دني آث��ار الح��ق: أحك��ام االلت��زامع��امر الك��سواني، . ١٢٨ص

 .٤٣-٣٦، )٢٠١٤للنشر والتوزیع، 
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     والعبرة في تحدید زمان الوفاء ھي باتفاق الطرفین فإن لم لم یوجد اتفاق في ھذا 
الشأن یرجع الى العرف فإذا لم یوجد اتفاق أو عرف كان الثمن مستحقا في الوقت الذي 

  . یسلم فیھ المبیع

استحقاق الثمن بوقت التسلیم مخالفة للقاعدة العامة في تحدید وقت      وفي تحدید وقت 
یجب أن یتم : " من التقنین المدني على أنھ١ /٣٤٦الوفاء باإللتزام حیث تنص المادة 

الوفاء فورًا بمجرد ترتب االلتزام نھائیًا في ذمة المدین، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي 
لثمن كان یجب أن یتم بمجرد التعاقد، غیر أن المشرع وھذا یعني أن الوفاء با" بغیر ذلك

 وجعل وقت الوفاء بالثمن ھو وقت التسلیم ٤٥٧عدل في ھذا الحكم بمقتضى نص مادة 
كما تقول ". حتى تنفذ االلتزامات المتقابلة في وقت واحد"ولیس وقت ابرام العقد وذلك 

  . المذكرة اإلیضاحیة

فإذا لم یوجد . قد یتحدد باالتفاق بین الطرفین في العقد ف)١ (     أما مكان الوفاء بالثمن
اتفاق في ھذا الشأن، أو إذا لم یوجد عرف یحدد ھذا المكان فإنھ یرجع الى ما یقضي بھ 

حالة ما إذا كان : ویفرق المشرع في ھذا النص بین حالتین. ٤٥٦القانون في المادة 
 الثمن غیر مستحق الوفاء عند تسلیم مستحق الوفاء عند تسلیم المبیع، وحالة ما إذا كان

ففي حالة ما إذا كان الثمن مستحق الوفاء وقت تسلیم المبیع فإن مكان الوفاء . المبیع
  . بالثمن یكون ھو نفس مكان تسلیم المبیع

     وھذا الحكم مختلف للقواعد العامة التي تقرر في ھذا الصدد أنھ كان محل االلتزام 
وجب الوفاء بھ في المكان الذي یوجد فیھ موطن المدین وقت شیئًا غیر معین بالذات 

                                                           

ى الرغم من أن حق المشتري في حبس الثمن لیس، منھجیًا، من قبیل التزامات المشتري، بل ھ�و            عل) ١(
من حقوق�ھ، فإنن�ا ن�رى أھمی�ة معالجت�ھ ھن�ا ف�ي إط�ار الوف�اء ال�ثمن بغی�ة اكتم�ال الت�صور الق�انوني                  

 ھ�ي  وثمة حاالت یحق فیھا للمشتري االمتناع عن الوفاء بالثمن حاب�سًا إی�اه، تل�ك الح�االت        . للطرح
. إذا تعرض لھ الغیر مستندًا في تعرضھ الى حق سابق على البیع أو آیل م�ن الب�ائع            : الحالة األولى 

 م�دني وف�ي الح�ق ف�ي الح�بس بوج�ھ       ١٦١ویعد ذلك تطبیقًا للقواعد العام�ة ف�ي ال�دفع بع�دم التنفی�ذ م            
 الحالة أن یك�ون  ویكفي في ھذه. إذا خیف على المبیع أن ینزع من ید المشتري    : الحالة الثانیة . عام

 .ثمة احتمال ألن ینزع المبیع كلھ أو بعضھ من المشتري وإن لم یق�ع تع�رض أو اس�تحقاق بالفع�ل    
ف�إذا اكت�شف   . إذا اكتشف المشتري في المبی�ع عیب�ًا م�ن العی�وب الت�ي ی�ضمنھا الب�ائع               : الحالة الثالثة 

 ض�مان العی�وب الخفی�ة، ك�ان     المشتري عیبًا خفیًا تتوافر فیھ الشروط التي ذكرناھا عند الك�الم ع�ن     
إذا تعھ��د : سقط ح��ق الم��شتري ف��ي ح�بس ال��ثمن ف��ي األح��وال اآلتی��ة وی�� .ل�ھ الح��ق ف��ي ح��بس ال��ثمن 

المشتري بدفع الثمن رغم التعرض أو رغ�م وج�ود م�ا یخ�شى من�ھ أن ی�ؤدي ال�ى ن�زاع المبی�ع م�ن              
 االس�تحقاق  كذلك یسقط حق المشتري في حبس الثمن بمجرد انقطاع التع�رض أو زوال خط�ر       . یده

 كم�ا ی�سقط الح�ق ف�ي الح�بس أی�ضًا إذا ق�دم الب�ائع             .أو قیام البائع بإزالة آثار العی�ب بإص�الحھ م�ثال          
كف��یًال للم��شتري ی��ضمن ل��ھ م��ا ق��د یترت��ب عل��ى ض��مان التع��رض ل��ھ أو االس��تحقاق أو العی��ب م��ن     

دار الجامع�ة   : ةاالس�كندری  (أحك�ام االلت�زام   : النظریة العامة لاللت�زام   أنور سلطان،   :  انظر .تعویض
، آث��ار الح��ق ف��ي الق��انون الم��دني: أحك��ام االلت��زامعب��د الق��ادر الف��ار، . ١٨٦، ص)٢٠٠٥الجدی�دة،  

، أحكام االلت�زام تناغو، . ١٨٧، ص)٢٠٠٩دار الثقافة للنشر والتوزیع،  : عمان(تنقیح بشار عدنان    
 .١٣٤نفسھ، ص 
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الوفاء، أو المكان الذي یوجد فیھ مركز أعمال المدین إذا كان االلتزام متعلقًا بھذه 
أن البیع : األعمال؛ وقد عللت المذكرة اإلیضاحیة ھذا الخروج على القواعد العامة بقولھا

 واحدة، فیدفع الثمن وقت تسلیم المبیع، وفي وھو عقد ملزم للجانبین، یجب أن ینفذ جملة
  .مكان ھذا التسلیم

     أما في حال ما إذا كان الثمن غیر مستحق الوفاء عند تسلیم المبیع، كما لو اتفق 
الطرفان على دفعھ قبل التسلیم أو بعده، أو على أقساط، فإن الوفاء في ھذه الحالة ال 

 لدفع الثمن في مكان التسلیم، ویتعین الرجوع یرتبط بالتسلیم، ومن ثم ال توجد ضرورة
الى القواعد العامة وھي التي تقضي بأن الوفاء بالثمن یكون في موطن المدین بھ وقت 

  .لالوفاء، أو في مركز أعمالھ إذا كان االلتزام متعلقا بھذه األعما

الوفاء ختامًا، یجب أن نذكر أن المشرع رتب جزاء على إخالل المشتري بالتزامھ ب    
فقد أعطى المشرع للبائع، في سبیل الحصول على الثمن من المشتري، ضمانات : بالثمن
  :عدیدة
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یكون للبائع الحق، في حالة عدم قیام المشتري بدفع الثمن موعد : )١ (التنفیذ العیني) أوًال(
ندئذ وھو ع. القتضاء الثمن جبرًا استحقاقھ، في أن یقوم بعد إعذاره بالتنفیذ على أموالھ

ولما كان الحق في الضمان العام . ینفذ على المبیع وعلى غیره من أموال المشتري
المقرر لكل دائن على أموالھ مدینھ قد ال یكفي لحفظ حق البائع في استیفاء الثمن، فقد 

  .خولھ المشرع ضمانات خاصة منھا حق حبس المبیع وحق االمتیاز

                                                           

فالتنفیذ العیني ھو حق . ء المدین بعین ما التزم بھأي وفا. األصل في تنفیذ االلتزامات ھو التنفیذ العیني  )١(
كما أنھ حق للمدین فلیس . للدائن فال یستطیع المدین أن یعدل عنھ إذا كان ممكنًا وینفذ التزامھ بطریق التعویض

ھو إال أنھ وإذا كان التنفیذ العیني ). التعویض(للدائن أن یرفض التنفیذ العیني ویطالب المدین بالتنفیذ بمقابل 
وذلك في الحاالت التي ال تتوفر فیھا شروط . فإن للدائن أن یلجأ إلى التنفیذ بمقابل كطریق احتیاطي للتنفیذ. األصل

وأن یقوم . نوأال یكون التنفیذ العیني مرھقًا للمدی أن یكون التنفیذ العیني ممكنا،: وتلك الشروط ھي. التنفیذ العیني
یجب إلمكان إجبار المدین على التنفیذ العیني لاللتزام أن یكون ھذا ط األول، فوبالنسبة للشر. الدائن بإعذار مدینھ

إذ ال جدوى من المطالبة . فإذا كان تنفیذ االلتزام مستحیًال فال یمكن جبر المدین على القیام بھ. التنفیذ ممكنًا
زام ینقضي وال یلتزم المدین حتى فإذا كانت استحالة التنفیذ ناجمة عن سبب أجنبي عن المدین فإن االلت. بالمستحیل
على أنھ . أما إذا كانت االستحالة ناجمة عن فعل المدین وخطئھ فإنھ یكون مسئوًال عن تعویض الدائن. بالتعویض

یجب أن نالحظ أن االلتزام بدفع مبلغ نقدي حتى وإن تعذر تنفیذه في حالة إفالس أو إعسار المدین فإنھ ال یعتبر 
فإن التنفیذ یتم عینًا مع حفظ حق .  أنھ إذا أعقب اإلفالس یسار یسمح بالتنفیذ في أي وقتودلیل ذلك. مستحیًال

ویعتبر من قبیل االستحالة التي تمنع من تنفیذ االلتزام عینًا تلك . الدائن في المطالبة بالتعویض عن التأخیر
إذا كان الملتزم طبیبًا شھیرًا ال . فمثًال. الحاالت التي یرتبط فیھا تنفیذ االلتزام بشخص المدین الممتنع عن التنفیذ

فإن . یقوم غیره بإجراء نوع معین من العملیات الجراحیة أو كان وحده محل ثقة المریض ثم امتنع عن إجرائھا
االمتناع یعد من قبیل االستحالة التي تحرم الدائن من التمسك بالتنفیذ العیني لما في التنفیذ من مساس بشخص 

لكن یمكن إجبار المدین الممتنع في ھذا الفرض بطرق أخرى . ؤدي إلیھ من مصادرة لحریة المدینالمدین وما ی
: الشرط الثاني وھو أما .فإن لم یفلح ھذا الطریق فلیس أمام الدائن سوى االكتفاء بالتعویض. مثل الغرامة التھدیدیة

بناًء على طلب المدین أن یرفض التنفیذ العیني إذا أجاز المشرع للقاضي فلقد  أال یكون التنفیذ العیني مرھقًا للمدین
لكن المشرع ألزم القاضي في ھذه الحالة أن یتوثق من أن ذلك ال یسبب ضرر جسیم . كان مرھقًا للمدین

تنفیذ االلتزام ممكنًا في حد ذاتھ ولكنھ یلحق بالمدین ضررًا جسیمًا فإن تقدیر خطورتھ یعود إلى وإذا كان .للدائن
ونحن . ضوع بما لھ من سلطة وقدرة على التحق من الضرر ومدى جسامتھ في كل حالة على حدةقاضي المو

نعتقد أن المشرع كان یھدف من وراء ھذا المبدأ االلتزام بحسن النیة في تنفیذ االلتزامات والمطالبة بھا؛ ذلك أن 
 تعسفًا في استعمال حقھ مما إصرار الدائن على التنفیذ العیني بالرغم من كونھ مصدر جسیم للمدین یعتبر

 واستكماًال لھذا المنطق فإن المشرع اشترط للعدول عن .یتعارض مع مبدأ حسن النیة الذي یحكم تنفیذ االلتزامات
التنفیذ العیني إلى التنفیذ بمقابل أال یترتب على ھذا العدول إلحاق ضرر جسیم بالدائن؛ ذلك أن الدائن ال یمكن أن 

ا الفرض ألن مصلحتھ في ھذه الحال ھي األولى بالرعایة ألنھ یطالب باألصل في تنفیذ یوصف بالتعسف في ھذ
الشرط الثالث وھو إعذار المدین، فھذا الشرط شرط ضروري إلجبار المدین على تنفیذ التزامھ إذا  أما .االلتزامات

ویدلل أصحاب ھذا الرأي على . يویعتقد البعض أن اإلعذار لیس شرطًا للتنفیذ العین. امتنع عن التنفیذ اختیارًا
صحة ما یقولونھ بأن التنفیذ العیني یتم باختیار المدین باإلضافة إلى أن التنفیذ العیني قد یقع بقوة القانون كما ھو 

ونحن . وفي كلتا الحالتین فال حاجة لإلعذار. الحال في نقل الحقوق العینیة الواردة على منقوالت معینة بالذات
الف الرأي السابق ـ بصحة شرط اإلعذار؛ ذلك أن اإلعذار أمر ضروري ومقدمة الزمة قبل نعتقد ـ على خ

ال یتصور أن یقضي القاضي بالتنفیذ العیني إال بعد . فمن ناحیة أولى :اللجوء إلى إجباره على التنفیذ لسببین
فإن النص . ومن ناحیة ثانیة.  المطالبةویعتبر اإلعذار شكًال رسمیًا لھذه. مطالبة الدائن للمدین بتنفیذ التزامھ عینًا

أما عن إجراءات .التشریعي واضح في اعتبار اإلعذار شرطًا الزمًا إلمكان إجبار المدین على التنفیذ العیني
ویجوز أن . اإلعذار فإن المشرع بین ھذه اإلجراءات على أن إعذار المدین یكون بإنذاره أو بما یقوم مقام اإلنذار

كما یجوز أن یكون مترتبًا على اتفاق بأن . طریق البرید على الوجھ المبین في قانون المرافعاتیتم اإلعذار عن 
واإلنذار المقصود ھنا ھو الذي یتم على . یكون المدین معذرًا بمجرد حلول األجل ودون حاجة إلى أي إجراء آخر

 .ید محضر أو الذي یقوم الدائن بتسلیمھ للمدین مباشرًة
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 على سائر دائني المشتري، وھو من أھم      فللبائع امتیاز على المبیع یتقدم بھ
ویتمتع بھذا االمتیاز سواء . الضمانات التي یتمتع بھا البائع للحصول على الثمن وملحقاتھ

كان المبیع عقارًا أم منقوًال، وإذا لم یدفع المشتري الثمن في المیعاد المتفق علیھ، وكان 
حتى یوفي ) یحبسھ(متنع عن تسلیمھ المبیع ال یزال تحت ید البائع، كان لھذا األخیر أن ی

وللبائع ھذا الحق سواء كانت الملكیة قد انتقلت إلى المشتري أم ما . المشتري بما علیھ
  . زالت للبائع

 البیع فإذا تخلف المشتري عن دفع الثمن كان للبائع كذلك أن یطلب )١ (فسخ) ثانیًا (
دنى فى فقرتھا األولى أن العقد  من القانون الم١٤٧ فمن المقرر بنص المادة فسخ البیع

شریعة المتعاقدین فال یجوز نقضة أو تعدیلة إال باتفاق الطرفین أو لألسباب التى یقرھا 
  .القانون

                                                           

اعل�م أّن  : ،  ق�ال القراف�يّ  }َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقودِ     {عقود شرعًا الّلزوم لقولھ تعالى      األصل في ال    )١(
األص��ل ف��ي العق��ود الّل��زوم، ألّن العق��ود أس��باب لتح��صیل المقاص��د م��ن األعی��ان ، واألص��ل ترّت��ب الم��سّببات عل��ى   

ًا أو جائزًا، فیج�ب رعای�ًة لح�ّق ال�ّشرع، كف�سخ العق�د الفاس�د إلزال�ة         وقد یرد الفسخ علیھا، ویكون إّما واجب   . أسبابھا
سبب الفساد، واحترام ضوابط الّشرع أو شرائطھ اّلتي قّررھا في العقود، حمایًة للمصلحة العاّمة أو الخاّصة ودفعًا 

 إلرادة العاق��د، ویج��وز الف��سخ إعم��االً . لل��ّضرر، ومنع��ًا للمنازع��ات اّلت��ي تح��دث ب��سبب مخالف��ة ال��ّشروط ال��ّشرعّیة  
وقد ج�اء ال�ّشرع بأدّل�ة كثی�رة ف�ي م�شروعّیة       . كالفسخ في العقود غیر الالزمة، والفسخ بالّتراضي واالّتفاق كاإلقالة    

والفسخ القضائّي یكون إّما رعایًة لح�ّق     . »المسلمون على شروطھم  :"الخیارات واإلقالة وقال علیھ الصالة والسالم     
 ورفعًا للّظلم اّلذي یقع على أحد المتعاقدین بسبب إضرار العاق�د اآلخ�ر، وإص�راره عل�ى            الّشرع، وإّما إحقاقًا للحقّ   

منع غیره من ممارسة حّقھ في الفسخ، لوجود عیب في المبیع أو استحقاق المبیع أو الّثمن مثًال، وحّق القاضي ف�ي         
فإذا ظھر في المبی�ع عی�ب   . أحكام الّشرعالفسخ ناشئ من والیتھ العاّمة على الّناس، أو ألّنھ یجب علیھ رقابة تنفیذ            

رددت بغی�ر حاج�ة إل�ى    : مثبت للخیار أو ھلك بعض المبیع، فقد ذھب الجمھور إلى أّن العقد ینفسخ بقول المشتري             
  القضاء 

رددت، وال یحت�اج إل��ى ق��ضاء  : وذھ�ب الحنفّی��ة إل�ى أّن المبی��ع إذا ك�ان ف��ي ی�د الب��ائع فینف�سخ البی��ع بق�ول الم��شتري      
ف�إذا  . وأّما إن كان المبیع في ید المشتري ف�ال ینف�سخ إّال بق�ضاء القاض�ي أو بالّتراض�ي       .  إلى الّتراضي  القاضي وال 

ھ�ذا  . فإّنھ ینفسخ بحكم القاضي إذا رفع األمر إلیھ وامتن�ع العاق�دان ع�ن الف�سخ    -وذلك عند الحنفّیة  -كان العقد فاسدًا    
لمشتري إذا ظھ�ر مفل�سًا فللب�ائع خی�ار الف�سخ والّرج�وع بع�ین مال�ھ،         وقد ذھب المالكّیة والّشافعّیة والحنابلة إلى أّن ا    

من أدرك مالھ بعینھ عند رجل أو إنسان قد أفلس فھو أحّق «وال یلزمھ أن ینظره، عمًال بقول صلى اهللا علیھ وسلم 
ذا ك�ان ال�ّثمن   وی�رى الحنابل�ة أّن�ھ إ   . ، وینطبق ذلك الحكم على المعسر عند الحنابلة ولو ببعض ال�ّثمن »بھ من غیره  

أّم�ا إذا  . حاًال غائبًا عن المجلس دون مسافة القصر فال فسخ، ویحجر الحاكم المبیع وبقّیة مال�ھ حّت�ى یح�ضر ال�ّثمن     
ویرى . كان الّثمن الحاّل أو بعضھ بعیدًا مسافة القصر فأكثر، أو غّیبھ المشتري المسافة المذكورة كان للبائع الفسخ

وھ�و  :  ك�ان موس�رًا مم�اطًال فللب�ائع الف�سخ دفع�ًا ل�ضرر المخاص�مة، ق�ال ف�ي اإلن�صاف           ابن تیمّی�ة أّن الم�شتري إذا    
وأّما الحنفّیة فیرون أّنھ لیس للبائع الف�سخ، إذ ن�ّصوا أّن�ھ ل�یس الغ�ریم أح�ّق بأخ�ذ ع�ین مال�ھ، ب�ل ھ�و ف�ي                . الّصواب

 ش�یئًا ووج�د ع�ین مال�ھ ول�م ت�ف       ونّص الّشافعّیة على أّن�ھ إن ك�ان ف�ي غرم�اء المّی�ت م�ن ب�اع                 . ثمنھا أسوة الغرماء  
ول�یس  .  یضرب مع الغرماء بالّثمن وبین أن یف�سخ ویرج�ع ف�ي ع�ین مال�ھ     == الّتركة بالّدین فھو بالخیار بین أن    

خیار الفسخ مختّصًا بعقد البیع عند الجمھور، بل ھو ثابت أیضًا ف�ي ك�ّل عق�ود المعاوض�ات كاإلج�ارة  والق�رض،                    
فلس المستأجر قبل دفع األجرة ، للمقرض الّرجوع على المقترض إذا أفلس وكان ع�ین   فللمؤّجر فسخ اإلجارة إذا أ    

، )٥/٣٩١ (الفت���اوى الكب���رى) ٤/٤٥٩ (اإلن���صاف، )٥٣١ - ٢٠/٥٣٠ (مجم���وع الفت���اوى: انظ���ر. مال���ھ قائم���ًا
 ك���شاف القن���اع ، )٣/١٣٦ (مطال���ب أول���ي النھ���ى ، )٤/١١٦ (المب���دع، )٤/١٣١ (الف���روع، )١٢٦ (االختی���ارات

/ ٧ (ب�دائع ال�صنائع  ) ١٨١، ٤/١٦ (تبی�ین الحق�ائق  ) ٤/١٤ (الم�ستدرك ، )٤/٤٧٢ (حاشیة ابن قاس�م   ،  )٣/٢٤٠(
 أس���نى المطال���ب  ، )٨/١٧٤ (ال���ذخیرة ، )٧-٦/٦ (البح���ر الرائ���ق  ، )٧/١٢٦ (ش���رح ف���تح الق���دیر  ، )١٧٤-١٧٢

 ).٥/٦٢ (حاشیة ابن عابدین). ٢/١٧٩ (حاشیة قلیوبي) ١٨٧-٦/١٨٦(



 - ٣٤٩ -

 مدینھ، )١ ( ولكن ھذه القاعدة األصولیة ال تحول دون طلب أحد المتعاقدین، بعد إعذار
 لم یوف أحد المتعاقدین تنفیذ العقد أو فسخھ مع التعویض إن كان لھ مقتضى وذلك إذا

 . )٢ (بالتزامھ

 اطب اث

  زام ط  د اا

 لم یرد في القوانین المدنیة وقوانین حمایة المستھلك المقارنة تعریفًا واضحًا لضمان 
المطابقة، بل تمت اإلشارة إلیھ في بعض نصوص قوانین حمایة المستھلك، اال ان الفقھ 

عریفا لضمان المطابقة، من خالل ایراد تعریف للمطابقة ذاتھا تارة، أو حاول إن یضع ت
  .من خالل التصدي لبیان المقصود بعدم المطابقة تارة أخرى

من حیث التعریف التشریعي لضمان المطابقة، فقد نص قانون االستھالك :   أوال
م، ٢٠٠٥ر   فبرای٧ والمعدل بقانون ١٩٩٣یولیو٢الصادر في ) ٩٤٩/٩٣(الفرنسي رقم 

یلتزم البائع بأن یسلم شیئًا مطابقًا للعقد ویضمن عیوب : (على إنھ) ٢١١/٤(في المادة 
  ).المطابقة الموجودة عند التسلیم

  یبدو من خالل ھذا النص إن المشرع الفرنسي قد بّین المطابقة كضمان یلتزم بھ البائع، 
شتري إن یرجع على البائع بضمان فإذا كان المبیع غیر مطابق للعقد عند التسلیم، كان للم

  .المطابقة

 م، فقد أشار إلى ھذا الضمان ٢٠٠٦ لسنة ٦٧  أما قانون حمایة المستھلك المصري رقم
للمستھلك خالل أربعة عشر یومًا من تسلم أیة : ((التي نصت على انھ) ٨/١(في المادة 

 شاب السلعة عیب أو سلعة الحق في استبدالھا أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا، وذلك إذا
  .....).كانت غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا من اجلھ 

                                                           

یق�ال أع�ذر الرج�ل إذا أت�ى     : وقال المب�رد ف�ي مع�اني الق�رآن       .  في طلب العذر   مصدر أعذر إذا بالغ     )١(
من أنذر فقد أعذر أي قد بالغ ف�ي الع�ذر م�ن تق�دم إلی�ك فأن�ذرك، ومن�ھ أع�ذر            : صحیح، ومنھ المثل  

س�ؤال الح�اكم م�ن    : وف�ي الع�رف ق�ال اب�ن عرف�ة         . القاضي إلى من ثبت علیھ ح�ق ف�ي الم�شھود ب�ھ            
وأساس نظریة اإلعذار فى القانون المدنى المصرى ھ�و  . لھ ما یسقطھ  توجھ علیھ موجب حكم ھل      

الق��انون الم��دني الفرن��سي، حی��ث أخ��ذت ال��شكلیة م��ن الق��انون الروم��انى وال��ذي ھ��و أس��اس نظری��ة    
 م��دني م��صري عل��ى كیفی��ة اإلع��ذار ح��ین ٢١٩ وق��د ن��صت الم��ادة .اإلع��ذار ف��ى ال��شرائع الالتینی��ة

ن�ذاره أو بم�ا یق�وم مق�ام اإلن�ذار، ویج�وز أن یك�ون اإلع�ذار         یكون إعذار المدین بإ: "نصت على أن 
عن طریق البرید على الوجھ المبین فى قانون المرافع�ات كم�ا یج�وز أن یك�ون مترتب�ًا عل�ى اتف�اق                   

 ".یقضى بأن یكون المدین معذرًا بمجرد حلول األجل دون الحاجة إلى أى إجراء آخر
أحكام االلت�زام آث�ار الح�ق    الكسواني، : نظر كذلك وا. ١٥/٥/١٩٧٤ بجلسة   ١٢٨٧نقض مدني رقم      )٢(

دراسة -أحكام االلتزام في ضوء الشریعة اإلسالمیة بلحاج العربي،   . ٢١١، ص في القانون المدني  
 .١٢٨، ص)٢٠١٢دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان (مقارنة
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  وبذلك نجد ان المشرع المصري قد اعتبر ضمان المطابقة من الحقوق األساسیة التي 
یتمتع بھا المستھلك، والذي یجب إن یكون فیھ المبیع مطابق للمواصفات المذكورة في 

  .  عن وجوب مطابقتھ مع الغرض الخاص الذي قصده المستھلك من التعاقدالعقد، فضًال

 من حیث التعریف الفقھي لضمان المطابقة، فقد عرف البعض المطابقة، فیما عرفھ :ثانیا
إن تتفق البضاعة التي : (آخرون بعدم المطابقة، حیث تم بیان وتعریف المطابقة على انھا

مطابقة الشيء (، أو ھي ) االتفاق بینھ وبین البائعتسلم إلى المشتري مع ما وقع علیھ
                     .)١( )المبیع للمواصفات المتفق علیھا في العق

، أوھي )٢ ()یھتسلیم مبیع ال یتطابق مع المعقود عل(  أما تعریف عدم المطابقة فیقصد بھ 
، كما )٣ ()شترياالختالف بین الشيء المتفق علیھ في العقد وبین الشيء المسلم للم(

عدم صالحیة المبیع لالستعمال حسب طبیعة المبیع أو العقد أو (عرفھا آخر بأنھا 
اال تتوافر في المبیع الصفات التي (، او إن عدم المطابقة ھي )٤ ()الغرض المعد لھ المبیع

تم االتفاق علیھا صراحًة أو ضمنًا أو تلك الصفات التي كان یتوقع المشتري وجودھا في 
  .)٥ ()عقود علیھالم

  یالحظ من خالل ما تقدم نعتقد إن تعریف الفقھ للمطابقة أو عدم المطابقة، ال یختلف 
كثیرًا في جوھره، باستثناء التعریف األخیر الذي وسع من مفھوم عدم المطابقة أكثر من 
 تعریف المطابقة، حیث اقتصر معنى المطابقة على المواصفات المتفق علیھا بالعقد، بینما
اشتمل تعریف عدم المطابقة على عدم صالحیة المبیع لالستعمال حسب طبیعة المبیع او 
العقد او الغرض المعد لھ المبیع، او تخلف الصفات التي كان یتوقع المشتري وجودھا في 

  .المبیع

  وفي ضوء المالحظة المذكورة أعاله، یمكن ان یعرف ضمان مطابقة المبیع بأنھ 
 البائع بتسلیم المشتري مبیع مطابق للمواصفات المتفق علیھا في ضمان یلتزم بموجبھ(

  ).العقد، كما یلزم ان یكون مطابق للغرض

                                                           

 القاھرة، دار  ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك،٠د) ١(
 .٧م، ص٢٠٠٨النھضة العربیة، 

، ١٩٨٩حسام الدین االھواني، عقد البیع في القانون الكویتي، مطبعة ذات السالسل، الكویت، . د) ٢(
 .٧٢٦ص

 .٨ ممدوح محمد علي مبروك، مصدر سابق، ص٠د) ٣(
 .١٩ص-ثروت عبد الحمید، مصدر سابق، . د) ٤(
دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، -دیة للمستندات اإلعالنیة حمدي احمد سعد، القیمة العق. د) ٥(

 .١٢٧م، ص٢٠٠٧القاھرة، 
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  : ومن خالل ھذا التعریف یمكن استخالص نتائج ھذا الضمان

وفقًا لما اشتمل علیھ العقد من شروط . )١ (ان ضمان المطابقة ھو التزام بتحقیق نتیجة -
عین على البائع تسلیم مبیع یتفق مع المواصفات أو الغرض صریحة أو ضمنیة، حیث یت

  . المعد لھ المبیع

ان الغرض الخاص بالمشتري من الموضوعات الشخصیة، التي یصعب الكشف عن  -
حقیقتھا، فال بد من إخضاعھ لمعاییر تتعلق بصفة المشتري أو باالعتماد على البیانات 

قة على المبیع، أو إخضاعھ للسلطة التقدیریة المقدمة من البائع أو تلك البیانات الملص
  .للقاضي، حتى نمنع المشتري من التعسف باستعمال حقھ الناتج عن ھذا الضمان

 أما على صعید القضاء، فقد تم اإلشارة إلى مضمون ھذا الضمان في منطوق األحكام 
 والفقھ الصادرة من القضاء، في أكثر من مناسبة، بل كان أكثر تشدیدًا، من التشریع

بضرورة تحقق المطابقة في المبیع وان كان تخلفت المواصفات متحقق في مواصفات 
یتحقق (المبیع الجمالیة، فقد أشار احد األحكام الصادرة من القضاء الفرنسي على انھ 

اإلخالل بضمان المطابقة وان لم تكن للخاصیة المطلوبة في المبیع أیة قیمة عملیة ، بان 
، كما ان القضاء الفرنسي قد ساق احكامًا ، تقضي بان )٢ ()مالیة مجردةكانت ذات قیمة ج

ضرر المادي الذي قد یصیب المشتري جراء تخلف تخلف المطابقة ال یشترط فیھا ال
إذا كانت النسخة المسلمة من كتاب یحمل رقمًا (المطابقة ، حیث ورد ذلك الحكم على انھ 
 المقدم للناشر كان ھناك إخالل بھذا الضمان مختلفًا عن الرقم المحدد في طلب الشراء

  .)٣ ()حتى وان لم یكن ھناك أي اختالف في الثمن

  : شروط تحقق مسؤولیة البائع عن عدم المطابقة

   من اجل قیام مسؤولیة البائع عن عدم مطابقة المبیع، البد من تحقق مجموعة من 
ى البائع بضمان المطابقة، الشروط األساسیة الالزمة لتمكین المشتري من الرجوع عل

حیث تنصب بعض ھذه الشروط على المبیع ذاتھ، فیما یتعلق البعض اآلخر بالمشتري، 
  .باعتباره صاحب الحق في الضمان

ففیما یتعلق بالمبیع، ینبغي إلمكانیة االحتجاج بضمان المطابقة ان یكون المبیع غیر 
  .منًامطابق للمواصفات التي تم االتفاق علیھا صراحة او ض

                                                           

مسؤولیة البائع عن ضمان العیوب الخفیة في بیوع السیارات احمد شوقي محمد عبد الرحمن، . د) ١(
 .١٢٤، ص٢٠٠٧-  االسكندریة –في الفقھ والقضاء المصري والفرنسي، منشأة المعارف 

، ٢٠٠٤حمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، منشأة المعارف، اإلسكندریة، عمر م. د) ٢(
 .٧٠٨ص

  . ٣٥ثروت عبد الحمید، مصدر سابق، ص. د) ٣(
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  أما بالنسبة للمشتري، فیتوجب علیھ إذا ما أراد إقامة دعوى ضمان المطابقة ان یكون 
قد قام باإلجراءات الالزمة لضمان حقھ في الرجوع على البائع، سواء من حیث تسلم 
المبیع، او من حیث فحصھ بالعنایة المطلوبة، فضًال عن وجوب إخطار البائع في حالة 

  .عدم مطابقة المبیع

  :عدم مطابقة المبیع عند التسلیم-١

    البائع ملزم بان یقدم مبیع مطابق وفقًا لما تم المتفق علیھ في عقد البیع، فإذا لم یكن 
تقدیم المبیع بتلك الصورة، َعّد البائع مخًال بالتزامھ بالتسلیم المطابق للمواصفات المتفق 

ائع عن التسلیم غیر المطابق علیھا في العقد صراحة او ضمنًا، تحققت مسؤولیة الب
  . للمواصفات

 لقد تناولت الكثیر من القوانین المقارنة مسؤولیة البائع في حالة إخاللھ لبنود العقد وما 
 )٢١١/٤(تضمنھ من مواصفات ، ومن بینھا قانون االستھالك الفرنسي فقد نصت المادة 

للمواصفات المنصوص علیھا یجب على البائع ان یسلم المبیع وفقًا  (-: منھ على انھ)١(
بالعقد كما یضمن عیوب المطابقة عند التسلیم و یسًال عن عدم مطابقة المبیع الخاصة 

منھ على انھ ) ٨(، كما نص قانون حمایة المستھلك المصري في المادة )بالتعبئة والتغلیف
 ضالغر أو للمواصفات مطابقتھا أو بالسلعة عیب وجود حول خالف وجود  حالة في...(

  ).شأنھ في قرارًا ملزمًا لیصدر الجھاز إلى األمر یحال أجلھ من علیھا التعاقد تم الذي

   والسؤال الذي یطرح على البحث ھنا، ھل ان كل بائع ملزم بتقدیم مبیع مطابق لجمیع 
المواصفات، وان كان تخلف بعضھا ال یؤثر على صالحیة المبیع، بمعنى ان البائع ملزم 

  بق في جمیع صفاتھ الجوھریة والكمالیة؟ بتسلیم مبیع مطا

 إلى ضرورة التشدید على مسؤولیة البائع المحترف دون سواه )٢(  ذھب البعض من الفقھ
، واستندوا في ذلك، على اعتبار احتراف البائع وتخصصھ في بیع شيء معین یسمح لھ 

 الصفات كان بمعرفتھ معرفة تامة بجمیع صفاتھ الجوھریة ،فان سلم مبیع خالي من تلك
البائع سيء النیة ، ومن ثم البد من افتراض علم البائع المحترف بعیوب المبیع او تخلف 
الصفات والخصائص التي یعول علیھا المشتري، كما لو تعاقد مزارع مع مورد لبذور 

                                                           

)١ (- Article L٤-٢١١:- (Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au 
contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant 

de l'emballage، des instructions de montage ou de l'installation 
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 

réalisée sous sa responsabilité). 
مصدر سابق، :  عمر محمد عبد الباقي. وما بعدھا، ود١٣ید، مصدر سابق، صثروت عبد الحم. د) ٢(

 .٧١٢ص
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القمح على كمیة معینة لغرض زراعتھا ، اال ان مورد البذور قد قدم بذور تصلح الن 
  .وانیًا بدًال عن تلك التي تصلح للزراعةتكون علفًا حی

  فضُال عن ذلك، ان البائع المحترف دائما ما یسعى إلى ان یقدم مصلحتھ على مصالح 
المستھلكین وھو ال یكترث بما قد یصیبھم من إضرار نتیجة تخلف المواصفات التي 

  .توقعوا وجودھا في المبیع

مسؤولیة البائع المحترف وافتراض سوء ونتفق مع ما ذھب إلیھ الفقھ من التشدید على 
نیتھ في حالة تسلیم مبیع معیب او غیر مطابق لبنود العقد فھناك ھنالك طائفة من البائعین 
المحترفین یحترمون مھنتھم ویسعون الى تقدیم سلع مطابقة تمام المطابقة لبنود العقد، او 

نفیذ العقد وفقا لمبدأ حسن متفقة مع الغرض الذي یقصده المشتري، ویكون عندئذ قد تم ت
وكذلك الفرنسي في ) ١٤٨(النیة، وھذا ما نص علیھ القانون المدني المصري في المادة 

  .منھ) ١١٣٤(المادة 

   كما وان التزام البائع ال یقتصر على ان یسلم المشتري مبیعًا مطابق في عناصره 
 ، كما ألزمھ البائع بان الجوھریة ، بل شمل ھذا االلتزام العناصر غیر الجوھریة أیضا

تكون طریقة تعبئة وتغلیف المبیع المتفق علیھا مطابقة تامة لشروط العقد، ومن ثم 
وصول المبیع وقت التسلیم للمشتري سالمًا من أي خلل، وبذلك یكون االلتزام بالتسلیم 

ري شیئًا ، وھذه النتیجة ھي ان یقدم البائع للمشت)١(المطابق للمبیع التزامًا بتحقیق نتیجة
صالحًا للغرض الذي تعاقد من اجلھ ، فالبائع ال تستبعد مسؤولیتھ عن حالة عدم مطابقة 
المبیع وان اثبت حسن نیتھ في تنفیذ العقد ، وبذل العنایة المطلوبة من اجل تحقیق تلك 

   .)٢(النتیجة

  :التنفیذ وواجبات المشتري

 وأراد المشتري إثارة مسؤولیة إذا كان المبیع غیر مطابق للمواصفات المتفق علیھا،
البائع عن عدم المطابقة، فانھ ینبغي على المشتري، ابتداًء، ان یكون قد أوفى بجمیع 

، حیث یحق للبائع، )٣ (التزاماتھ الناشئة عن عقد البیع، وفي مقدمتھا االلتزام بدفع الثمن
تنفیذ، االمتناع عن تنفیذ في حالة عدم وفاء المشتري بالتزاماتھ العقدیة ومطالبتھ للبائع بال

ما أوجبھ علیھ العقد من التزامات، إعماال لقاعدة الدفع بعدم التنفیذ في العقود الملزمة 
   .)٤ (للجانبین

                                                           

 .٤٩احمد شوقي محمد، مصدر سابق، ص. د) ١(
الحمایة الخاصة حسن عبد الباسط جمیعي، . ، ود١١٥ثروت عبد الحمید، مصدر سابق، ص. د) ٢(

 .١٤٣، مصدر سابق، صلرضا المستھلك في عقود االستھالك
 . وما بعدھا٢٤٣م، ص٢٠١٠لسعید الزقرد، عقد البیع، المكتبة العصریة، المنصورة،احمد ا. د) ٣(
في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف احد المتعاقدین  (;مدني مصري ) ١٥٧/١(المادة: انظر) ٤(

، كما ...... ) بالتزامھ جاز للمتعاقد اآلخر بعد اعذاره المدین ان یطالب بتنفیذ العقد او بفسخھ
في : (من القانون المدني العراقي حیث نصت على انھ) ١٧٧/١(ذھبت إلى المعنى نفسھ  المادة 

العقود الملزمة للجانبین ،إذا لم یوف احد المتعاقدین بما وجب علیھ العقد جاز للعاقد اآلخر بعد 
 ........).  االعذار ان یطلب الفسخ مع التعویض ان كان لھ مقتضى
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وباإلضافة إلى ما تقدم، فانھ یشترط إلمكانیة رجوع المشتري على البائع بضمان 
قھ في إقامة دعوى المطابقة، ان یكون المشتري قد قام باإلجراءات الالزمة لضمان ح

الضمان على البائع، حیث یتمثل ذلك في تسلم المبیع من قبل المشتري، وفحصھ بالشكل 
  .المناسب، مع إخطار البائع بتحقق عدم المطابقة في حالة وجودھا

ولعل الحكمة التي دفعت المشرع إلى اشتراط ھذه االمور تكمن في رغبتھ في حث 
على مدى مطابقتھ للعقد من جھة، واحاطة البائع المشتري على فحص المبیع والوقوف 

علمًا في حالة عدم المطابقة واعطائھ الفرصة والوقت الكافي لیتسنى لھ اتخاذ اإلجراءات 
  .الالزمة لمعالجة الموقف، قبل مفاجأتھ دعوى عدم المطابقة علیھ من قبل المشتري

 إخطار البائع بعدم مطابقة :فحص المبیع، ثانیا:   وفي ضوء ما سبق، سنقوم بدراسة أوال
  .المبیع

  .فحص المبیع-)أ(

على البائع أن یقوم بتسلیم بضاعة من النوع المتفق والمطابق لشروط العقد، وعلى 
 المشتري ان یتسلم المبیع، وھو ال یستطیع ان یتسلمھ اال إذا نفذ البائع التزامھ بالتسلیم،

ام متمم للتسلیم من البائع، فعلى البائع وبذلك یكون استالم المبیع من جھة المشتري، التز
ان یقوم بتنفیذ التزامھ بالتسلیم أو یبدي استعداده لھ، ثم یطلب من المشتري ان یتسلم 

  .المبیع

فضًال عن ذلك، یكون البائع قد نفذ التزامھ بالتسلیم، عندما یضع المبیع تحت تصرف  
، وھذا ما جاءت بھ )١ ( حاجاتھالمشتري بحث یتمكن من انتفاع واستغالل المبیع إلشباع

یكون التسلیم بوضع -١(من القانون المدني المصري فقد نصت على ) ٤٣٥(المادة 
المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ واالنتفاع بھ دون عائق ولو لم 

  .....). یستول علیھ استیالء مادیًا ما دام البائع قد اعلمھ بذلك

 المبیع، ینبغي علیھ ان یبادر الى فحص المبیع، وذلك للتأكد من    فإذا تسلم المشتري
من القانون المدني ) ٤٤٩/١(مطابقتھ مع ما تم االتفاق علیھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

المصري حیث ألزمت المشتري بوجوب فحص المبیع والتأكد من حالتھ وذلك وفقًا لما 
إذا : (حیث جاء نصت على النحو التاليھو متعارف علیھ بما یحملھ المبیع من صفات، 

تسلم المشتري المبیع وجب علیھ التحقق من حالتھ بمجرد تمكنھ من ذلك، وفقًا للمألوف 
  ....).في التعامل

                                                           

عبد . ، ود١٧٠، ص١٩٧٢ البیع في القانون المدني، مكتبة القاھرة الحدیثة ،خمیس خضر، عقد. د) ١(
 .٢٦٨المنعم البدراوي، مصدر سابق، ص
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  وفي إطار الكالم عن واجب المشتري في فحص المبیع، ینبغي الوقوف على مسألتین 
فیة إجراء الفحص، فمتى یتم أساسیتین، تتعلق األولى بوقت فحص المبیع والثانیة بكی

  فحص المبیع؟ وما ھي طریقة فحص المبیع؟

بما ان القانون وفقا لنصوص المواد أعاله، قد ألزم المشتري بضرورة فحص المبیع قبل 
الرجوع على البائع بالضمان، ان یبادر الى فحصھ بمجرد وضعھ تحت تصرفھ، وذلك 

   .)١ (ص الذي تعاقد من اجلھلیتحقق من مدى مطابقتھ لألوصاف او الغرض الخا

  أما ما یتعلق بطریقة فحص المبیع، فبحسب ما جرى علیھ العرف، أي ان تكون بعنایة 
الشخص العادي ال عنایة الشخص الفني المتخصص، أي انھ ال یلتفت إلى ظروف 

وإنما ینظر إلى قدرة الشخص  المشتري الخاصة من حیث العلم والجھل والحذر والغفلة
ما یبذلھ من عنایة الرجل المتوسط في شؤونھ الخاصة لكشف عدم مطابقة المبیع العادي و

  .للمواصفات المتفق علیھا

   إال ان عنایة الرجل المعتاد في فحص المبیع لیست مطلقة في جمیع أنواع البیوع، بل 
ھي قد تقتصر في حالة المبیع الذي یسھل على المشتري العادي دون المحترف معرفة 

بقتھ، أما لو كان الفحص العادي ال ینكشف فیھ حالة المبیع ومدى مطابقتھ عدم مطا
للمواصفات المتفق علیھا في العقد، بل یتطلب ذلك ان یكون الفحص من قبل فني 
مختص، كما لو تم التعاقد على أجھزة ذات استعمال جدید او استعمال أول، فان ذلك 

جھزة المتعاقد علیھا، وھذا یمنح المشتري یتطلب خبیر او فني یعلم بدقة جزئیات ھذه األ
   .)٢ (عدم التقید بمدة اإلخطار

 ونرى من خالل ما تقدم، على الرغم من وجاھة الرأي أعاله، إال ان االستعانة بخبیر او 
إذا صعب على المشتري كشف : فني متخصص للكشف على المبیع، مقید بقیدین، األول

دید او مبیع یستعمل ألول مرة، یحتاج إلى فني او وجود مبیع ج: عدم المطابقة، والثاني
متخصص، فھذه القیود ال تتماشى مع ما نسعى إلیھ من حمایة للمشتري الذي غالبًا ما 
تنقصھ الخبرة في معرفة المبیع، لذا یجب ان یتم فحص المبیع في جمیع األحوال، من 

ت المتفق علیھا، قبل فني مختص، لبیان خصائص المبیع ومدى مطابقتھ مع المواصفا
  . فذلك یؤدي إلى استقرار المعامالت

  :إخطار البائع بعدم مطابقة المبیع)ب  ( 

 ان قیام المشتري بتسلم المبیع وفحصھ بالعنایة المطلوبة ال یكفي إلثارة مسؤولیة البائع 
عن ضمان المطابقة ، وإنما یتعین على المشتري إضافة إلى ذلك ان یقوم بإخطار البائع 

 مطابقة المبیع للشروط والمواصفات المتفق علیھا في العقد، واإلخطار إجراء نصت بعدم
                                                           

 .  ٣٦١محمود سمیر الشرقاوي، مصدر سابق، ص. د) ١(
، ٢٠٠٨ دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت،–محمد حسن قاسم، العقود المسماة . د) ٢(

 .٣٨٠ص
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علیھ القواعد العامة المقررة في القانون المدني والذي یعرف بأنھ عمل إجرائي ینقل إلى 
البائع تذمر المشتري من كون المبیع یحتوي على عیب او خلل معین یجعلھ غیر مطابق 

و غالبًا ما یعد مقدمة من مقدمات دعوى ضمان مطابقة المبیع ، للمنفعة المرجوة منھ، وھ
وھذا اإلجراء قد نصت علیھ اغلب القوانین المقارنة، منھا القانون المدني الفرنسي حیث 

منھ ، على المشتري إخطار البائع بوجود العیب في المبیع ، وقد ) ١٦٤٨(ورد في المادة 
ن یرجع المشتري خاللھا على البائع حدد مدة سنتین من تاریخ اكتشاف العیب ا

منھ ، ) ٤٤٩/١( ، كما نص على ذلك القانون المدني المصري في المادة )١(بالضمان
مؤكدًا ان عمل اإلخطار یجب ان یتحقق خالل مدة معقولة وھذا ما نصت علیھ ھذه المادة 

كنھ من  إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیھ التحقق من حالتھ بمجرد تم-١: (على انھ
ذلك وفقًا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عیبًا یضمنھ البائع وجب علیھ ان یخطره بھ 

  ). خالل مدة معقولة، فإذا لم یفعل اعتبر قابًال للمبیع

من القانون المدني الفرنسي قد ) ١٦٤٨( إلى ان نص المادة )٢ (  وقد ذھب رأي من الفقھ
من ) ٤٤٩/١(عقولة على غرار نص المادة بّینت مدة اإلخطار، والتي تكون بمدة م

  .  القانون المدني المصري

 اال ان نص المادة المتقدمة الذكر لم تصرح بمھلة محددة لعمل اإلخطار، بل ھي أوجبت 
  .على المشتري رفع دعوى الضمان خالل مدة سنتین من اكتشاف العیب

لقانون الفرنسي عندما اخذ   ونرى ان الرأي األول لم یبین الدلیل على ما استند علیھ ا
بالمدة المعقولة، كما في القانون المصري، وبذلك فان القانون المدني الفرنسي لم یبین مدة 

  .اإلخطار وإنما بین مدة رفع دعوى الضمان

 وتحدید تلك المدة یكون وفق للمألوف في التعامل، أي حسب طبیعة المبیع، فالعیب قد 
ص العادي وفي اللحظة التي یتم فیھا تسلیم المبیع یظھر للمشتري بمجرد إجراء الفح

مادیًا، فالبد من مرور مدة معقولة على التسلیم، للتأكد من مطابقة المبیع وھذه المدة تكون 
  .وفقًا للمألوف في التعامل

   ونستنتج من ذلك، عندما یكتشف المشتري عدم مطابقة المبیع للمواصفات او للغرض 
، إذا كان العیب قد اكتشفھ عند )١ (بادر إلى إخطار البائع بذلكمن التعاقد، علیھ ان ی

  .التسلیم

                                                           

)١ (Article (١٦٤٨) ( 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. Dans le cas prévu par l'article ١-١٦٤٢، l'action 
doit être introduite، à peine de forclusion، dans l'année qui suit la 

date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des 
défauts de conformité apparents).   

 .٦٢،٦١ممدوح محمد علي مبروك، مصدر سابق، ص. د) ٢(
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. تقدیرھا إلى قاضي الموضوع) ٢ ( أما تقدیر ھذه المدة لعمل اإلخطار، فقد اسند الفقھ
ویبدو ان القاضي یستند ھو اآلخر في تحدید ھذه المدة بالرجوع الى معیارین، األول 

حاصل بین الطرفین على ان تكون ھنالك مدة إخطار معیار شخصي، ویتمثل باالتفاق ال
محددة، یكون للمشتري من خاللھا ان یقبل المبیع او یرفضھ لعدم مطابقتھ لشروط العقد، 

  .اما المعیار الثاني فھو معیار مادي یتوقف على طبیعة ونوع المبیع محل العقد

  :جزاء اإلخالل بضمان مطابقة المبیع -

ى دعوى عدم المطابقة، ثبوت الحق للمشتري في طلب أحد    ان األثر المترتب عل
الجزاءات الناتجة عن إخالل البائع بالتسلیم المطابق للمبیع، وان الحق الذي یستند إلیھ 
المشتري في طلب ھذه الجزاءات یستند إلى القواعد العامة في القانون المدني التي نظمت 

قرره قوانین االستھالك من جزاءات تفرض أحكام المسؤولیة العقدیة، باإلضافة إلى ما ت
  .على البائع، نتیجة لعدم تحقق المطابقة المطلوبة في المبیع

  وبما ان ضمان مطابقة المبیع یھدف إلى استیفاء المنفعة الكاملة من المبیع، والتأكد من 
مطابقتھ لمواصفات العقد او الغرض الخاص للمشتري، فان التنفیذ العیني والمتمثل 

الح المبیع او استبدالھ ھو الجزاء األول الناشئ عن ھذا الضمان، ویتمثل الجزاء بإص
الثاني في رد المبیع غیر المطابق للعقد او الغرض الخاص بالمشتري، فیما یكون 

  . للمشتري جزاء ثالث یتمثل بالتعویض

  التنفیذ العیني-١ ولبیان وتوضیح جزاء الخالل بضمان مطابقة المبیع نتناول 

  .التعویض -٣رد المبیع كجزاء یفرض على البائع عن عدم المطابقة،  - ٢ 

  - :التنفیذ العیني-١

من القانون المدني الفرنسي، على إجبار البائع بتنفیذ التزامھ ) ٣ ()١١٤٨(  نصت المادة 
التي نصت ) ٢٠٣/١(تنفیذًا، كما ھو الحال بالنسبة القانون المدني المصري في المادة

على تنفیذ التزامھ تنفیذًا عینیًا ٢٢٠و٢١٩لمدین بعد اعذراه طبقًا للمادتین یجبر ا(على 
                                                                                                                                                          

 .٧٣٩عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص. د) ١(
عبد المنعم البدراوي، . ، ود٣١٥ھیم سعد، ضمان العیوب الخفیة مصدر سابق، صنبیل ابرا. د) ٢(

 .٥٢٣مصدر سابق، ص
)٣ ( Article ١١٨٤;(La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les 

contrats synallagmatiques، pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera 
point à son engagement.Dans ce cas، le contrat n'est point résolu de plein 
droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté، a le choix 
ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible، ou 
d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit 
être demandée en justice، et il peut être accordé au défendeur un délai selon 
les circonstances). 
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) ٢٤٦/١(، وذات الحكم نص علیھ القانون المدني العراقي في المادة )متى كان ممكنًا
  ). یجبر البائع على تنفیذ التزامھ تنفیذًا عینیًا متى كان ذلك ممكنًا-١: (على انھ

 فانھ یشترط إلجبار البائع على تنفیذ التزامھ بتسلیم مبیع وتطبیقًا للحكم الوارد أعاله،
مطابق تنفیذًا عینیًا ان یكون ھذا التنفیذ ممكنًا، فان استحالة التنفیذ العیني لاللتزام، تعین 

 االستحالة ھي عنھا نتكلم التي واالستحالة العدول عن التنفیذ العیني إلى التنفیذ بمقابل،
ینقضي  سبب أجنبي إلى الراجعة االستحالة ّألن مدین الجسیم،خطأ ال غش او إلى الراجعة

بھا االلتزام ویمتنع على الدائن عندئذ من الرجوع على المدین بالتعویض، وذلك طبقًا 
  .)١ (من القانون المدني المصري) ٢١٥(المادة  لنص

دھما،    وقد ذھب رأي في الفقھ ان للتنفیذ العیني طریقتین یمكن للمشتري ان یختار أح
، وفي ضوء ما تقدم، )٣ (، والثانیة تتمثل باستبدالھ)٢ (األولى تكون بطریقة إصالح المبیع

سوف نقوم بعرض كل من الطریقتین المذكورتین مع بیان وجھة النظر بشأن إمكانیة 
  :األخذ بھما كتالي

  :التنفیذ العیني بطریقة إصالح المبیع غیر المطابق-٢

في -یكون للمشتري الخیار(على انھ  )٢١١/٩(ي في المادةاالستھالك الفرنسنص قانون 
، حیث یلتزم البائع )بین إصالح المبیع او استبدالھ بآخر-حالة عدم مطابقة المبیع 

بإصالح الخلل الذي یعتري المبیع ویجعلھ یتطابق والغرض الذي تعاقد من اجلھ 
 ، المبیع بأداء وظیفتھالمشتري، حیث یكون الھدف من إصالح المبیع ھو التأكد من قیام

وھذا ینسجم مع مضمون المطابقة الوظیفیة للمبیع، علیھ فان للمشتري بمجرد تحقق عدم 
  . )٤ (صالحیة المبیع لوظیفتھ ان یطلب تدخل البائع بإصالح المبیع

    ان التنفیذ العیني بطریقة إصالح المبیع قد تتطلب نفقات یتحملھا البائع والمتمثلة 
لمبیع من منزل المشتري إلى ورشة الصیانة ومن ثم إعادتھا إلیھ، او ان بنفقات نقل ا

یرسل البائع عّمال الصیانة إلى محل وجود المبیع لغرض إصالحھ، وھذه النفقات قد 
  .)٥ (تكون باھضھ على البائع، وتكون كذلك عندما تزید عن المبلغ المدفوع كثمن للمبیع

                                                           

إذا استحال على الملتزم بالعقد ان ینفذ االلتزام عینًا حكم علیھ : ( على أنھ٢١٥تنص المادة ) ١(
امھ ما لم یثبت استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي الید لھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتز

 ...........)فیھ،
 .٤٠٣ مصدر سابق، صمحمد حسن قاسم،. د) ٢(
 .٣٥جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقوالت الجدیدة، مصدر سابق، ص. د) ٣(
 .٢١المصدر السابق، ص) ٤(
 .٧٤٢ سابق، صحسام الدین االھواني، مصدر. د) ٥(



 - ٣٥٩ -

یع یكون مقتصرًا على الخلل او العطل الذي  یتضح من خالل ما تقدم ان إصالح المب
ینصب على صالحیة المبیع لالستعمال، وھذا یتفق مع ضمان مطابقة المبیع في إحدى 

  .صور المطابقة المتمثلة بالمطابقة الوظیفیة

   أما بالنسبة لبقیة صور المطابقة نجد ان عملیة إصالح المبیع تكون غیر مجدیة عندما 
 الصفات المتفق علیھا، كمن یشتري كومبیوتر على انھ یتمیز یكون المبیع خاٍل من

بمواصفات معینة، فان تخلفت ھذه المواصفات فال یطلب المشتري إصالح المبیع وإنما 
لھ ان یطلب استبدالھ بآخر، لذا فان إصالح خلل المبیع یمكن اعتباره طریقة من طرق 

  .التنفیذ العیني لضمان المطابقة في صورتھ الوظیفیة

  :التنفیذ العیني بطریقة استبدال المبیع غیر المطابق-٣

 تنص اغلب قوانین حمایة المستھلك على استبدال المبیع باعتباره إحدى طرق التنفیذ 
، حیث یكون )٢١١/٩(العیني لضمان المطابقة، كقانون االستھالك الفرنسي في المادة 

  .ح المبیع او استبدالھ بآخرللمشتري الخیار، في حالة عدم مطابقة المبیع، بین إصال

على انھ فیھا ) ٨(   ونص على ذلك قانون حمایة المستھلك المصري في المادة 
للمستھلك خالل أربعة عشر یومًا من تسلم أیة سلعة الحق في استبدالھا أو إعادتھا أو (

  ). استرداد قیمتھا

ًا عینیًا بطریقة استبدال المبیع   وفي الواقع العملي یقوم البائع بتنفیذ التزامھ بالضمان تنفیذ
، )٢ (، حیث یكون استبدال المبیع بطلب من المشتري خالل مدة من تسلم المبیع)١ (بآخر

من قانون حمایة المستھلك المصري، حیث تم تحدید المدة لالستبدال ) ٨(كما في المادة 
ل إذا ما تعرض بأربعة عشر یومًا من تسلیم المبیع، كما یكون للبائع ان یرفض االستبدا

   .المبیع للتلف او الھالك بفعل المشتري

  ویرى البعض حق المشتري في طلب استبدال المبیع غیر المطابق للمواصفات إذا تعذر 
إصالحھ، وبالتالي یعد االستبدال تنفیذًا عینیًا للضمان، وعلى الرغم من تأیید البعض لحق 

 اآلخر، ال یعده تنفیذا عینیا، حیث یرى المشتري في طلب استبدال المبیع، اال ان البعض
ان االلتزام بالمطابقة التزام مستقل عن االلتزام بالتسلیم، ویستند في ذلك، الى ان االلتزام 
بالتسلیم ینتھي دوره بمجرد تسلم المشتري للمبیع دون إبداء أي تحفظ، وللمشتري ان 

  .)٣ (ینازع في ضمان المطابقة بالتعویض

                                                           

 .٧٤٣المرجع السابق، ص) ١(
أحمد سعید الزقرد، حق المشتري في اعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلفزیون، بحث . د) ٢(

 .٢١٨، ص١٩٩٥منشور في مجلة الحقوق الكویتیة، السنة التاسعة عشر، العدد الثالث، سبتمبر 
 .٤٠٤محمد حسن قاسم، مصدر سابق، ص. د) ٣(
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 إلى ان عدم المطابقة ُیعد إخالال بااللتزام بالتسلیم، بمعنى )١ ( الفقھوذھب جانب آخر من
  . متى ما كان المبیع غیر مطابق، ُعّد المبیع غیر مسلم أصال للمشتري

 ویتضح من ذلك، ان مجرد تسلیم المبیع للمشتري ال یجعل البائع موفیًا اللتزامھ بالتسلیم، 
ة في المبیع، فإذا ما وجد المشتري ان المبیع وإنما یقتضي ذلك ان یتوافر شرط المطابق

غیر مطابق، كان لھ الحق في طلب استبدال المبیع غیر المطابق او طلب التعویض وان 
  .تم تسلیمھ فعًال

  :رد المبیع

  للمشتري ان یطلب رد المبیع غیر المطابق للمواصفات المتفق علیھا ، وذلك عندما 
، ویستند طلب المشتري في ذلك )٢(مبیع او استبدالھیصبح البائع غیر قادر على إصالح ال

إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني ، تناولت قوانین االستھالك المقارنة حق 
والمقابلة لنص  )٢١١/١٠(المستھلك في رد المبیع ، كقانون االستھالك الفرنسي في المادة

ویلتزم المورد :(....ي نصت على انھمن قانون حمایة المستھلك المصري الت) ٨(المادة 
 بإبدال السلعة أو استعادتھا مع رد قیمتھا - بناء على طلب المستھلك-في ھذه األحوال 

وفي جمیع األحوال تكون مسئولیة الموردین في ھذا الخصوص  دون أیة تكلفة إضافیة
  . )تضامنیة مسئولیة

مطابق لشروط العقد، ومن ثم   ویثبت طلب المشتري في الرد عندما یكون المبیع غیر 
، ان رد المبیع جزاء مؤقت یھدف )٤ (، ویرى رأي من الفقھ)٣ (یكون لھ ان یطلب الفسخ

الى معالجة مساوئ فسخ العقد، حیث یتصرف المشتري كما لو ان القاضي أصدر الحكم 
بالفسخ، اال ان حقیقة األمر لیس كذلك، ومفاده ھو ان المشتري یتخلص من مسؤولیة 

 المبیع غیر المطابق حتى الحكم بالفسخ، خاصة إذا كان المبیع من حجم كبیر او حفظ
  .سریع التلف

  فلیس كل رد للمبیع ُیعد فسخًا للعقد، فقد یحصل رد المبیع بقصد إصالح الخلل او 
استبدالھ بآخر، ولكن عندما یكون إصالح الخلل أمرا لیس بالیسیر أو ان استبدالھ یتطلب 

 لى البائع، للمشتري عندئذ ان یطلب رد المبیع وفسخ العقد في آن واحدنفقات باھظة ع

  .ویتحمل البائع نفقات رد المبیع غیر المطابق

                                                           

 شروط التخفیف واإلعفاء من ضمان العیوب الخفیة، دراسة مقارنة ن عبد الباسط جمیعي،حس. د) ١(
 .١٥٣ صم١٩٩٣بین القانون المصري وقانون اإلمارات والقوانین األوربیة، 

، دار النھضة العربیة، ١محمد حسین منصور، شرح العقود المسماة، البیع والمقایضة، جــ. د) ٢(
 .١٩١، ص)ت- د(مصر، بدون 

 .٦١محمود سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص) ٣(
 .٣٦ممدوح محمد علي مبروك، مصدر سابق، ص. د) ٤(
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 وبناء على ما سبق، نرى ان القانون المدني ال یحقق الحمایة الكافیة للمشتري، وذلك الن 
 یكون المبیع النص أعاله، ال یتیح للمشتري رد المبیع كجزاء یفرض على البائع عندما

  .غیر مطابق، حیث یشترط لرد المبیع ان یكون األخیر معیبًا بعیب خفي وقدیم ومؤثر

  :التعویض عن عدم المطابقة

  للمشتري ان یطالب البائع بالتعویض نتیجة تسلیمھ مبیع ال یتطابق والمواصفات المتفق 
ور في جبر الضرر ، فیكون للتعویض دعلیھا، مما الحق بھ أضرارا ناتجة عن عقد البیع

الذي أصاب المضرور، وذلك عن طریق وضع المشتري بنفس المركز الذي من الممكن 
  .)١ (ان یكون فیھ لو قام البائع بتنفیذ ما التزم بھ

  ویثبت حق المشتري في طلب التعویض وفقا للقواعد العامة المقررة في المسؤولیة 
إذا استحال (دني المصري على انھ من القانون الم) ٢١٥(العقدیة، حیث نصت المادة 

   .)على المدین ان ینفذ االلتزام عینًا حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ

ونص المشرع الفرنسي في قانون االستھالك على تعویض المشتري وما أصابھ من 
اال انھ قد قید ذلك التعویض بشرط علم البائع بالعیب،  .)٢ (أضرار بسبب تعیب المبیع

بذلك فان المشرع الفرنسي قد وضع معیارًا في تحدید مقدار التعویض عند الحكم بھ، و
ویتمثل ھذا المعیار باختصاص البائع وحرفتھ في مزاولة مھنة البیع، مما یجعلھ ملمًا 

    .بأدق خصوصیات المبیع وجوھره

لبائع   ویتضح من خالل ذلك ان المشرع المصري قد تناوال التعویض إذا استحال على ا
ولم یتناول التعویض عن عدم المطابقة الذي یعتري -وفقًا للمواد أعاله-تنفیذ التزامھ 

السلعة المبیعة، بینما اشترط المشرع الفرنسي احتراف البائع الذي یفرض علیھ العلم 
  .  بالمبیع وبالتالي إلزامھ بالتعویض

 الفرنسي الى التشدید على  وبھدف توفیر حمایة أكثر فاعلیة للمشتري ، فقد اتجھ القضاء
البائع المھني من خالل افتراض علمھ بعدم المطابقة ، حیث قررت محكمة النقض 
الفرنسیة ان البائع بحكم مھنتھ ال یستطیع ان یجھل عیوب المبیع، األمر الذي یتعین 
افتراض علمھ بالعیب، اال ان الفقھ قد اختلف في األساس القانوني لعلم البائع المھني ، 
فمنھم من ذھب الى ان افتراض علم البائع المھني یقوم على أساس افتراض سوء نیة 

                                                           

للمستھلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصولھ على المعلومات المنصوص علیھا في ھذه المادة ) ١(
 الذي إعادة السلع كًال أو جزءاً إلى المجھز والمطالبة بالتعویض أمام المحاكم المدنیة عن الضرر

 .یلحق بھ أو بأموالھ من جراء ذلك
)٢ ( -Article L١٠-٢١١(Si la réparation et le remplacement du bien sont 
impossibles، l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le 
prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix).    
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البائع، بینما ذھب آخر إلى ان التزام البائع التزام بنتیجة مقتضاه ان یقدم للمشتري مبیع 
   .)١(مطابقًا للمواصفات وصالحًا للغرض من التعاقد

 أو ینقص تبعا فیما إذا كان وبذلك یثبت حق المشتري في طلب التعویض، وقد یزید   
أي عالما بالعیب أو غیر عالم بھ، فإن كان عالما بھ فإنھ -البائع سيء النیة أو حسن النیة 

  .یسأل عن الضرر المباشر، المتوقع وغیر المتوقع

   أما إذا كان حسن النیة فانھ ال یسأل اال عن الضرر المباشر المتوقع فقط، أي ان البائع 
 یلتزم بالتعویض عن اإلضرار غیر المتوقعة، كإصابة أحد العمال نتیجة الحسن النیة ال

لخلل في اآللة، ویكون البائع سيء النیة، إذا أكد للمشتري خلو المبیع من عیوب 
المطابقة، اال انھ یتبین فیما بعد، ان المبیع غیر مطابق للمواصفات والبائع كان یعلم 

  . او محترفًابذلك، ونفس الحكم لو كان البائع مھنیًا

 إما مسألة إثبات سوء نیة البائع من الممكن إثباتھا من خالل الظروف المحیطة بالتعاقد، 
  .وما یقدمھ المشتري من قرائن إلثباتھا، وھي قرینة قابلة إلثبات العكس

  وفضًال عن ذلك، فان للمشتري ان یطلب إنقاص او خفض الثمن كجزء من التعویض، 
والمقصود عض یعتبر تخفیض الثمن جزاءًا مستقال عن التعویض، على الرغم من ان الب

بھ إلزام البائع برد جزء من ثمن المبیع غیر المطابق إلى المشتري إذا كان البائع قد تسلم 
كامل الثمن، ویبرر البعض جزاء تخفیض الثمن على انھ ینقذ العقد من الفسخ، وان 

 نقترح السماح .بقتھ، ولھ الحق في ذلكالمشتري یفضل االحتفاظ بالمبیع رغم عدم مطا
للمشتري، حال تسلم مبیع غیر مطابق للمواصفات المتفق علیھ أو لوجھة استعمالھ، أن 
یستعمل دعوى المسؤولیة العقدیة الناشئة عن االخالل بالتسلیم، وذلك من خالل اعتبار أن 

د یمثل مضمون توافر الصفات المتفق علیھا في المبیع وصالحیتھ لالستعمال المقصو
  .المطابقة التي یلزم البائع بتحققھا في المنتج الذي یسلمھ للمشتري

وبناء علیھ، یعد عدم مطابقة المبیع إخالال من البائع بالتزامھ بالتسلیم یسمح للمشتري أن 
یطلب فسخ البیع والتعویض على أساس قواعد المسؤولیة العقدیة، ویتخلص بذلك من 

  .)٢ (ضمان العیب الخفيالشروط المقررة لدعوى 

  

                                                           

 –وقي محمد عبد الرحمن، مسؤولیة البائع عن ضمان العیوب الخفیة في بیوع السیارات أحمد ش. د) ١(
.  ود. ١١١، ص١١٠دراسة مقارنة في الفقھ والقضاء المصري والفرنسي، مصدر سابق، ص

   . ١٠٢، ص عبد الحمید، مصدر سابقثروت
 من القانون المدني الكویتي ٤٩٨یالحظ أن ھذا المقترح تبناه المشرع الكویتي، حیث نص في المادة       ) ٢(

إذا لم تتوافر في المبیع وق�ت الت�سلیم ال�صفات الت�ي كف�ل الب�ائع للم�شتري وجودھ�ا فی�ھ،                 : (على أنھ 
كان للمشتري أن یطلب فسخ البیع مع التعویض أو أن یستبقي المبیع مع طلب التعویض عما لحقھ             

 ).من ضرر بسبب عدم توافر ھذه الصفات
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راب اطا  

    د  ال وؤو ن ن ا)١ (دور اوط

                                                           

 الثانیة من نظام المحكمة التجاریة تعد الوساطة، أي السمسرة، بین المتعاقدین من            وفقًا لنص المادة    )١(
وتع�د الوس�اطة    . ضمن األعمال التجاریة بطبیعتھا، وذلك دون التقید بطبیعة العملیة المراد إبرامھ�ا           

أم على ھذا النحو عمًال تجاریًا بصرف النظر عن طبیعة العمل المرتبط بھ، سواء كان عمًال مدنیًا     
معن��ى ذل��ك أن السم��سرة تع��د عم��ًال تجاری��ًا، ب��صرف النظ��ر ع��ن طبیع��ة العملی��ة        . عم��ًال تجاری��اً 

اعتم�دنا ف�ي س�بیل التع�رف إل�ى الطبیع�ة القانونی�ة لعم�ل          وق�د  .المرتبطة بھا مدنیة كان�ت أم تجاری�ة   
اري، الوسیط في عقد بیع المستعمل ومسؤولیتھ عن ضمان المبیع، على كتابات فقھاء القانون التج�             

األعم��ال، الت��اجر،  : ش��رح الق��انون التج��اري ف��وزي محم��د س��امي،  :  س��بیل المث��ال=انظ��ر، عل��ى 
، )٢٠٠٩دار الثقاف��ة للن��شر والتوزی��ع،  : عم��ان (المتج��ر، العق��ود التجاری��ة، التج��ارة االلكترونی��ة   

ل�ي  ، ع)١٩٩٩دار الجامع�ة الجدی�دة،   : االسكندریة (العقود والشركات التجاریةإبراھیم سید أحمد،    
، )٢٠٠١دار المطبوع�ات الجامعی��ة،  : االس��كندریة (العق�ود وعملی��ات البن�وك التجاری�ة   الب�ارودي،  

: بی���روت (العق���ود التجاری���ة وعملی���ات الم���صارف  : الق���انون التج���اري ف���اروق إب���راھیم جاس���م،  
العق��ود : أص��ول الق��انون التج��اري  ، م��صطفى كم��ال ط��ھ،   )٢٠٠٩من��شورات الحلب��ي الحقوقی��ة،   

العق��ود ، إلی��اس ن��صیف، )٢٠٠١من��شورات الحلب��ي الحقوقی��ة،: بی��روت ( البن��وكالتجاری�ة وأعم��ال 
، س���میحة القلی���وبي، )٢٠١٨من���شورات الحلب���ي الحقوقی���ة، : بی���روت (دراس���ة مقارن���ة: التجاری���ة

، )٢٠٠٥دار النھضة العربیة، القاھرة،     : القاھرة (٤، ط شرح قانون التجارة المصري    الوسیط في 
) المعل�ن (التي قد تثور بصدد م�سئولیة الوس�یط تل�ك الت�ي تتعل�ق ب�ـ       ومن المسائل العملیة    . ٥٠٦ص

ونح��ن ن��رى ان��سحاب جمی��ع أحك��ام الم��سئولیة عل��ى . ب��صفة خاص��ة عب��ر وس��ائل االت��صال الحدیث��ة
. في حال أن یعھد إلیھ ببیع أحد األشیاء المستعملة عب�ر وس�ائل االت�صال الحدیث�ة              ) الوسیط المعلن (

المناف�سة غی�ر الم�شروعة ف�ي مج�ال اإلعالن�ات        مصطفى عزب، حماد: للمزید من التفصیل انظر  
. ٦٦-٩، ب�صفة خاص�ة الف�صل األول، ص    )٢٠١٤دار النھضة العربیة،    : القاھرة (٢ ط التجاریة،

: عب�ر اإلنترن�ت    الجوان�ب القانوین�ة لإلع�الن ع�ن المنتج�ات         حم�اد م�صطفى ع�زب،       : وانظر كذلك 
-٥٧، بصفة خاصة الفصل الثاني، ص)٢٠١٤ة، دار النھضة العربی: القاھرة(٢، طدراسة مقارنة

١١٩. 
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 وفق مصطلح المشرع، في العقد )١(     في سبیلنا لمعالجة دور الوسیط، أو السمسار
                                                           

ال�ذي ی�دخل ب�ین الب�ائع والم�شتري      : ھ�ي التوس�ط ب�ین الب�ائع والم�شتري، والسم�سار ھ�و       : السم�سرة   )١(
متوسطًا إلمضاء البیع ، وھو المسمى الدالل ، ألن�ھ ی�دل الم�شتري عل�ى ال�سلع، وی�دل الب�ائع عل�ى              

والسم�سرة یحت�اج الن�اس إلیھ�ا كثی�رًا، فكثی�ر م�ن              ). ١٠/١٥١ (الفقھی�ة  الموسوعة: انظر. األثمان
الناس ال یعرفون طرق المساومة في البیع والشراء، وآخرون لیس عندھم ق�درة عل�ى تمح�یص م�ا              

وم�ن ھن�ا    .یشترون ومعرف�ة عیوب�ھ، وآخ�رون ل�یس عن�دھم وق�ت لمباش�رة البی�ع وال�شراء بأنف�سھم          
وال بد في السمسار من أن  .ئع والمشتري والسمساركانت السمسرة عمًال نافعًا شرعًا، ینتفع بھ البا

یك��ون خبی��رًا فیم��ا یتوس��ط فی��ھ ب��ین الب��ائع والم��شتري، حت��ى ال ی��ضر واح��دًا منھم��ا ب��دعواه العل��م       
وال بد أن یكون أمینًا صادقًا، ال یح�ابي أح�دھما عل�ى ح�ساب اآلخ�ر، ب�ل        .والخبرة وھو لیس كذلك

وق�د ن�ص جم�ع م�ن      .، وال یغ�ش الب�ائع أو الم�شتري   یبین عی�وب ال�سلعة وممیزاتھ�ا بأمان�ة وص�دق     
وس�ئل اإلم�ام مال�ك رحم�ھ اهللا ع�ن أج�ر        .األئمة عل�ى ج�واز السم�سرة، وج�واز أخ�ذ األج�رة علیھ�ا       

َب�اب   :ھوق�ال اإلم�ام البخ�اري ف�ي ص�حیح     ) ٣/٤٦٦ (المدون�ة : انظ�ر . ال بأس بذلك: السمسار فقال
: َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس .َن َوَعَطاٌء َوِإْبَراِھیُم َواْلَحَسُن ِبَأْجِر السِّْمَساِر َبْأًساَوَلْم َیَر اْبُن ِسیِری. َأْجِر السَّْمَسَرِة

ِإَذا َقاَل ِبْع�ُھ ِبَك�َذا   : َوَقاَل اْبُن ِسیِریَن .ِبْع َھَذا الثَّْوَب َفَما َزاَد َعَلى َكَذا َوَكَذا َفُھَو َلَك: ال َبْأَس َأْن َیُقوَل
ویج�وز   :)٨/٤٨ (المغنيوقال ابن قدامة في  .ٍح َفُھَو َلَك، َأْو َبْیِني َوَبْیَنَك َفَلا َبْأَس ِبِھَفَما َكاَن ِمْن ِرْب

ویج�وز عل�ى   . أن یستأجر سمسارا، یشتري لھ ثیابا، ورخص فی�ھ اب�ن س�یرین، وعط�اء، والنخع�ي                
ف�إن  . معل�وم ألن الم�دة معلوم�ة، والعم�ل    ؛ مدة معلومة، مثل أن یستأجره عشرة أیام یشتري لھ فیھ�ا   

وب�ھ ق�ال ال�شافعي،    . َعیََّن العمَل دون الزمان، فجعل لھ من كل ألف درھم شیئًا معلوما، صح أیضاً         
 ولق�د س�ئلت   .ألنھ عمل مباح، تجوز النیابة فیھ، وھو معلوم، فج�از االس�تئجار علی�ھ ك�شراء الثی�اب       

ف��ي ت��سویق  اللجن��ة الدائم��ة للفت��وى ع��ن ص��احب مكت��ب تج��اري یعم��ل وس��یطًا ل��بعض ال��شركات       
 یقوم بعرضھا عل�ى التج�ار ف�ي األس�واق، وبیعھ�ا لھ�م ب�سعر        == منتجاتھا، حیث ترسل لھ عینة      

إذا كان الواقع  :فھل یلحقھ في ذلك إثم؟ فأجابت. الشركة مقابل عمولة یتم االتفاق علیھا مع الشركة
وس�ئل  . )١٣/١٢٥(" فت�اوى اللجن�ة الدائم�ة   ."كما ذكر ج�از ل�ك أخ�ذ تل�ك العمول�ة ، وال إث�م علی�ك        

 الشیخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محٍل أو شقٍة مقابل أج�رة ی�دفعھا لم�ن حق�ق ل�ھ طلب�ھ      
ال حرج في ذلك فھذه أجرة وتسمى السعي، وعلیك أن تجتھد في التماس المح�ل المناس�ب      : فأجاب.

، وس�اعدتھ ف�ي   الذي یرید الشخص أن یستأجره، فإذا ساعدتھ في ذلك والتمست لھ المكان المناس�ب    
االتفاق مع المالك على األجرة، فكل ھ�ذا ال ب�أس ب�ھ إن ش�اء اهللا ب�شرط أال یك�ون ھن�اك خیان�ة وال          
خدیعة ، بل على سبیل األمانة والصدق ، فإذا صدقت وأدیت األمانة في التماس المطلوب من غیر 

 فتاوى ال�شیخ اب�ن ب�از   : انظر. خداع وال ظلم ال لھ وال لصاحب العقار فأنت على خیر إن شاء اهللا  
 الصادرة ٩٨٢١، والتي نشرتھ صحیفة الریاض في عددھا رقم ١٧٣٨٨الفتوى رقم   ). ١٩/٣٥٨(

  .                                                ھـ١٦/١٢/١٤١٥بتاریخ 
https://islamqa.info/ar/answers/٤٥٧٢٦ 

ومن الوجھة القانونیة، فلما كان عقد السمسرة، ھ�و عق�د یتعھ�د بموجب�ھ السم�سار ل�شخص بالبح�ث                   
وعق��د السم��سرة م��ن عق��ود  .ع��ن ط��رف ث��ان إلب��رام عق��د مع��ین والتوس��ط إلبرام��ھ ف��ي مقاب��ل أج��ر 

المعاوضة، ألن كال من طرفیھ یسعى للح�صول عل�ى مقاب�ل لم�ا یؤدی�ھ، ولكن�ھ عق�د احتم�الي، ألن                 
ھ�ذا،   .وھ�و ك�ذلك م�ن العق�ود الُملزم�ة للج�انبین         . ال یستحق أج�ره إال إذا نج�ح ف�ي م�سعاه           السمسار  

ھو السعي إلیجاد متعاقد آخر، " عمل مادي"ویمتاز عقد السمسرة عن عقد الوكالة، بأن موضوعھ      
فالسمسار ال یشترك في إبرام العقد كوكیل عن    ."الوكیل"كما ھو شأن    " بعمل قانوني "ولیس القیام   

 الط��رفین، فھ��و فق��ط یق��رب الط��رفین إل��ى بع��ضھما ث��م یتركھم��ا یتعاق��دان بأنف��سھما أو ی��وكالن  أح��د
ذلك أن طبیعة مھمة السمسار تنتھي بمجرد سعیھ في إیجاد متعاقد آخ�ر وإب�رام العق�د مع�ھ،      . عنھما

یقت��صر عم��ل : "وم��ن الُمق�رر ف��ي ق��ضاء ال��نقض الم��صریة أن . ف�ال ش��أن ل��ھ بتنفی��ذه كل��ھ أو بع��ضھ 
ر على التقریب بین شخصین إلتمام الصفقة، دون أن یكون لھ ش�أن فیم�ا ی�تم التعاق�د علی�ھ،                 السمسا
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الذي یكون موضوعھ شیئًا مستعمًال، یتعین أن نناقش طبیعة الدور الذي یؤدیھ من یتوسط 
التقریب والتوفیق بین وجھات نظر المتعاقدین، البائع والمشتري، حول ثمن المبیع في 

إلخ، وھي جمیعھا أمور تحتاج إلى درجة من ... ومدى جودتھ وحدود الضمان
االحتراف، ولذلك اھتم المشرع، التجاري بخاصة، بتنظیم دور ومسئولیة َمن یحترف 

ائع والمشتري أو المورد والمستورد أو المؤجر الب: القیام بعملیة الوساطة بین طرفي العقد

                                                                                                                                                          

 یونی�و  ٧نقض مدني جلسة  ". (فھو ال یمثل أحد المتعاقدین، وال یوقع على العقد بوصفھ طرفًا فیھ           
 ومن الُمقرر قانونًا أنھ یكفي الس�تحقاق       .)٨٧ صـ   – ٢٤ السنة   – مجموعة المكتب الفني     ١٩٧٣

 وج��ود عق��د سم��سرة یربط��ھ ب��الطرف المرف��وع علی��ھ  :م��سار ألتعاب��ھ ت��وافر ش��روط ثالث��ة، ھ��ي الس
 وأن یك�ون ھ�ذا   . ونج�اح التعاق�د عل�ى ال�صفقة    .الدعوى، وكما یكون العقد صریحًا قد یكون ض�منیاً      

 ویكفي لتحقق ھذه ال�شروط أن یك�ون نج�اح ال�صفقة ولی�د إرش�اد السم�سار        .النجاح بتدخل السمسار 
 الطرف الراغب في التعاقد، ولیس بالزم أن یشترك السمسار ف�ي المناق�شة ف�ي ش�روط           للعمیل إلى 

 وم�ن الُمق�رر ف�ي ق�ضاء     .العقد الذي یتم بین طرف�ي ال�صفقة أو أن یب�ذل مجھ�ودًا ف�ي تحدی�د ال�ثمن                  
السمسار یكلفھ أحد العاقدین بالتوسط لدى العاقد اآلخر إلتمام ص�فقة   : "محكمة النقض المصریة أن   

 بأجر یستحق لھ بمقتضى اتفاق صریح أو اتفاق ضمني یستفاد من طبیع�ة عمل�ھ عن�د نج�اح       بینھما،
ولیس یمنع عن�ھ ھ�ذا اإلج�راء ال�ذي اس�تحقھ بتم�ام العق�د أن                . وساطتھ بإبرام عقد الصفقة على یدیھ     

 ٢٥مجموع�ة مب�ادئ ال�نقض ل�ـ     -١٩٤٥ دی�سمبر    ٢٧نق�ض م�دني جل�سة       ". (یفسخ العقد فیما بعد   
وعقد السمسرة على ھذا النحو عقد رضائي ال ُیشترط إلبرامھ شكل معین،            ) ٦٨١ص  -١ج  -عامًا

، ویج��وز إثب��ات عق��د "النعق��اد العق��د"ولی��ست " لإلثب��ات"وی��تم العق��د ش��فاھھ أو كتاب��ة، والكتاب��ة ھن��ا 
 فعق�د السم�سرة مثل�ھ مث�ل     .السمسرة بكافة طرق اإلثبات، بما فیھ�ا ق�رائن األح�وال وش�ھادة ال�شھود             

، فیجوز إثباتھ بغیر الكتاب�ة ول�و زادت   "حریة اإلثبات"التجاریة یخضع في إثباتھ لمبدأ باقي العقود   
ب�ل ویج�وز إثب�ات م�ا یخ�الف      . قیمتھ عن الحد المن�صوص علی�ھ قانون�ًا، أو ك�ان غی�ر مح�دد القیم�ة              

وم�ن الُمق�رر ف�ي     .)أي إثب�ات عك�س م�ا ج�اء ب�ھ بغی�ر الكتاب�ة إذا ك�ان مكتوب�اً         (الكتابة بغیر الكتابة 
جواز اإلثبات ف�ي الم�واد التجاری�ة بكاف�ة ط�رق اإلثب�ات إال م�ا             : "قضاء محكمة النقض   المصریة     

 یونی�و   ١٣ ق�ضائیة، جل�سة      ٥٩ ل�سنة    ٢٣٢٠نقض مدني في الطع�ن رق�م      ". (استثني بنص خاص  
لم��ا كان��ت  ،)١٩٩٧ أبری��ل م ١٠ جل��سة – ق��ضائیة ٦٠ ل��سنة ٢٧٤وف��ي الطع��ن رق��م . ١٩٩٦

، م��سألة قانونی��ة  )حدی��د طبیعت��ھ وإعطائ��ھ الوص��ف الق��انوني ال��صحیح     أي ت(م��سألة تكیی��ف العق��د   
حیث أنھ من المسلم بھ في فق�ھ      . محضة، یختص بھا قاضي الموضوع، تحت رقابة محكمة النقض        

الق��انون الم��دني أن��ھ مت��ى ك��شف القاض��ي ع��ن إرادة المتعاق��دین، كیفھ��ا بع��د ذل��ك التكیی��ف الق��انوني   
وھو خاض�ع ف�ي     . ین، ثم رتب على ھذا التكییف آثاره القانونیة       الصحیح غیر متقید بتكییف المتعاقد    

، ألن�ھ یطب�ق الق�انوني عل�ى الواق�ع،      )أو التمیی�ز  (التكییف وما رتبھ من آثار لرقاب�ة محكم�ة ال�نقض            
وم�ن الُمق�رر ف�ي      . وتطبیق القانون یعد من المسائل القانونیة التي تختص محكمة ال�نقض بمراقبتھ�ا            

العبرة في تكییف العقود ھ�ي بحقیق�ة م�ا عن�اه العاق�دون منھ�ا،       : "ة أنقضاء محكمة النقض المصری   
وتعرف ھذا القصد من سلطة محكم�ة الموض�وع، ومت�ى تبین�ت تل�ك المحكم�ة إرادة العاق�دین عل�ى                
حقیقتھ��ا، ف��إن علیھ��ا أن تكیفھ��ا بع��د ذل��ك التكیی��ف الق��انوني ال��صحیح غی��ر متقی��دة ف��ي ذل��ك بتكیی��ف   

 ٢٨/١٢/١٩٧١ جل���سة – ق��ضائیة  ٣٧ ل��سنة  ١٠٧طع��ن رق���م  نق��ض م���دني ف��ي ال  ". (العاق��دین 
 كم�ا أن�ھ م�ن الُمق�رر ف�ي ق�ضاء        .)٥ فق�رة    – ١١١٥ ص�ـ    – ٢٢ السنة   –مجموعة المكتب الفني    

وص�ف الرابط�ة ب�ین الخ�صوم وإس�باغ التكیی�ف الق�انوني علیھ�ا ھ�و            : "محكمة النقض المصریة أن   
 وال للمحكم��ة أن تن��زل عنھ��ا، ألنھ��ا ف��ي م��سألة قانونی��ة بحت��ة، ف��ال یج��وز للخبی��ر أن یتط��رق إلیھ��ا،

والیتھا وحدھا، وال یجوز أن تستند إلى ما أورده الخبی�ر ف�ي ھ�ذا ال�صدد، وال غن�اء ع�ن أن تق�ول                   
ھي كلمتھا في شأنھا، فإن استندت إلى تقریر الخبیر في ھذا الشأن كان حكمھا مشوبًا بالقصور في    

 )٢١/٤/١٩٩٨ جلسة – قضائیة ٦٢ لسنة ٣٦٢نقض مدني في الطعن رقم ". (التسبیب
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والمستأجر، وذلك نظیر عمولة عادًة ما تكون نسبة معینة من قیمة الصفقة التي تم 
  . إبرامھا یؤدیھا إلیھ الطرفان أو أحدھما حسب العرف أو االتفاق

     والفرضیة المنھجیة ھنا ھي أن یقوم الفرد بالبحث المّكثف عن أشخاص یعرضون 
یاء للبیع، وقد تكون تلك األشیاء عقارات أو سیارات أو أجھزة إلكترونیة، كما یمكن أش

أیًضا أن تكون مالبس أو غیرھا، ویقوم الوسیط التجاري بھذا البحث عن طریق مواقع 
 وبعدما یقوم الوسیط .البیع بالشبكة العنكبوتیة أو إعالنات البیع بالصحف والمجالت

السابقة، یقوم بالبحث مرة أخرى عن أشخاص یرغبون في التجاري بتجمیع البیانات 
   .)١ (شراء نفس األشیاء التي عرضھا اآلخرون للبیع

     ویمكن للوسیط بدًال من البحث عن أشخاص یرغبون في الشراء، أن یضع إعالنات 
یعرض بھا نفس السلع بسعر أعلى وبھذه الطریق، سیحصل على المشتري دون الحاجة 

   .للبحث عنھ

     ویقوم الوسیط التجاري بعمل وساطة تجاریة بین الطرفین، ویحصل على فرق 
  .السعر أو عمولة مقابل إتمام الصفقة بإتمام عملیة البیع

     والوسیط على ھذا النحو ال یكون طرفًا في العقد الذي یبرم بوساطتھ ومن ثم فإنھ 
عن ذلك التعاقد، كما ال یكون یظل بمنأى عن االلتزامات والحقوق الشخصیة التي تتولد 

كل ما ھناك أن الوسیط یعد . )٢ (مسؤوًال عن تنفیذه ال بصفتھ الشخصیة وال بصفتھ ضامنًا
مساعدًا من مساعدي التجارة، یقوم بالتقریب بین طرفین أو أكثر ویسھل اتفاقھم على 

لعقد؛ إبرام عقد ما، وھو في ھذا اإلطار یعمل باسمھ الشخصي وال یدخل طرفًا في ا
فیقتصر عملھ فقط على تسھیل تالقي إرادة الطرفین أو األطراف بحسب األحوال وھو 

ویجب أن . یعمل لمصلحة األطراف كافة، وال یعمل لمصلحة طرف دون الطرف اآلخر
یكون الوسیط مستقًال في عملھ غیر مرتبط بعالقة عمل أو وكالة مع أي من طرفي 

   .التجاري یسّر طرفي العقد الذي یتوسط في إبرامھ وبالتالي ال یضمن الوسیط .التعامل

                                                           

كما یستطیع الوسیط التج�اري أی�ًضا العم�ل ع�ن طری�ق اإلنترن�ت ب�شكل أساس�ي بالتج�ارة الدولی�ة،                     )١(
وذلك بأن یقوم الوسیط التجاري بالبحث عن مصنعین ومصدرین أو موردین لسلع مختلفة، وھناك         

ب��ذلك یك��ون للوس��یط التج��اري ع��دة دول��ة ت��شتھر بھ��ذا منھ��ا ال��صین وتركی��ا وألمانی��ا وس��نغافورة، و 
مصادره الخاصة ومن ثّم یقوم بعرض السلع أو المنتجات عب�ر اإلنترن�ت ب�سوقھ المحل�ي، أو یق�وم           
بعمل إعالن عن المنتجات عبر الصحف ویتواصل مع المھتمین بتلك المنتجات وال�سلع، ویع�رض            

 .فقةعلیھم توفیر ما یرغبون بھ بأسعار مغریة مقابل عمولة أو نسبة عن كل ص
یقت�صر عم�ل السم�سار عل�ى التقری�ب ب�ین شخ�صین        :"من المق�رر ف�ي ق�ضاء ال�نقض الم�صریة أن          )٢(

إلتمام الصفقة، دون أن یكون لھ شأن فیما یتم التعاقد علیھ، فھو ال یمثل أحد المتعاق�دین، وال یوق�ع            
 مجموع��ة المكت��ب الفن��ي، ١٩٧٣ یونی��و ٧نق��ض م��دني جل��سة ". (عل��ى العق��د بوص��فھ طرف��ًا فی��ھ

 ).٨٧٩، ص ٢٤السنة 
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     كما أن السمسار مسؤول عن الوفاء بالثمن أو األجر أو تسلیم المبیع، إال إذا تضّمن 
 وتنتھي مھمة الوسیط التجاري بمجرد إبرام العقد بین .عقد الوساطة واالتفاق على ذلك

   .طرفي الصفقة

اري ُملزمًا بضمان تنفیذ العقد الُمبرم بین الطرفین،      وال یمكن أن یكون الوسیط التج
إال عن طریق نص صریح بعقد الصفقة بموجب نص القانون أو العرف التجاري، وفي 

  .)١ (حالة عدم التنفیذ یعتبر ذلك خطأ یوجب المسؤولیة العقدیة

قضاء محكمة النقض على أن الصفقة متى كانت نتیجة لسعي      ھذا، وقد استقر 
سار ووساطتھ، فإنھ ال یحول دون استحقاقھ لألجر، أن یفسخ العقد الخاص بالصفقة السم

  . )٢ (أو یبطل فیما بعد، لسبب كان السمسار یجھلھ وقت العقد، أو طرأ بعد تمامھ

  

  

  

                                                           

. ٦٨١، ص ١ عام�ًا، ج�ـ   ٢٥ مجموع�ة مب�ادئ ال�نقض ل�ـ     -١٩٤٥ دی�سمبر  ٢٧نقض م�دني جل�سة       )١(
 ل�سنة  ١٢٠الطع�ن رق�م    . ق٤٥ ل�سنة  ٦٠١الطع�ن رق�م    . ق٣٤ لسنة   ٤٢٢ و ٤١٨الطعنان رقمي   

 ل�سنة   ٣٣٩الطعن رقم    .١٢٧٥ ص   ١٨ مجموعة المكتب الفني س      ١٩٦٧/ ٦/ ١٥نقض   . ق ٣٤
 .١١٤٩ صفحة رقم ٤فني  مكتب ٢٠

 .١١٧٣، ص ١٩ مجموعة المكتب الفني، السنة ١٩٦٨ یونیو ١٣نقض مدني جلسة   )٢(
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  املبحث الثالث

   واملسئولية عن ضمان العيوب)١ (حق املستهلك

                                                           

 قدم الرئیس األمریكي جون كینیدي خطابا في الكونجرس أطر فیھ الحقوق األساسیة ١٩٦٢ مارس١٥في ) ١(
المتحدة بتوسیعھا إلى ثمانیة وقامت األمم . األربعة للمستھلك والتي أطلق علیھا الحقا شرعة حقوق المستھلك

حقوق من خالل إصدارھا للمبادئ التوجیھیة لحمایة المستھلك، وبعد ذلك اعتمدت المنظمة الدولیة للمستھلكین 
ولقد كانت حقوق المستھلكین، . مارس كیوم عالمي لحقوق المستھلك١٥ھذه الحقوق كمیثاق وبدأ االعتراف بیوم 

وكانت األرضیة التي .  فیما یتعلق بالتفاعل مع المنتجات التجاریة ومزودیھاقبل منتصف القرن العشرین محدودة،
ینطلق المدافعون منھا للدفاع عن حقوقھم ضد المنتجات المعیبة والسیئة، أو ضد أسالیب الدعایة المضللة أو 

د الممارسات بدأت حركة المستھلكین في جمع ضغوط، تھدف لزیادة حقوق الحمایة القانونیة ض. الخادعة محدودة
قبل نھایة الخمسینیات شرع مبدأ المسؤولیة القانونیة للمنتج والتي أصبح بموجبھا للطرف . التجاریة الضارة

صاغت . المتضرر فقط إثبات اصابتھ بعد استخدام منتج ما بدال من تحمل عبء إثبات إھمال الشركات المصنعة
وبعد انتخاب كینیدي الذي كان قد وعد .  عن منفذ لنشرهھیلین یوینج نیلسون وثیقة حقوق المستھلك وسعت للبحث

ناخبیھ بدعم حقوق المستھلكین، قام فرید دوتون المسؤول الحكومي بطلب اقتراحات من نیلسون بشأن كیف یمكن 
قام كینیدي بعرض تلك الحقوق في خطابھ أمام . للرئیس دعم المستھلكین، فقامت بإرسال وثیقة الحقوق لھ

: أوًال: وھي. وفي ذلك الخطاب حدد األربعة الحقوق األساسیة للمستھلكین. ١٩٦٢ مارس ١٥الكونجرس في 
التأكید على ھذا الحق یھدف إلى الدفاع عن المستھلكین ضد اإلصابات الناجمة عن المنتجات : الحق في السالمة

. ى النحو المنصوص علیھویقتضي أال تتسبب المنتجات بأي ضرر على مستخدمیھا إذا كان ھذا االستخدام یتم عل
 من قبل الحكومة الفیدرالیة في الوالیات المتحدة من خالل لجنة ١٩٧٢تم تشریع ھذا الحق بشكل رسمي في عام 

ھذه المنظمة لدیھا والیة قضائیة على اآلالف من المنتجات التجاریة والصالحیات . سالمة المنتجات االستھالكیة
الحق في الحصول على : ثانیًا. وتتطلب اختبار المنتج وعالمات التحذیرالتي تسمح لھا بوضع معاییر األداء 

ھذا الحق ینص على وجوب أن توفر الشركات للمستھلكین ما یلزمھم من المعلومات المناسبة الكافیة : المعلومات
لة ولذا یجب أن تكون معلومات المنتج المقدمة من قبل المصنعین كام. التخاذ قرارت شراء مدروسة وذكیة

وصادقة وبھدف تحقیق الحمایة من المعلومات المضللة في مجاالت التمویل، واإلعالن، ووضع العالمات 
: الحق في اإلختیار: ثالثًا. م١٩٨٠م و١٩٦٠والتغلیف، تم حمایة ھذا الحق بواسطة عدة تشریعات أقرت بین 

ع الخیارات المتاحة أمامھ من الحق في االختیار الحر بین عروض المنتجات ینص على حق المستھلك في تنو
اتخذت الحكومة االتحادیة العدید من الخطوات لضمان توافر بیئة .  شركات مختلفة لیختار ما یناسبھ من بینھا

صحیة مفتوحة للمنافسة من خالل التشریعات بما في ذلك القیود على مفھوم الملكیة من خالل قانون براءات 
ات التجاریة من خالل تشریعات مكافحة االحتكار وخفض األسعار الالقانوني االختراع، ومنع االحتكار والممارس

ھذا الحق یمنح المستھلكین القدرة على رفع الشكاوى والمخاوف حول : حق االستماع إلى آرائھ: رابعًا. والتالعب
مھمة توفیر منتدى في حین ال توجد وكالة اتحادیة أمریكیة موكل لھا ب. منتج ما من أجل معالجتھا بكفاءة ومرونة

لھذا التفاعل بین المستھلك والمنتج إال أن ھناك بعض الجھات وجدت لتساعد المستھلكین في حالة حدوث صعوبة 
، أقرت األمم المتحدة مفھوم حقوق المستھلك من خالل ١٩٨٥وفي عام .  في التواصل مع الطرف المشتكى علیھ

الحق : خامسًا. ك، والتي وسعتھم لتشمل الثمانیة الحقوق األساسیةمبادئ األمم المتحدة التوجیھیة لحمایة المستھل
ھذا الحق یقتضي ضرورة أن یكون للناس حق الحصول على السلع األساسیة . في إشباع االحتیاجات األساسیة

ه والخدمات األساسیة وما یكفیھم من الغذاء والكساء والمأوى والرعایة الصحیة والتعلیم المرافق العامة والمیا
الحق في التعویض یوفر للمستھلكین لتلقي تسویة عادلة عن : الحق في التعویض: سادسًا. والصرف الصحي

على سبیل . المطالبات المشروعة، بما في ذلك التعویض عن التظلیل أو السلع الردیئة أو الخدمات غیر المرضیة
تھلك لرفع شكوى ضد شركات الھاتف النقال المثال، ینبغي أن یكون المستھلك قادرا على الذھاب إلى محكمة المس

: سابعًا. التي وضعت رسوم خفیة على الفاتورة لم تكن موضحة من قبل أو تفعیل نغمات بدون إذن المستھلك
الحق في تثقیف المستھلك ینص على أن یكون للمستھلك الحق في اكتساب المعارف : الحق في توعیة المستھلك

الختیارات الواعیة بین السلع والخدمات، وأن یكون ُمدركًا لحقوق الُمستھلك والمھارات المطلوبة لممارسة ا
یدعو الحق األخیر لحق العیش والعمل في : الحق في بیئة صحیة: ثامنًا. األساسیة ومسؤولیاتھ وكیفیة استخدامھا

 .مكان عمل أو منزل خال من المخاطر لألجیال الحالیة والمستقبیلة
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مفھوم : خالل المطلب األولوسوف نقسم ھذا المبحث إلى ثالثة مطالب، ندرس من  
حق المستھلك والمسئولیة عن ضمان العیوب في ضوء : المستھلك، وفي المطلب الثاني

 ١٨١القواعد العامة، وفي المطلب الثالث حقوق المستھلك في ضوء أحكام القانون رقم 
  .م٢٠١٨لسنة 

  اطب اول

  وم اك

 دائما محل جدل كبیر على المستویین إن مسألة تحدید مسألة مفھوم المستھلك كانت
الفقھي والقضائي، لما لھذا التحدید من أھمیة بالغة الرتباطھ المباشر بتحدید نطاق 

  .االستفادة من القواعد الحمائیة المقررة في تقنیین حمایة االستھالك

 یولیو والذي جمع شتات القوانیین ٢٦فمنذ صدور قانون االستھالك الفرنسي في 
بشأن حمایة المستھلك في مختلف المجالت، فإنھ لم یتضمن النص على تعریف الصادرة 

محدد للمستھلك وھو الطرف المعني بالحمایة والمستفید من القواعد الحمائیة التي تقررھا 
  .نصوص ھذا القانون

أحدھما یضیق مفھوم المستھلك بحیث یقصره : وفي ضوء ذلك انقسم الفقھ إلى إتجاھین
ألغراض حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة، واآلخر یوسع من ھذا المفھوم على من یتعاقد 

وسوف نقوم بتفصیل ذلك . بحیث یمتد لیشمل المھني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصھ
  :بإیجاز كتالي

  :االتجاه المضیق في تعریف المستھلك: أوال

 قانونیا یتبنى ھذا االتجاه مفھوما ضیقا للمستھلك، ویقصره على كل من یبرم تصرفا
بغرض إشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة، ومن ثم ال یصدق ھذا المفھوم على من 

  .)١ (یتعاقد ألغراض تدخل في نشاطھ المھني

وبذلك فإن ھذا اإلتجاه یقیم تضاضا بین مفھوم المستھلك ومفھوم المھني، فالمستھلك 
ھني الذي یباشر األنشطة باعتباره شخصا یتعاقد إلشباع حاجاتھ غیر المھنیة، یقابل الم

المتعلقة بإنتاج وتوزیع الثروات والخدمات، وھذه األنشطة ھي أنشطة مھنیة بحتھ ولیست 
  .)٢(استھالكیة 

                                                           

حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستھلك الخاصة . عدد كبیر من الفقھاء، وللمزید انظر د   ویؤید ھذا اإلتجاه    ) ١(
 .، وما بعدھا١١م، ص١٩٩٦في عقود االستھالك، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

محمد حسین عبد العال، مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدی�ة، دراس�ة تحلیلی�ة مقارن�ة، دارالنھ�ضة       .  د )٢(
 .٩٩م، ص٢٠٠٧یة، القاھرة، العرب
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ولقد أخذت لجنة تنقیح وصیاغة قانون االستھالك الفرنسي بھذا المفھوم الضیق 
ع أو األشخاص الذین یحصلون على السل: (للمستھلك، حیث عرفت المستھلكین بأنھم

  .)١ ()الخدمات أو یستخدمونھا لالستعمال غیر المھني

ویستند ھذا االتجاه إلى المركز التعاقدي المتمیز للمھني، ولو كان غیر متخصص في 
مجال المعاملة، ذلك أن عدم تخصص المھني ال یعني بالضرورة ضعفھ، فالمھنیون 

 بشكل أفضل، فضال عن عندما یتعاقدون فإنھم یستطیعون الدفاع عن مصالحھم العقدیة
أن باستطاعتھم تعویض ما نقص من علمھم أو خبراتھم من خالل االستعانة بخبراء، 

لیتمتعوا بنوع من الحماي ال ) المستھلك(ومن ثم فال حاجة لھم بأن یشملھم مصطلح 
  .)٢ (یستحقونھا

م بھذا ٢٠٠٦ لسنة ٦٧وقد نص المشرع المصري في قانون حمایة المستھلك رقم 
كل شخص تقدم إلیھ : (اه، حیث تنص المادة األولى منھ على تعریف المستھلك بأنھاالتج

أحد المنتجات إلشباع احتیاجاتھ الشخصة أو العائلیة أو یجرى التعامل أو التعاقد معھ بھذا 
  ).الخصوص

  :االتجاه الموسع في تعریف المستھلك: ثانیا

حمائیة التي تتضمنھا قوانیین یقووم ھذا االتجاه على فكرة توسیع نطاق القواعد ال
االستھالك من خالل بسط مفھوم المستھلك لیشمل المھني الذي یتعاقد خارج نطاق 
تخصصھ، ذلك بأن القول بغیر ذلك من شأنھ أن یضیق كثیرا من نطاق تطبیق النصوص 

  .)٣ (الحمائیة، حیث یحرم عدد كبیرا من األشخاص من االستفادة منھا

اه أن ما قیل عن المركز التعاقدي للمھني غیر المتخصص، ویرى أصحاب ھذا االتج
فیرد علیھ بأن التفوق التعاقدي للمھني إنما یرتبط باتصال موضوع العقد بمجال 
تخصصھ، أما خارج ھذا المجال فعادة ما یفتقر إلى الخبرة الفنیة في مواجھة طرف العقد 

ة الضعف التعاقدي مثل أي األخر ذي التخصص الفني، ومن ثم فھو یتواجد في نفس حال
  .)٤ (مستھلك عادي

أن یستعین بخبراء - بفضل تفوقھ االقتصادي–كما ال یعتد بالقول بأن المھني یستطیع 
 –لتعویضھ ما نقص من خبراتھ حال تعاقده خارج نطاق تخصصھ، ألن بوسع المستھلك 

                                                           

)١(  Calais- Auloy(J.), Droit de la consummation, , op. Cit. p.٣ et s ; 
ح���سن عب���د الباس���ط جمیع���ي، حمای���ة الم���ستھلك الحمای���ة الخاص���ة للرض���ا الم���ستھلك ف���ي عق���ود  . د) ٢(

 .، وما بعدھا١١م، ص١٩٩٦االستھالك، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 محمد حم�د اهللا، حمای�ة الم�ستھلك ف�ي مواجھ�ة ال�شروط التع�سیفیة ف�ي عق�ود االس�تھالك،                حمد اهللا . د) ٣(

عمر محمد عبد الب�اقي، المرج�ع       . ، د ٣٤م، ص ١٩٩٧دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة،       
 .٤٠السابق، ص

 .٢٩حمد اهللا محمد حمد اهللا، المرجع السابق، ص. د) ٤(
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قداتھ، والقول بغیر أن یستعین أیضا بخبراء في تعا-متى توافر لدیھ قد من االقتدار المالي
ذلك من شأنھ جعل قانون االستھالك قاصرا على فئة األشخاص محدوي الدخل، وھو ما 
ال یسوغ من الناحیة القانونیة، ذلك أن تشریع حمایة المستھلك ال یتعلق بطائفة من 

  .)١ (األشخاص، وإنما یرتبط بالوصف القانوني للتصرفات التي یبرمھا الشخص

المفھوم الواسع للمستلك، كما اتجھت أحكام القضاء الفرنسي نسي وتبنى المشرع الفر
نحو االعتراف بأحقیة غیر المھني أو المھني غیر المتخصص في الحمایة القانونونیة في 
مواجھة الشروط التعسفیة، كما أنھ ال یستبعد األشخاص المعنویة من نطاق الحمایة في 

  .)٢ (مواجھة الشروط العسفیة

  .م٢٠١٤-٣٤٤یعي لمفھوم المستھلك بمقتضى قانون التحدید التشر

 مارس ١٧نص المشرع الفرنسي في المادة الثالثة من قانون حمایة المستھلك الصادر في 
یعد مستھلكا كل شخص طبیعي یتصرف ألغراض ال تدخل في : (م، على أنھ٢٠١٤

  .)٣ ()نطاق نشاطھ التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المھني

غیر (م، لتتضمن تعریفا لمصطلح ٢٠١٦-٣٠١ المادة بمقتضى المرسوم وقد عدلت ھذه
  .)٤ ()المھني(و ) المستھلك(إلى جانب مصطلحي ) المھني

  :وبذلك، أصبح نص المادة على النحو األتي

  :في تطبیق أحكام ھذا التقنین، یقصد بالمصطلحات األتیة

شاطھ التجاري أو  كل شخص طبیعي یتصرف ألغراض ال تدخل في نطاق ن:المستھلك-
  .الصناعي أو الحرفي أو المھني أو الزراعي

                                                           

 .٤١، ص٤٠رجع السابق، صعمر محمد عبد الباقي، الم. د) ١(
مفھ��وم الم��ستھلك كأس��اس لتحدی��د نط��اق تطبی��ق تقن��ین االس��تالك    : كیالن��ي عب��د الراض��ي محم��ود . د) ٢(

جامع�ة المن�صورة، بعن�وان تنظ�یم     -الفرنسي، بحث مق�دم إى الم�ؤتمر العلم�ي التاس�ع لكلی�ة الحق�وق             
م، الق��اھرة، ٢٠٠٥،  م��ارس٣٠-٢٩المناف��سة ومن��ع الممارس��ات االحتكاری��ة ال��ضارة، ف��ي الفت��رة    

 .٣٠ص
)٣ ( Art.٣ "Avant le livre ler du code de la consummation, il est ajoute un 

article preliminaire ainsi redige: "Art. Preliminaire.-Au sens du 
present code, est consideree comme un consommateur toute 
personne physique qui agit a des fins qui n'entrent pas dans le 
cadre de son activite com- merciale, industrielle, artisanale ou 
liberale." 

)٤ ( Ordonnance n' ٣٠١-٢٠١٦ du ١٤ mars ٢٠١٦ relative a la partie 
legislative du code de la consummation, JORF n' ٠٠٦٤ du ١٦ mars 
٢٠١٦, texte n' ٢٩. 



 - ٣٧٢ -

كل شخص طبیعي أو معنوي، عام أو خاص، یتصرف ألغراض تدخل : غیر المھني-
في نطاق نشاطھ التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المھني أو الزراعي، وبما یشمل 

   .حالة التصرف باسم أو حساب مھني آخر

  : )١ (م، المستھلك٢٠١٨لسنة ١٨١لك المصري رقم وعرف قانون حمایة المستھ

كل شخص طبیعي أو اعتباري یقدم إلیھ أحد المنتجات إلشباع حاجاتھ غیر المھنیة أو (
) ٢() غیر الحرفیة أو غیر التجاریة، أو یجرى التعامل أو التعاقد معھ بھذا الخصوص

مشتري، غیر ملم والمشرع بھذا التحدید للمخاطب بأحكامھ یفترض أن المستھلك، ال
باألمور الفنیة في المبیع، وعلى العكس من ذلك یفترض المشرع، وھو غیر موفق في 
ھذا، أن المستھلك الذي یقوم بشراء سلعة تتعلق بحرفتھ، وتمثل لھ أداة عمل مثًال، ال 

  .إلخ... یمكن أن یكون إال على درایة باألمور الفنیة المرتبطة بصناعتھا وجودتھا وثمنھا

  ب ااط

د اواوء ا  كق ا   

     وفقًا ألحكام القانون المدني یجب على المشترى حین تسلم المبیع أن یقوم بالتحقق من 
حالتھ بمجرد تمكنھ من ذلك تبعًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عیبًا یضمنھ البائع وجب 

  . ھ في الضمانعلیھ أن یبادر بإخطاره بھ، فإن لم یفعل سقط حق

     أما إذا كان العیب مما ال یمكن الكشف عنھ بالفحص المعتاد ثم كشفھ المشترى بعد 
. ذلك، فإنھ یجب علیھ أن یخطر بھ البائع بمجرد كشفھ وإال سقط حقھ في الضمان

وكقاعدة عامة یكون البائع ملزمًا بالضمان إذا كان بالمبیع وقت البیع عیب ینقص من 
ھ بحسب الغایة المقصودة منھ مستفادة بما ھو مبین في العقد أو مما ھو قیمتھ أو نفع

   .ظاھر من طبیعة المبیع أو الغرض الذي أعد لھ

وبذلك فإن ھذا اإلتجاه یقیم تضادا تاما بین مفھوم المستھلك ومفھوم المھني، فالمستھلك 
  باعتباره شخصا یتعاقد إلشباع 

                                                           

 ١٣، في ٢٧م، نشر في الجریة الرسمیة، العددد ٢٠١٨ لسنة ١٨١قانون حمایة المستھلك الجدید قم      ) ١(
 .م٢٠١٨دیسمبر سنة 

 كان�ت تع�رف الم�ستھلك بأن�ھ ك�ل      ٢٠٠٦ لسنة  ٦٧المادة السادسة من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم          )٢(
ئلیة أو یجرى التعامل أو التعاق�د  شخص تقدم إلیھ أحد المنتجات إلشباع احتیاجاتھ الشخصیة أو العا      

ونح��ن ن�رى أن ال��نص الح��الي ل�م یختل��ف كثی�رًا ع��ن ال�نص ال��سابق إال ف��ي     . مع�ھ بھ��ذا الخ�صوص  
الصیاغة مع االحتفاظ بنفس االفتراض من قبل المشرع والذي ذكرناه ب�المتن، وال�ذي ی�تخلص ف�ي          

 .عیوب الخفیة، المرتبطة بالمنتجأن المستھلك الحرفي على درایة بجمیع األمور الفنیة، وبالتالي ال



 - ٣٧٣ -

 حتى تنسحب علیھ أحكام )١ (عة شروط في العیب     وبناًء علیھ، اشترط الفقھاء أرب
  . الضمان

  ً .أن یكون العیب خفیا: الشرط األول

     ویكون العیب خفیًا إذا لم یكن ظاھرًا، أو لم یكن باستطاعة المشتري أن یتبینھ بنفسھ 
والمعیار الذي وضعھ المشرع . وقت البیع لو أنھ فحصا المبیع بعنایة الرجل العادي

                                                           

. ھو الوص�مة، وع�اب الزم متع�د وھ�و معی�ب ومعی�وب ورج�ل عی�اب كثی�ر العی�ب للن�اس                   : العیب في اللغة    )١(
عاب المتاع یعیب عیبًا؛ أي صار ذا عیب، وجمعھ عیوب وأعیاب وعیبھ ن�سبة إل�ى العی�ب واس�تعمل       : یقال

 المح�یط  الق�اموس الفیروزآب�ادي،  : عیب وضمانھ، انظ�ر العیب اسمًا وجمع على عیوب والمعیوب ما كان ال 
ویكفي القول بأن العیب ھو النقیصة أو الوصمة أو ما یخل�و عن�ھ أص�ل الفط�رة ال�سلیمة لل�شيء        ). ١/١١٣(

والعیب الیسیر ھو ما ینقص مقدار ما یدخل تحت تقویم المقومین والفاحش بخالفھ وھو ما ال یدخل نقصانھ 
 فقد عرف�ھ اب�ن قدام�ة    :أما في االصطالح) ٢/١٢٤ (لسان العربابن منظور،   : ظران. تحت تقویم المقومین  

ال�نقص الموج�ب ل�نقص المالی�ة ف�ي ع�ادات التج�ار؛ ألن المبی�ع إنم�ا ص�ار مح�ًال للعق�د باعتب�ار ص�فة                         : بأّنھ
ابن : رانظ. المالیة، فما یوجب نقصًا فیھا یكون عیبًا، والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أھل ھذا الشأن

م�ا نق�ص ع�ن    : وعّرف اب�ن رش�د العی�ب ال�ذي ل�ھ ت�أثیر ف�ي العق�د بأّن�ھ               ) ٦/٣٢٧(شرح فتح القدیر    الھمام،  
الخلقة الطبیعیة أو عن الخلق الشرعي نقصانًا لھ تأثیر في ثمن المبیع وذلك یختلف بحسب اختالف األزمان 

وقال الدردیر في الشرح ) ٨/١٧٤ (دبدایة المجتھد ونھایة المقتص ابن رشد،   : انظر. والعوائد واألشخاص 
. ورد، أي المبیع، لما العادة السالمة منھ مما ی�نقص ال�ثمن أو المبی�ع أو الت�صرف أو تخ�اف عاقبت�ھ               : الكبیر
ك�ل  : وعرفھ الغزال�ي بأّن�ھ  ) ٣/١٠٨( لمحمد بن عرفة الدسوقي     حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر    : انظر

 ب�أن العی�ب ك�ل م�ا ی�نقص      المحت�اج  مغن�ي  وجاء في .عنھ غالبًاوصف مذموم اقتضى العرف سالمة المبیع   
 إل�ى   مغن�ي المحت�اج  :انظ�ر . العین أو القیمة أو یفوت بھ غ�رض ص�حیح، إذا غل�ب ف�ي ج�نس المبی�ع عدم�ھ        

وذھب الحنابلة إلى القول بأّن حقیقة تتمثل في أنھ ). ٢/٤٢٨ (معاني ألفاظ المنھاج لمحمد الشربینيمعرفة 
یھ نقصان عین المبیع حتى ولو لم تنقص بھ القیمة بل زادت أو نقصت قیمتھ ف�ي ع�رف   ھو الذي یترتب عل  

العی�ب نقی�صة یقت�ضي الع�رف س�المة المبی�ع عنھ�ا        : التجار وإن لم تنقص عین�ھ وق�ال ف�ي الترغی�ب وغی�ره      
 ھ�ذا وق�د ع�الج فقھ�اء ال�شریعة اإلس�المیة ض�مان           ) ٣/٢١٥ (كشاف القناع عن متن اإلقناع للبھوتي     . غالبًا

العیب الخفي تحت ما یسمى خیار العیب أو یقصد بھ ح�ق الم�شتري ف�ي ف�سخ العق�د وإم�ضائھ إذا وج�د ف�ي           
واألحناف یردون خیار العیب إلى قصد المتعاقدین الضمني ویعتبرونھ ثابتًا بالشرع؛ ألن  .المبیع عیبًا قدیمًا

        =  ال�سالمة م�ن العی�وب    العیب ھو نقص خال عن�ھ أص�ل الفط�رة ال�سلیمة ألن مطل�ق العق�د یقت�ضي وص�ف                
تبیین : انظر. فھو األصل وكل واحد من المتعاقدین یأبى أن یغبن، ھذا ھو األصل فلذلك كان ھذا الخیار      = 

البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز     : انظ�ر . ما أوجب نقصان ال�ثمن : وعرفھ ابن نجیم بأنھ )٣/٢٠ (الحقائق للزیلعي
أن یخت�ار  : وعّبر عن�ھ الجرج�اني بأن�ھ   ) ٦/٣٨(الشرح البن نجیم  ألبي البركات عبد اهللا بن محمد و       الدقائق

وجاء في تعریفات ال�شافعیة،    .١٣٧ للجرجاني ص    التعریفات: انظر. المشتري رد المبیع إلى بائعھ بالعیب     
وعب�روا عن��ھ بخی�ار النقی��صة، وھ�و المعل��ق بف�وات مق��صود مظن�ون فن��شأ فی�ھ م��ن ق�ضاء عرف��ي أو الت��زام        

ویطلق على خیار العی�ب ھ�ذا ف�ي م�ذھب         ) ٢/٥٠( للشربیني   مغني المحتاج  :انظر. شرطي أو تغریر فعلي   
خیار النقیصة أو العھ�دة، حی�ث ی�رى اإلم�ام مال�ك أن العی�ب إذا ح�دث ع�ن الم�شتري ف�ي م�دة                   : اإلمام مالك 

معینة یكون ذل�ك دل�یًال عل�ى وج�وده ف�ي المبی�ع وق�ت أن ك�ان ف�ي ی�د الب�ائع، فیتحم�ل الب�ائع عھدت�ھ ویك�ون                             
 ھذا وقد انفرد اإلمام مالك بالقول بالعھدة دون .سؤوًال عنھ؛ ألن ضمان المبیع یتعلق بالبائع في ھذا الزمن     م

 الب��ن رش��د بدای��ة المجتھ��د: انظ��ر. س��ائر األم��صار وس��لفھ ف��ي ذل��ك أھ��ل المدین��ة والفقھ��اء ال��سبعة وغی��رھم
البی�ع ب�شرط الب�راءة م�ن     ن، عبد العزی�ز ب�ن محم�د العج�یال    : وللمزید من التفصیل، انظر  ). ١٤٦-٢/١٤٤(

ھ�ـ، مجل�ة دوری�ة ت�صدرھا رئاس�ة إدارة      ١٤١٨، ٥٢، بحث منشور بمجلة البحوث اإلس�المیة، الع�دد       العیب
خی�ار  عب�د العزی�ز خلیف�ة الف�صار،      . البحوث العلمیة واإلفت�اء، األمان�ة العام�ة لھیئ�ة كب�ار العلم�اء، الری�اض               

، مجلة محكمة تنشرھا ٢٠٠٤ یونیو ٢٨، السنة الثانیة، ٢د ، مجلة الحقوق، العدالعیب وتطبیقاتھ المعاصرة
 .الدراسات القانونیة بجامعة الكویت
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وعي ال شخصي، فال یعتد بقدرة المشتري نفسھ على تبین العیب بل بقدرة معیار موض
الرجل العادي مع مالحظة أن بعض األشیاء یقتضي فحصھا االستعانة بأھل الخبرة 
كاالستعانة بمھندس معماري ألخذ مشورتھ قبل شراء منزل معین، وفي مثل ھذه الحالة 

فإذا كان . معماري العادي ال یستطیع تبینھال یعتبر العیب خفیًا إال إذا كان المھندس ال
العیب ظاھرًا أي كان في مقدور المشتري أن یتبینھ بنفسھ لو أنھ فحص المبیع وقت العقد 
بعنایة الرجل العادي فال یضمنھ البائع ولو كان المشتري لم یتبینھ إلھمالھ في فحص 

  . المبیع أو لنقص خبرتھ عن مستوى الرجل العادي

ا یضمن البائع العیب، الذي یستطیع المشتري أن یتبینھ بنفسھ لو فحص       ومع ھذ
الحالة األولى ھي التي یثبت فیھا : المبیع وقت العقد بعنایة الرجل العادي، في حالتین

المشتري أن البائع قد أكد لھ خلو المبیع من ھذا من ھذا العیب الذي جعلھ ال یفحص 
والحالة الثانیة ھي التي یثبت فیھا المشتري أن البائع . عالمبیع اطمئنانًا الى تأكیدات البائ

قد تعمد إخفاء العیب ألنھ بذلك یكون قد ارتكب غشًا أي ارتكب خطأ یستغرق خطأ 
وبذلك یكون المشرع قد حرم البائع . المشتري في عدم فحص المبیع بعنایة الرجل العادي

  .یعمن االستفادة من غشھ رغم إھمال المشتري في فحص المب

   .أن یكون العیب قدیمًا: الشرط الثاني

ویقصد بالقدم ھنا أن یكون العیب موجودًا .      ال یضمن البائع العیب إال إذا كان قدیمًا
ویكفي أن یكون العیب موجودًا في المبیع وقت التسلیم، ولو لم . في المبیع وقت التسلیم
وإذا ثبت أن . لیم فإن البائع ال یضمنھأما إذا نشأ العیب بعد التس. یكن موجودًا وقت العقد

العیب كان موجودًا في المبیع قبل تسلیمھ، إال أن نتائجھ لم تستفحل إال بعد ذلك؛ كان 
  .)١ (فیكفي إذًا وجود أصل العیب وقت التسلیم. البائع ضامنًا لھ

   أن یكون العیب مؤثرًا: الشرط الثالث

ي قیمة المبیع، أو نقص في منفعتھ بحسب      والعیب المؤثر ھو الذي یؤدي الى نقص ف
الغایة المقصودة مستفادة مما ھو مبین في العقد أو مما ھو ظاھر من طبیعة الشئ أو 

  . وھناك فارق بین النقص في القیمة وبین النقص في المنفعة. الغرض الذي أعد لھ

  .السوق     فالنقص في القیمة یمكن التعرف علیھ عن طریق تحدید قیمة المبیع في 

     أما النقض في المنفعة فإنھ یتحدد على أساس الغرض الذي یھدف المشتري إلى 
وعلى ذلك فإن الغایة . استخدام المبیع فیھ وبغض النظر عن قیمة المبیع في السوق

المقصودة من المبیع تستخلص مما ھو مبین في العقد، أو من طبیعة الشئ، أو من 
  . الغرض الذي أعد لھ

                                                           

النظام القانوني ل�ضمان العی�وب الخفی�ة ف�ي عق�د البی�ع ف�ي إط�ار                عمرو أحمد عبد المنعم دبش،      .د  )١(
 .٢١٣، ص١٩٩٩، رسالة دكتوراة، جامعة عین شمس، القانون المدني المصري



 - ٣٧٥ -

 یضمن البائع العیب إال إذا كان على قدر من الجسامة واألھمیة، وتقدیر جسامة      وال
العیب أمر متروك لقاضي الموضوع یفصل فیھ بحسب المعاییر السابقة، وكلھا 

   .)١ (موضوعیة ال شخصیة وال یضمن البائع عیبًا جرى العارف على التسامح فیھ

  ريأن یكون العیب غیر معلوم للمشت: الشرط الرابع

 مدني على أنھ ال یضمن البائع عیبًا كان المشتري یعرفھ وقت ٤٩١     نصت المادة 
البیع أو كان یستطیع أن یتبینھ بنفسھ لو أنھ فحص المبیع بما ینبغي من العنایة إال إذا 
أثبت المشتري أن البائع قد أكد لھ خلو المبیع من ھذا العیب أو أنھ قد تعمد إخفاؤه غشًا 

كفي إذًا أن یكون العیب خفیًا، بل یجب فوق ذلك أن یكون المشتري غیر عالم فال ی. منھ
فلو أن المشتري كان یعلم بالعیب رغم خفائھ فإن البائع ال یكون ضامنا لھ . بھ وقت العقد

ألن إقدام المشتري على الشراء رغم علمھ بالعیب یدل على أنھ رضي بالشئ على ما ھو 
كما أنھ ال یضمن البائع حقًا ینقص .  حسابھ عند تقدیر الثمنعلیھ عند التعاقد وأدخلھ في

من انتفاع المشتري بالمبیع إذا كان قد أبان للمشتري وقت التعاقد أو كان ھذا الحق 
  . ارتفاقًا ظاھرًا أو ناشئًا عن قید قانوني على الملكیة

  اآلثار التي تترتب على قیام الضمان

ان العیوب الخفیة، فیجب على المشتري، حفاظًا      إذا توافرت شروط االلتزام بضم
على حقھ في الرجوع على البائع بالضمان، المبادرة إلى فحص المبیع، وإخطار البائع 
بالعیب الموجود فیھ، وأن یرفع دعوى الضمان علیھ خالل مدة قصیرة وإال سقطت 

  )٢(بالتقادم

حص المبیع عند استالمھ،      فعلى المشتري، كي یحفظ حقھ في الضمان، أن یبادر بف
فالمشتري یتعین علیھ أن یتحقق من . وأن یخطر البائع بما یجده في المبیع من عیوب

فالمشتري مسئول إذًا . حالة المبیع عند تسلمھ والعبرة في ذلك بالتسلیم الفعلي ال الحكمي
  . عن التحقق من حالة المبیع بمجرد تمكنھ من ذلك، وفقًا للمألوف في التعامل

.    أما إذا أھمل في فحص الشئ اعتبر أنھ قد قبل المبیع بحالتھ وسقط ضمان العیب 
فوفقًا ألحكام القانون المدني یجب على المشتري حینما یتسلم المبیع أن یقوم بالتحقق من 
حالتھ بمجرد تمكنھ من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عیبًا یضمنھ البائع 

  .بإخطاره بھ، فإن لم یفعل سقط حقھ في الضمانوجب علیھ أن یبادر 

     أما إذا كان العیب مما ال یمكن الكشف عنھ بالفحص المعتاد ثم كشفھ المشتري بعد 
  . ذلك، فإنھ یجب علیھ أن یخطر بھ البائع بمجرد كشفھ وإال سقط حقھ في الضمان

                                                           

 .٤٢٩، المصدر نفسھ، صالوسیطالسنھوري، : لتفصیل، انظرللمزید من ا  )١(
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لمبیع تصرف      وفي كل األحوال إذا علم المشتري بوجود العیب ثم تصرف في ا
  .)١ (وتبقى دعوى الضمان ولو ھلك المبیع بأي سبب كان. المالك فال رجوع لھ بالضمان

     وإذا لم تتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودھا فیھ، 
، أو أن یتسبقي المبیع مع طلب )٢ (كان للمشتري أن یطلب فسخ البیع مع التعویض

ھنا یجب التفرقة بین ما ) ما لحقھ من ضرر بسبب عدم توافر ھذه الصفاتالتعویض ع
  . إذا كان العیب جسیمًا؟ أو غیر جسیم

     فإذا كان العیب جسیمًا كان للمشتري أن یختار بین ابقاء المبیع مع مطالبة البائع 
 بالتعویض عن ما لحق بھ من ضرر بسبب نقص قیمة المبیع أو نفعھ، وبین رد المبیع
المعیب إلى البائع مع الحصول على التعویض الكامل الذي یحق للمشتري الحصول علیھ 

  . من التقنین المدني٤٨٥في حالة االستحقاق الكلیة طبقًا لنص م 

     أما إذا لم یكن العیب جسیمًا فال یكون للمشتري أن یرد المبیع وإنما یقتصر حقھ ھذه 
 ویزید التعویض في –ذي أصابھ بسبب العیب الحالة على المطالبھ بتعویض الضرر ال

أي یعلم بوجود العیب (الحالتین السابقتین أو ینقص بحسب ما إذا كان البائع سئ النیة 
فالبائع سئ النیة یلتزم بتعویض المشتري عما ألحقھ بھ وجود . ، أو حسن النیة)وقت البیع

ن النیة ال یلتزم العیب من أضرار ولو كانت غیر متوقعة، في حین أن البائع حس
واألصل ھو افتراض حسن نیة البائع حتى . بالتعویض إال عن األضرار المتوقعة فقط

   .یثبت المشتري عكس ذلك

  :التطبیق القضائي

باستقراء أحكام القضاء في ضمان العیوب الخفیة نتبین أن : الشروط القضائیة: أوًال
  :ثالثة شروط؛ وھيمحكمة النقض قد استقرت على وجوب توافر توافر شروط 

أن یكون العیب مؤثرًا، وھو معیار موضوعي محض إذ یجب أن یكون من شأن -١
  . العیب أن ینقص من قیمة الشيء المادیة أو نفعھ المادي

  .وأن یكون العیب موجودًا في المبیع وقت أن یتسلمھ المشترى من البائع-٢

لوم للمشترى وال یستطیع أن وأخیرًا، أن یكون خفیًا ویعتبر كذلك متى كان غیر مع-٣
یعلمھ، أو إذا لم یكن من الممكن اكتشافھ بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القیام 

  .بھ، بل كان یتطلب خبرة خاصة وفحصًا معینًا

                                                           

 .١٦٥، المصدر نفسھ، صأحكام االلتزامنبیل سعد، .  د  )١(
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     ویجب على المشتري حتى یستطیع الرجوع بدعوى ضمان العیب على البائع أن 
 أن یكون اإلخطار دون إبطاء أو في مدة معقولة یخطره بھذا العیب عندما یكتشفھ، ویجب

یحددھا المألوف في التعامل حسب األحوال، فإذا لم یقع اإلخطار في الوقت المالئم اعتبر 
المبیع غیر معیب أو اعتبر المشترى راضیًا بالعیب الذي وجده بھ وسقط حقھ في 

  . )١ (الضمان

 ذلك، وكان البین من األوراق وتقاریر ولقد قضي بأنھ لما كان: في سقوط الضمان: ثانیًا
الخبراء المقدمة في الدعوى أن الطاعنین استلما السیارة موضوع التداعي بتاریخ 

 وأدخالھا ورشة الشركة التي یمثلھا المطعون ضده الثاني بتاریخ ١٤/١٠/١٩٩٨
 لخدمة الصیانة األولى، ثم توالى إدخال السیارة الورشة ٢١/١١/١٩٩٨
 وذلك لوجود عیوب ٢٤/٨/١٩٩٩، و٣/٧/١٩٩٩، و٤/٤/١٩٩٩و، ٢٠/٢/١٩٩٩في

فنیة، وأنھ بفحص تلك السیارة وجد بھا عیوب فنیة في صناعتھا على نحو یحول دون 
استعمالھا بطریقة میسرة لما یعتریھا من اھتزاز ورجفة عند مجاوزة سرعتھا المائة كیلو 

لوقوف علیھ عند الشراء متر وھو عیب ال یمكن إصالحھ وال یستطیع الشخص العادي ا
بالفحص المعتاد، وھو ما یتوافر بھ شروط العیب الخفي الموجب لضمان البائع وكان 

 قد تمسك في دفاعھ أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنین - البائع-المطعون ضده األول
 لم یخطراه بالعیب الموجود بھا بمجرد كشفھ ١٤/١٠/١٩٩٨وقد تسلما السیارة بتاریخ 

یخ رفع الدعوى رغم حیازتھما للسیارة واستعمالھا واكتشافھما العیب بھا بما حتى تار
یسقط حقھما في الضمان، وكان الطاعنان ال یماریان في أنھما لم یخطرا المطعون ضده 

 بالعیب الذي یقوالن إنھما اكتشفاه بالسیارة حتى تاریخ رفع الدعوى في - البائع-األول
ي الضمان، وال یغنیھما عن اإلخطار التردد على  وبما یسقط حقھما ف١٨/٩/١٩٩٩

ورشة المطعون ضده الثاني لعیوب فنیة بالسیارة وتكون دعواھما على غیر سند من 
القانون متعینة الرفض، وإذ انتھى الحكم المطعون فیھ إلى ھذه النتیجة الصحیحة برفض 

 أن اھتزاز السیارة دعوى الطاعنین فإنھ ال یعیبھ ما أورده من تقریرات خاطئة مبناھا
 كیلو متر لیس عیبًا خفیًا في السیارة یحول دون ١٤٠عند مجاوزة السرعة لمسافة 

االنتفاع بھا وإنما ھو میزة في صنعتھا ألنھ یساعد في الحفاظ على األموال واألرواح 
وأن الطاعنین لم یلحق بھما ضرر ُیوجب التعویض، ذلك أن لمحكمة التمییز أن تصحح 

اب على الوجھ اآلنف البیان دون أن تقضى بتمییزه وبالتالي فإن النعي على تلك األسب
 ٤٥٧/٢٠٠٣الطعن  (.الحكم المطعون فیھ بھذین السببین یكون غیر منتج وغیر مقبول

من القانون المدني ) ٢٠٩(كما قضي بأن مؤدى نص المادة ) ١٧/٤/٢٠٠٤تجاري جلسة 
ف أحد المتعاقدین بالتزامھ عند حلول أجلھ، أنھ في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یو

یجوز للمتعاقد األخر بعد إعذاره أن یطلب من القاضي فسخ العقد وأن تقریر مبررات 
الفسخ وكفایة أسبابھ أو عدم كفایتھا وتحدید الجانب المقصر أو نفى التقصیر عنھ وتنفیذ 

ھا محكمة الموضوع بما المتعاقد اللتزامھ كل ذلك من األمور الموضوعیة التي تستقل ب
لھا من سلطة تحصیل فھم الواقع في الدعوى وتقدیر ما یقدم إلیھا من األدلة والمستندات 
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واألخذ بما تطمئن إلیھ منھا واطراح ما عداه متى أقامت قضاءھا على أسباب سائغة 
تكفى لحملھ وھى غیر ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالھم وحججھم مادام في قیام 

قیقة التي اقتنعت بھا وأوردت دلیلھا الرد الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج وأن الح
 من القانون المدني ٤٩٢، ٤٩١، ٤٨٩العیب الذي یضمنھ البائع وفقًا ألحكام المواد 

یلزم فضًال عن كونھ مؤثرًا أي ینقص من قیمة ) وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة(
استالم المشترى لھ أن یكون خفیًا وُیَعُد كذلك إذا كان ال  وقت –الشيء أو نفعھ المادي

یظھر من فحص المبیع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القیام بھ عادة في مثل 
الظروف التي تم فیھا البیع وھو یختلف باختالف المبیع وھو معیار مجرد ولیس معیارًا 

فة، وتقدیر ذلك وكون العیب ُیَعُد شخصیًا یتفاوت بتفاوت المستوى في األنظار المختل
جسیمًا بحیث لو علم بھ المشترى لما أقدم على الشراء موكول أمره لقاضى الموضوع 
باعتباره من مسائل الواقع ولھ في حدود سلطتھ التقدیریة األخذ بتقریر الخبیر المنتدب في 

ذلك، وكان الحكم لما كان . الدعوى متى اطمأن إلیھ واقتنع باألسباب التي انتھى إلیھا
المطعون فیھ قد استخلص من األوراق وجود عقد بیع السیارة موضوع التداعي مبرم بین 
الطاعنة والمطعون ضدھا األولى بتمویل من الشركة المطعون ضدھا الثانیة كما 
استخلص أخذًا من تقریر لجنة الخبراء وجود عیب خفي ومصنعي برأس محرك السیارة 

لطاعنة لم تقدم أي دلیل بأن ھذا العیب الخفي مرجعھ استعمال موضوع التداعي وأن ا
وقود غیر مطابق للمواصفات وانتھى الحكم المطعون فیھ إلى فسخ عقد البیع وإعادة 
الحالة إلى ما كانت علیھ، وكانت األسباب التي ساقھا الحكم سائغة ولھا أصلھا الثابت في 

 الضمني المسقط لما أثارتھ الطاعنة األوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد
دفاع بغیر خطأ في تطبیق القانون، ومن ثم فإن النعي ینحل إلى جدل في سلطة محكمة 
الموضوع التقدیریة مما ال یجوز إثارتھ لدى ھذه المحكمة ویضحى النعي على غیر 

، ٣٩١الطعنان . ١٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٨٠/٢٠٠٤ الطعن .أساس
والعلم الذي ینتفي بھ ضمان العیب الخفي ھو . ١١/٢/٢٠٠٦جلسة  تجاري ٣٩٩/٢٠٠٥

العلم الحقیقي دون العلم االفتراضي، وھو ما ال یكفي للداللة علیھ مجرد إقرار المشتري 
لما كان ذلك، وكان البین من الحكم . في عقد البیع بمعاینتھ المبیع المعاینة النافیة للجھالة

الطاعن من مستندات تأییدًا لدفاعھ وانتھى صحیحًا إلى المطعون فیھ أنھ عرض لما قدمھ 
أنھا ال تصلح لنفي الدلیل القائم على وجود مخالفات فنیة في العقار موضوع النزاع ألنھا 
لیست من المحررات المعدة إلثبات مخالفات البناء أو دلیًال على أنھا وقعت بعد تسلیمھ 

لدعوى في ھذا الصدد لعدم اشتمال تقریریھ العقار، وأطرح ما قالھ الخبیر المندوب في ا
على وصف لحالة األعمال المخالفة وبیان المظاھر التي تدل على أن المطعون ضده 
األول ھو الذي استحدثھا بعد استالمھ العقار، ثم أحال االستئناف للتحقیق، وخلص 

ي العقار كان بأسباب سائغة ال مخالفة فیھا للثابت في األوراق إلى أن العیب الذي وجد ف
سابقًا على تسلیمھ للمطعون ضده المذكور ومن فعل الطاعن، وأنھ كان خفیًا على 
المطعون ضدھما األول والثاني وأنھما لم یكتشفاه إال حین طلبت البلدیة إزالة األعمال 
المخالفة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سقوط الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف 
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نحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنھ رقابة محكمة التمییز ویتعین عدم ذكره من أوجھ ی
   .)١(قبولھ

كما قضي بأن التزام البائع بضمان عدم التعرض : أبدیة التزام البائع بالضمان: ثالثًا
للمشترى التزام أبدى یتولد عن عقد البیع ولو لم یشھر مؤداه عدم جواز تعرض البائع 

: وھذا ما قد ذھبت إلیھ محكمة النقض، حیث قضت.  للمشترى- للحراسة -ولو خضع 
 تتحصل فى - على ما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر األوراق -وحیث إن الوقائع 

، ١٩٩٢ لسنة ٧٣٣٦أن الشركة الطاعنة فى الطعون الثالثة أقامت الدعویین رقمى 
ت إلى طلب  مدنى اإلسكندریة االبتدائیة على المطعون ضدھم انتھ١٩٩٤ لسنة ٢٥١٣

الحكم بتثبت ملكیتھا فى العقار المبین بالصحیفة والذى تحوزه منذ شرائھا لھ من شركة 
قبل أن توضع الشركة البائعة تحت الحراسة ١٩٥٦/ ٨/ ٣١الطرق الصحراویة بتاریخ 

، والذى قامت بعد ذلك باعتبارھا مشتریة ١٩٦١ لسنة ١٤٠بموجب األمر العسكرى رقم 
 مع الحكم ١٩٧٩/ ٤/ ١بتاریخ " ثانیًا " إلى الشركة المطعون ضدھا وحائزة لھ بتأجیره 

 فى حقھا المتضمن بیع ھذا العقار مرة أخرى من ١٩٧٨/ ٥/ ٢٠بعدم نفاذ العقد المؤرخ 
شطب التسجیل " أوًال " إلى مورث المطعون ضدھن " ثالثًا " مورث المطعون ضدھما 

واعتباره كأن لم یكن وذلك لصدوره  اإلسكندریة ١٩٩٤ لسنة ٣٤٩الوارد علیھ برقم 
. وقت تحریره من غیر مالك، وبعد أن أودع الخبیر الذى كانت المحكمة قد ندبتھ تقریره

لھن فى ھذه " ثانیًا " إلى الطاعنة والمطعون ضدھا " أوًال " وجھ المطعون ضدھن 
د البیع المؤرخ الملكیة وتسلیمھ إلیھن بما علیھ من مبان وخالیا ممن یشغلھ استنادا إلى عق

أجابت المحكمة الطاعنة .  اإلسكندریة١٩٩٤ لسنة ٣٤٩ والمسجل برقم ١٩٧٨/ ٥/ ٢٠
إلى طلباتھا ورفضت الطلب العارض المقدم من المطعون ضدھن المذكورات بحكم 

 ق اإلسكندریة وفیھ حكمت المحكمة ٥٢ لسنة ١٦٠٢استأنفھ ھؤالء باالستئناف رقم 
 الحكم المستأنف ورفض دعوییى الطاعنة وقضت  بإلغاء١٩٩٦/ ١٢/ ١١بتاریخ 

طعنت الطاعنة فى ھذا الحكم بطریق النقض بالطعون . بطلباتھن" أوال"للمطعون ضدھن 
 ق، وقدمت النیابة مذكرة أبدت فیھا ٦٧ لسنة ٦٦٢، ٥٩٩ ق، ٦٦، لسنة ١١٥٩٤أرقام 

 مشورة، الرأى بنقضھ، وإذ عرضت الطعون المشار إلیھا على ھذه المحكمة فى غرفة
وكانت قد صمت الثانى والثالث إلى أولھا لیصدر فیھا حكم واحد، حددت جلسة لنظره 

 لسنة ١١٥٩٤ وحیث إن مما تنعاه الطاعنة فى الطعن رقم .وفیھا التزمت النیابة رأیھا
 ق على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون والخطأ فى تطبیقھ والفساد فى االستدالل ٦٦

ھا الملكیة بأن اعتبر أن التقادم المكسب لم یكتمل للشركة المشتریة منذ وذلك حین نفى عن
 تاریخ تأمیمھا ١٩٦٤/ ٣/ ٢٤حتى ١٩٥٦/ ٨/ ٣١تاریخ شرائھا لعقار النزاع فى 
 وإدمجھا فى الشركة الطاعنة بالقرار ١٩٦٤ لسنة ١٤١بموجب القرار الجمھورى رقم 

لعامة للنقل الداخلى ثم وقف  الصادر من المؤسسة المصریة ا١٩٦٤ لسنة ٣٦رقم 

                                                           

 م��دني جل��سة ١١١/٢٠٠٣، ٨١الطعن��ان . ٢٠/٢/٢٠٠٦ م��دني جل��سة ١١١/٢٠٠٣، ٨١الطعن��ان   )١(
الطع��������ن . ١٥/١٠/٢٠٠٦ تج��������اري جل��������سة ١١٥٧،١٢٥٠/٢٠٠٤الطعن��������ان . ٢٠/٢/٢٠٠٦

 .١٢/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٤٩/٢٠٠٥
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 تاریخ رفع الحراسة عن الجھة ١٩٧٥/ ١٢/ ٢٣سریان ھذا التقادم منذ ھذا التأمیم حتى 
البائعة والتى كانت خاضعة لھا حیث كان یستحیل علیھا خاللھا المطالبة بحقھا فضًال عن 

ھادئة منذ عدم ثبوت حیازة الطاعنة لعقار النزاع مع أن حیازتھا لھ ثابتھ لھا بطریقة 
 حسبما ھو ثابت فى المستندات وتقریر الخبیر ١٩٥٦/ ٨/ ٣١تاریخ الشراء الحاصل فى 

تسلیم العقار مما یفید عدم " أوال"المقدم فى األوراق یؤكدھا طلب المطعون ضدھن 
حیازتھن لھ فضًال عن أن التزام البائعة بضمان التعرض یمنعھا أبدیًا من منازعتھا لھا 

عیب الحكم المطعون فیھ إذ نفى عنھا الملكیة التى اكتسبتھا بالحیازة المكسبة فى البیع بما ی
لتسجبلھن " أوال" وأثبتھا للمطعون ضدھن ١٩٥٦/ ٨/ ٣١للملك منذ شرائھا للعقار فى 

عقد البیع الصادر إلى مورثھن من غیر مالك، بمخالفة القانون والخطأ فى تطبیقھ مع 
ذا النعى فى محلھ، ذلك بأنھ من المقرر طبقًا لنص  وحیث إن ھ.الفساد فى االستدالل

 أن كسب - وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض - من القانون المدنى ٩٦٨المادة 
لما كان ذلك، وكانت . الملكیة بالتقادم الطویل یعتبر بذاتھ سببًا قانونیا مستقال للتملك

إسكندریة التى / أن شركة مصرالطاعنة قد طلبت تثبیت ملكیتھا فى عقار النزاع باعتبار 
 ثم أدمجت فیھا كانت قد ١٩٦٤ لسنة ١٤١أممت بمقتضى قرار رئیس الجمھوریة رقم 

حازت ھذا العقار منذ شرائھا لھ من شركة سیارات الطرق الصحراویة التى یمثلھا 
، وكان من المقرر أنھ لیس ھناك ما یمنع مدعى التملك "ثالثا"مورث المطعون ضدھما 

 أن یستدل بعقد شرائھ غیر المسجل على انتقال الحیازة إلیھ وقد ثبتت ھذه الحیازة بالتقادم
من العقد فى بنده العشرین ومن تقریر الخبیر المقدم فى الدعوى فإن حیازتھا بنیة التملك 
تكون قد بدأت وھادئة، ال یغیر من ذلك تأمیم الشركة المشتریة أو دمجھا فى الشركة 

 وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض بدائرتیھا -أنھ من المقرر الطاعنة بعد ذلك إذ 
 بتأمیم بعض الشركات ١٩٦١ لسنة ١١٧ أن مؤدى القانون رقم -المدنیة والجنائیة 

والمنشآت ومذكرتھ اإلیضاحیة وقوانین التأمیم الالحقة أن المشرع لم یشأ انقضاء 
على شكلھ القانونى واستمراره فى المشروع المؤمم بمقتضى ھذا القانون، بل رأى اإلبقاء 

ممارسة نشاطھ مع اخضاعھ للجھة اإلداریة التى یرى إلحاقھ بھا، كما وأن اندماج شركة 
 یترتب علیھ انقضاء الشركة - وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض -فى أخرى 

ما األولى وزوال شخصیتھا، وخالفة الشركة الثانیة لھا خالفة عامة فیما لھا من حقوق و
علیھا من التزامات، كما ال ینال من صفة ھدؤء ھذه الحیازة ما تساند إلیھ الحكم المطعون 

/ ٣/ ١٢، ١٩٨٤/ ٣/ ٢٢فیھ فى محاولة منھ لتعكیرھا من صدور عقدى إیجار بتاریخ 
وھن من بعده یفید تأجیرھم أرض النزاع " أوًال " من مورث المطعون ضدھن ١٩٨٥

نیًا  لما ھو مقرر وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  إلى الشركة المطعون ضدھا ثا
أن الحیازة واقعة ال ینفى قانونًا صفة الھدوء عنھا مجرد حصول تصرف قانونى على 

لما كان ما تقدم وكانت . العین محل النزاع، وال یعد ھذا التصرف تعرضًا قاطعًا للتقادم
أى بعد انقضاء ١٩٧١/ ٨/ ٣٠ فى المدة المكسبة للملكیة بالتقادم قد اكتملت للطاعنة

 واقترنت بھ ١٩٥٦/ ٨/ ٣١خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفھا فى 
 خضوع - حسبما تصور الحكم المطعون فیھ -واقعة بدء الحیازة، فإنھ ال یؤثر فى تمامھا 

، ألن من أحكام ١٩٧٥ حتى اإلفراج عنھا سنة ١٩٦٤الجھة البائعة للحراسة منذ سنة 
 وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة - من القانون المدنى ٤٣٩بیع المقررة فى المادة ال
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 التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى االنتفاع بالمبیع أو منازعتھ فیھ -النقض 
وھو التزام أبدى یتولد عن عقد البیع ولو لم یشھر، ومن ثم فإن الجھة البائعة ما كان لھا 

لما . لم تخضع أن تتعرض للشركة المشتریة التى خلفتھا الطاعنة خضعت للحراسة أو -
 إلى ١٩٧٨/ ٥/ ٢٠كان ما سلف جمیعھ، فإن عقد البیع الصادر عن ذات العقار بتاریخ 

ممن كان قد باعھ إلى سلف الطاعنة یكون قد صدر بعد " أوال"مورث المطعون ضدھن 
الف البیان وبالتالى یكون قد صدر أن كانت الملكیة قد انتقلت إلى الطاعنة على النحو س

 ٣٤٩من غیر مالك فال ینفذ فى حقھا، ال یؤثر فى ذلك تسجیلھ بمقتضى المسجل رقم 
 اإلسكندریة ألن الملكیة  وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض ال تنتقل ١٩٩٤لسنة 

أحدھما أصلى وأساسى وھو العقد الصحیح : بالتسجیل وحده وإنما ھى تنتقل بأمرین
ناقل للملكیة، وثانیھما تبعى ومكمل وھو التسجیل فإذا انعدم األصل فال یغنى عنھ ال

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فیھ قد سار على غیر ھذا النظر حین . المكمل
اعتبر األوراق خالیة مما یفید حیازة الطاعنة لعقار النزاع دون أن یواجھ الثابت من عقد 

ھا وما ثبت فى تقریر الخبیر المقدم فى األوراق وحین اعتبر البیع الصادر إلى سلف
 بعد -خضوع الجھة البائعة للحراسة یقف معھ التقادم المكسب للمشتریة وعول بعد ذلك 

/ ٢٠ على عقد بیع لذات العقار صادر فى -نفیھ حصول الحیازة المكسبة للملك للطاعنة 
 صادر من غیر مالك على وھو عقد" أوال" إلى مورث المطعون ضدھن ١٩٧٨/ ٥

النحو سالف الذكر فإنھ یكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبیقھ وشابھ الفساد فى 
االستدالل بما یعیبھ ویوجب نقضھ لھذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب ھذا 

 وحیث إن . ق٦٧ لسنة ٦٦٢، ٥٩٩الطعن وسائر أسباب الطعنین اآلخرین رقمى 
 فیھ، ولما تقدم یتعین القضاء فى موضوع االستئناف برفضھ الموضوع صالح للفصل

  . )١( وبتأیید الحكم المستأنف

. ومسئولیة البائع عن ضمان العیوب الخفیة: شروط المسئولیة بوجھ عام: ً رابعا
أن تكون العیوب كامنة في مادة الشيء المبیع ذاتھ وموجودة فیھ وقت تسلم . شرطھا

أن یثبت المشتري عدم متھ بحسب الغرض الذي أعد لھ والمشتري لھ وأن تنقص من قی
وحیث إن : ولذلك قضي. استطاعتھ أن یتبینھا بنفسھ لو فحص المبیع بعنایة الرجل المعتاد

 تتحصل في أن الطاعن - على ما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر األوراق -الوقائع 
 مدني اإلسماعیلیة االبتدائیة انتھى فیھا إلى طلب ١٩٨٩ لسنة ٦٠٨أقام الدعوى رقم 

الحكم بإلزام المطعون ضدھم بصفاتھم بأن یدفعوا لھ تعویضًا عن الضرر المادي الذي 
لحق بھ وأظھره خبیر الدعوى والضرر األدبي الذي أصابھ وذلك نتیجة إخاللھم 

 المتضمن بیع ثالثھم ١٩٨٤/ ١٢/ ١٥بالتزاماتھم التعاقدیة المترتبة على العقد المؤرخ 
مستصلحة المبینة في األوراق والمتعین ریھا طبقًا لھذا إلیھ مساحة األرض الصحراویة ال

 وذلك لعدم انتظامھم في تشغیل أجھزة ھذا الري والذي -العقد بأسلوب الري المحوري 
نجم عنھ إتالف الزراعة الكائنة بھا استجابت المحكمة للدفع المبدى بسقوط دعوى 

القانون المدني وقضت بھذا  من ٤٥٢الطاعن بالتقادم الحولي المنصوص علیھ في المادة 

                                                           

 . قضائیة٦٧ لسنة ٦٦٢، ٥٩٩ قضائیة، ٦٦ لسنة ١١٥٩٤ن أرقام الطعو  )١(



 - ٣٨٢ -

 ق اإلسماعیلیة وفیھ حكمت المحكمة ١٦ لسنة ٢٧٠السقوط بحكم استأنفھ باالستئناف رقم 
بتأیید الحكم المستأنف، طعن الطاعن في ھذا الحكم بطریق النقض وأودعت النیابة مذكرة 

عن  وحیث إن الطعن أقیم على ثالثة أسباب ینعى الطا.أبدت فیھا الرأي برفض الطعن
بالثالث منھا على الحكم المطعون فیھ االنعدام والبطالن الختالف الھیئة التي أصدرت 

 وعلى ما - وحیث إن النعي مردود ذلك أن المقرر .الحكم عن تلك التي سمعت المرافعة
 من قانون ١٧٨، ١٧٠، ١٦٧ أن مفاد نص المواد -جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

حكم صادرًا من ذات الھیئة التي سمعت المرافعة وإذا المرافعات أنھ یتعین أن یكون ال
تخلف أحد أعضائھا عن حضور جلسة النطق بھ فإنھ یتعین أن یوقع على مسودتھ على 

لما كان ذلك، وكان البین من . أن یحل غیره محلھ وقت النطق بھ مع إثبات ذلك في الحكم
قعت على مسودتھ مشكلة الحكم المطعون فیھ أن الھیئة التي تداولت فیھ وأصدرتھ وو

وھي ذات الھیئة التي . (......) ود(......) و(......) برئاسة وعضویة المستشارین 
 التي حجز فیھا االستئناف ١٩٩٢/ ١٠/ ٣سمعت المرافعة وفقًا للثابت بمحضر جلسة 

للحكم وإذ كان عضو الیمین وقد وقع مسودة الحكم وتخلف عن حضور جلسة النطق بھ 
قد حل محلھ فإن اإلجراءات تكون قد روعیت (......) حكم أن المستشار وأثبت في ال

 وحیث إن مبنى النعي بالسبب األول أن .ویكون النعي ببطالن الحكم على غیر أساس
الحكم المطعون فیھ أخطأ في تطبیق القانون عندما انحرف بطلبات الطاعن المؤسسة 

 الملقاة على عاتقھم من وجوب توفیر على إخالل المطعون ضدھم بااللتزامات التعاقدیة
المیاه الكافي من حیث الكمیة والضغط الالزمین لتشغیل أجھزة الري واعتبر ھذه 
الطلبات دعوى بضمان العیوب الخفیة وأعمل في شأنھا أحكام التقادم المسقط لھذه 

 . من القانون المدني بما یعیبھ ویستوجب نقضھ٤٥٢الدعوى المنصوص علیھ في المادة 
 من القانون المدني أنھ ٤٤٧وحیث إن ھذا النعي في محلھ ذلك بأن مفاد نص المادة 

یتعین لكي تقوم مسئولیة البائع عن ضمان العیوب الخفیة في المبیع أن تكون ھذه العیوب 
كامنة في مادة الشيء المبیع ذاتھ موجودة فیھ وقت أن تسلم المشتري المبیع من البائع 

الغرض الذي أعد لھ كما یلزم أن تكون خفیة وھي تكون كذلك تنقص من قیمتھ بحسب 
 المشار إلیھا إذا أثبت المشتري أنھ كان ال یستطیع ٤٧٧كما تقوم الفقرة الثانیة من المادة 

أن یتبینھا بنفسھ لو أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، ما لم یكن البائع قد أكد لھ خلو 
لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن . خفاءه غشًا منھالمبیع من ھذا العیب أو تعمد إ

حسبما یتضح من مضمونھا ومرماھا ھي مطالبة بائعھ بتعویض األضرار التي لحقتھ 
نتیجة إخالل ھذا البائع بالتزاماتھ التعاقدیة الناشئة عن عقد البیع والمتمثلة في توفیر میاه 

الري المحوري طبقًا للعقد الري من حیث كمیتھا وضغطھا الالزمین لتشغیل أجھزة 
المبرم بینھما فإنھا بذلك ال تعتبر دعوى بضمان العیوب الخفیة الكامنة في المبیع على 
النحو آنف البیان والتي یجب على المشتري المبادرة إلى إخطار البائع بھا طبقًا لنص 

وقت  من القانون المدني ثم یرجع علیھ بدعوى الضمان خالل مدة سنة من ٤٤٩المادة 
 من ذات القانون ٤٥٢تسلیم المبیع وإال سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبین في المادة 

بل ھي دعوى رجع بھا الطاعن على المطعون ضدھم بمقتضى األحكام العامة للمسئولیة 
العقدیة تخضع الدعوى بشأنھا لألحكام العامة في تقادم الدعاوى وھي خمس عشرة سنة 

ع بالتزامھ وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر واعتبر دعوى من وقت إخالل البائ
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الطاعن دعوى ضمان عیب وأعمل في شأنھا تقادم ھذه الدعوى المنصوص علیھا في 
 المشار إلیھا ورتب على ذلك الحكم بسقوطھا فإنھ یكون قد أخطأ في فھم ٤٥٢المادة 

بھ عن بحث وتمحیص طلبات الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبیق القانون حج
الطاعن بما یوجب نقضھ لھذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب المتبقي من أسباب 

  .)١(الطعن

  سقوط الحق في الضمان

     والواقع أن المشرع لم یرد أن یترك سقوط حق المشتري في دعوى الضمان بالتقادم 
 سنة تبدأ من وقت تسلیم المبیع للقواعد العامة، وإنما حدد لسقوطھا مدة تقادم قصیرة وھي

ولقد أراد المشرع بذلك أن یحسم النزاع . ولو لم یكتشف المشتري العیب خالل ھذه المدة
والمقصود بالتسلیم في ھذه . في فترة وجیزة تالیة للبیع مما یؤدي إلى استقرار المعامالت

ھیئ الفرصة للمشتري الحالة ھو التسلیم الفعلي ال الحكمي ألن التسلیم الفعلي ھو الذي ی
 من القانون ٤٩٦حیث نصت المادة . لفحص المبیع على نحو یمكنھ من كشف العیب

  :المدني على أنھ

تسقط دعوى ضمان العیب إذا انقضت سنة من وقت تسلیم المبیع، ولو لم یكشف  -١"
  .المشتري العیب إال بعد ذلك، ما لم یقبل البائع ان یلتزم بالضمان لمدة أطول

  ".س للبائع أن یتمسك بالسقوط، إذا ثبت أنھ تعمد اخفاء العیب غشًا منھولی -٢

     ومدة التقادم المذكورة تقبل االنقطاع ولكنھا ال تقبل الوقف ولو كان الدائن في 
غیر كامل األھلیة أو غائبًا أو محكومًا علیھ بعقوبة جنائیة، ولم یكن ) المشتري(الدعوى 

  .لھ من یمثلھ قانونًا

ومن جھة اإلثبات، فاألصل في المبیع سالمتھ من العیوب، التي قد تعرقل حالة      
التوافق أو االرتباط الممكن حصولھا، إذا كان المبیع سالما، لكن یفترض في مشتري 
المبیع عاینھ معاینة كاملة نافیة لكل جھالة، وفحوى ذلك أن البائع ال یضمن العیب 

مشتري مالحظتھ؛ ألنھ أقدم على شراء المبیع وھو الظاھر ادراكھ الذي كان بإمكان ال
أما إذا كان العیب . على علم مسبق بھذا العیب، وكان العیب محل اعتبار في تقدیر الثمن

خفیا؛ فإن البائع یضمنھ، حتى ولو لم یكن عالما بوجوده ویكون العیب خفیا إذا كان 
ا كان المبیع فیھ عیب باإلمكان المشتري غیر عالم بھ، ولو یكن بمقدوره ان یعلمھ، اما إذ

معرفتھ من خالل المعاینة والفحص االعتیادي، فان العیب ال یعتبر خفیا، یلتزم البائع 
بموجبھ بالضمان إال إذا استطاع المشتري إثبات أن البائع كان قد أوضح سالمة البیع من 

 بانھ عدم ویعرف العیب. كل عیب، أو اثبت أن البائع تقصد اخفاء العیب عن غش فیھ
قابلیة المبیع لالستعمال المعد لھ أما بحسب طبیعتھ او تبعا إلرادة الطرفین، أو التدني 

                                                           

 . قضائیة٦٢ لسنة ٦٨٢٦الطعن رقم   )١(
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. الالحق بھذه القابلیة بشكل لم یكن لیرضى بھ المشتري أو لما كان رضى بھ إال بثمن اقل
والنتیجة النھائیة التي یمكن معرفتھا أن األصل في المبیع سالمتھ من كل عیب وھذا 

 ان عبء اثبات وجود العیب الخفي یقع على المشتري تماشیًا مع المبدا القائل على یعني
  . )١(المدعي ان یثبت صحة ما یدعیھ 

ب اطا  

    وق اك

  ٢٠١٨   ١٨١وء أم اون رم 

، فكل      من الیسیر على المالحظ أن یرصد ھذا العالم الھائل من السلع الَّذي نعیش فیھ
حیاتنا صارت مرتبطة بحال أو بآخر بالسلع؛ كي ننتج، كي نستھلك، كي نبادل، كي 

  .إلخ؛ فال بد من السلع... ُنھادي، كي نھدم، كي نبني

     والسلع، بشكل مجرد، لیست سوى عملیة ضم وفصل لمواد موجودة سلفًا في 
 إنتاج سلعي؛ یتعین أن ولكي یمكن اعتبار ھذه العملیة من الضم والفصل عملیة. الطبیعة

من أجل . من أجل البیع. یكون الھدف من وراء ھذا النشاط ھو اإلنتاج من أجل السوق
  . )٢ (الربح

     وألن النشاط االقتصادي صار اآلن من أجل السوق، ولم یعد من أجل اإلشباع 
الف أنواعھا المباشر، فقد احتل التنظیم القانوني إلنتاج السلع وتبادلھا وتداولھا على اخت

وطرائقھا أھمیة متزایدة من قبل المشرع، بصفة خاصة وأن المستھلك أصبح الطرف 
الجدیر بالحمایة القانونیة والتدخل التشریعي حفاظًا على حقوقھ في إطار ثورة التقنیة 
وتضخم اآللة اإلعالمیة القادرة على توجیھ األذواق وتنمیط الرغبات والسلوكیات 

  . تماعي على نحو مستھلكوتشكیل الوعي االج

 بشأن حمایة المستھلك جاءت ٢٠١٨ لسنة ١٨١     ویمكن القول بأن أحكام القانون رقم 
معبرة إلى حد بعید عن التطورات المتالحقة في مجال النشاط االقتصادي وإفساح 

وھو ما . الطریق أمام الحریة االقتصادیة والمبادرات الفردیة في حقل اإلنتاج واالستثمار
قد یفضي، بل وأفضى بالفعل، إلى تغول بعض الشركات، دولیة النشاط بصفة خاصة، 

                                                           

أحك�ام  م�صطفى الجم�ال،   .  ١٢٣، صأحكام االلتزام : النظریة العامة لاللتزام  أنور سلطان،   : انظر  )١(
زام، ص  أحك�ام االلت�   أیم�ن س�عد س�لیم،       . ١٢٣أحكام االلت�زام، ص   سمیر تناغو،   . ١٢٣االلتزام، ص 

بلح��اج . ١٢٣أحك�ام االلت�زام، ص  الك�سواني،  . ١٢٣أحك�ام االلت�زام، ص   عب�د الق�ادر الف�ار،    .١٢٣
 ١٢٣أحكام االلتزام، صالعربي، 

دار الف���تح للطباع���ة والن���شر، : االس���كندریة (٦، طنق���د االقت���صاد ال���سیاسيمحم���د ع���ادل زك���ي، . د) ٢(
 .٣٨م، ص٢٠١٩
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وبناًءا علیھ، سوف نقسم . والتي راحت تفرض ھیمنتھا وتحكم سطوتھا على المستھلك
المباديء العامة في القانون رقم : نعالج من خالل الفرع األول: ھذا المطلب إلى فرعین

ي نتعرض للحكم الخاص باألشیاء المستعملة كما وفي الفرع الثان. ٢٠١٨ لسنة ١٨١
  .٢٠١٨ لسنة ١٨١ من القانون رقم ٣٥أورده المشرع في المادة 

  الفرع األول 

  ٢٠١٨ لسنة ١٨١في القانون رقم  المباديء العامة

 العدید من األحكام، سوف نقتصر على أھمھا ١٨١/٢٠١٨     لقد تضمن القانون رقم 
ولقد تجلى انشغال المشرع في ھذا . مستھلك على نحو مباشروھي تلك المتعلقة بحقوق ال

فقد تكفل المشرع بالتحدید الدقیق : القانون بحمایة المستھلك على عدة مستویات
كما حدد وبدقة كذلك حقوق المستھلك، والتزامات المورد . للمصطلحات التي یستخدمھا

ط، والتعاقد عن بعد، وضمان والمعلن، واھتم بتنظیم بعض أنواع العقود، كالبیع بالتقسی
  .كذلك اھتم بتغلیظ العقوبات على الجرائم التي تمثل انتھاكًا لحقوق المستھلك. الصیانة

  :التحدید الدقیق للمصطلحات التي یستخدمھا المشرع) أ(

 فقد حدد المشرع صراحة، ومنعًا للخلط أو اللبس، في المادة األولى من الفصل األول، 
المستھلك، : ت المھمة التي یستخدمھا في نصوصھ، وھيمجموعة من المصطلحا

  . والمنتجات، والمورد، والمعلن، والعیب، والسلوك الخادع

 الذي یخاطبھ النص ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقدم إلیھ أحد )١ (والمستھلك-١
المنتجات إلشباع حاجاتھ غیر المھنیة أو غیر الحرفیة أو غیر التجاریة، أو یجرى 

والمشرع بھذا التحدید للمخاطب بأحكامھ یفترض . مل أو التعاقد معھ بھذا الخصوصالتعا
أن المستھلك، المشتري، غیر ملم باألمور الفنیة في المبیع، وعلى العكس من ذلك 
یفترض المشرع، وھو غیر موفق في ھذا، أن المستھلك الذي یقوم بشراء سلعة تتعلق 

 یمكن أن یكون إال على درایة باألمور الفنیة بحرفتھ، وتمثل لھ أداة عمل مثًال، ال
  . إلخ... المرتبطة بصناعتھا وجودتھا وثمنھا

 السلع والخدمات المقدَّمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل :المنتجات-٢
السلع المستعملة التي یتم التعاقد علیھا من خالل مورد، واستثنى المشرع من نطاق 

                                                           

م، كانت تعرف المستھلك بأنھ كل ٢٠٠٦ لسنة ٦٧ للقانون رقم    المادة السادسة من الالئحة التنفیذیة      )١(
شخص تقدم إلیھ أحد المنتجات إلشباع احتیاجاتھ الشخصیة أو العائلیة أو یجرى التعامل أو التعاق�د        

ونح��ن ن�رى أن ال��نص الح��الي ل�م یختل��ف كثی�رًا ع��ن ال�نص ال��سابق إال ف��ي     . مع�ھ بھ��ذا الخ�صوص  
اض من قبل المشرع والذي ذكرناه ب�المتن، وال�ذي ی�تخلص ف�ي      الصیاغة مع االحتفاظ بنفس االفتر    

 .أن المستھلك الحرفي على درایة بجمیع األمور الفنیة، وبالتالي العیوب الخفیة، المرتبطة بالمنتج
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، الخدمات المالیة والمصرفیة والتي ١٨١/٢٠٠٨ھا أحكام القانون المنتجات التي تشمل
  .تخضع ألحكام قانون البنك المركزي

 بكونھ كل شخص یمارس نشاطًا تجاریًا أو صناعیًا أو :وقد عرف المشرع المورد-٣
مھنیًا أو حرفیًا یقدم خدمة للمستھلك، أو ینتج سلعة أو یصنعھا أو یستوردھا، أو یصدرھا 

ا أو یؤجرھا أو یعرضھا أو یتداولھا أو یوزعھا أو یسوقھا، وذلك بھدف تقدیمھا أو یبیعھ
إلى المستھلك أو التعامل أو التعاقد معھ علیھا بأي طریقة من الطرق بما في ذلك الوسائل 

   .اإللكترونیة وغیرھا من الوسائل التقنیة الحدیثة

ترویج لھا بذاتھ أو بواسطة كل شخص یقوم باإلعالن عن سلعة أو خدمة أو ال: المعلن-٤
غیره باستخدام أي وسیلة من الوسائل اإلعالمیة أو اإلعالنیة، بما في ذلك الوسائل 

ویعد معلنا، طالب اإلعالن والوسیط اإلعالني والوكالة اإلعالنیة ووسیلة . الرقمیة
ن اإلعالن، وذلك كلھ وفقا للمواصفات القیاسیة المصریة الخاصة باشتراطات اإلعالن ع

   .السلع والخدمات

كل نقص في قیمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغایة المقصودة منھا، : العیب-٥
ویؤدي بالضرورة إلى حرمان المستھلك كلیًا أو جزئیًا من االستفادة بھا فیما أعدت من 
أجلھ، بما في ذلك النقص الذي ینتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزینھا، وذلك كلھ ما 

  .م یكن المستھلك قد تسبب في وقوع ھذا النقصل

كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن یؤدي إلى : السلوك الخادع-٦
  .خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى المستھلك، أو یؤدي إلى وقوعھ في خلط أو غلط

   :التحدید لحقوق المستھلك) ب(

 أن حریة ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة )١(     فلقد قرر المشرع صراحة وبوضوح
للجمیع، وحظر صراحة وبوضوح أیضًا على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي 

الحق في : نشاط یكون من شأنھ اإلخالل بحقوق المستھلك األساسیة، وعلى األخص
والحصول على جمیع المعلومات  الصحة والسالمة عند استعمالھ العادي للمنتجات،

والبیانات الصحیحة عن الخدمات أو المنتجات التي یشتریھا أو یستخدمھا أو تقدم إلیھ، 
واالختیار الحر لمنتجات تتوافر فیھا شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل 
التنافسي الذي تحدده آلیات السوق، والحفاظ على الكرامة الشخصیة واحترام العادات 

، والمشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي یتصل عملھا والتقالید المجتمعیة
بحمایة المستھلك، والحق رفع الدعاوى القضائیة عن كل ما من شأنھ اإلخالل بحقوق 

                                                           

كان�ت أق�ل ج�رأة عل�ى االعت�راف باتوج�ھ       ٢٠٠٦ لسنة ٦٧ من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم      ٢مادة    )١(
تكون ممارسة الن�شاط االقت�صادى عل�ى النح�و ال�ذى ال      :"ي، حین نصت على االقتصادي النیولیبرال 

یؤدى إلى اإلخالل بحقوق المستھلك األساسیة، وذلك كلھ وفق أحكام القانون وھ�ذه الالئح�ة، ودون          
 ".إخالل بما تقضى بھ المعاھدات واالتفاقیات الدولیة النافذة فى مصر
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المستھلك أو اإلضرار بھا أو تقییدھا، وذلك بإجراءات سریعة ومیسرة، والحق في 
ك أو بأموالھ جراء شراء الحصول على تعویض عادل عن األضرار التي تلحق بالمستھل

المنتجات أو استخدامھا أو تلقي الخدمات، وذلك كلھ دون اإلخالل بما تقضى بھ 
  .المعاھدات واالتفاقیات الدولیة النافذة في جمھوریة مصر العربیة

  :التحدید اللتزامات المورد والمعلن) ج(

  :فلقد حدد المشرع التزامات المورد، مقررًا التزامھ بما یلي

قواعد الصحة والسالمة ومعاییر الجودة وضمانھا للمستھلك في منتجاتھ وفقا ب -١
للمواصفات القیاسیة المصریة، أو وفقا للمواصفات الدولیة المعتمدة في مصر في حال 

  .عدم وجودھا

 بإعالم المستھلك بجمیع البیانات الجوھریة عن المنتجات، وعلى األخص مصدر -٢
ھ األساسیة، وأي بیانات أخرى تحددھا الالئحة التنفیذیة المنتج وثمنھ وصفاتھ وخصائص
  .لھذا القانون بحسب طبیعة المنتج

بأن تكون جمیع اإلعالنات والبیانات والمعلومات والمستندات والفواتیر واإلیصاالت  -٣
والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات اإللكترونیة وغیر ذلك مما یصدر عنھ في 

  .ھلك، مدونا باللغة العربیة وبخط واضح تسھل قراءتھتعاملھ مع المست

بأن یضع علیھا البیانات التي من شأنھا تحدید شخصیتھ، وعلى األخص عنوانھ  -٤
وطرق االتصال بھ، وبیانات قیده في السجل الخاص بنشاطھ، وعالمتھ التجاریة إن 

كون إحداھا باللغة ویجوز أن تكون تلك البیانات مدونة بلغتین أو أكثر على أن ت. وجدت
  .العربیة

بأن یضع على السلع البیانات التي توجبھا المواصفات القیاسیة المصریة أو القانون  -٥
أو الالئحة التنفیذیة لھذا القانون باللغة العربیة بشكل واضح تسھل قراءتھ، وذلك على 

إلعالن النحو الذي یتحقق بھ الغرض من تلك البیانات حسب طبیعة كل منتج وطریقة ا
   .عنھ أو عرضھ أو التعاقد علیھ

بأن یحدد بطریقة واضحة بیانات الخدمة التي یقدمھا، وممیزاتھا، وخصائصھا،  -٦
  .وأماكن تقدیمھا ومواعیدھا

بأن یعلن أسعار السلع أو الخدمات التي یعرضھا أو یقدمھا، بشكل واضح على أن  -٧
رائض مالیة أخرى، وذلك وفقا یتضمن السعر ما یفرضھ القانون من ضرائب أو أي ف

  .للضوابط التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

بالحفاظ على المعلومات والبیانات الخاصة بالمستھلك، وأال یتداولھا أو یفشیھا بما  -٨
یخالف أحكام ھذا القانون أو القوانین المتعلقة بھذا الشأن، ما لم یثبت قبول المستھلك 
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ا یلتزم باتخاذ جمیع االحتیاطیات الضروریة للحفاظ على سریة صراحة بذلك، كم
  .وخصوصیة ھذه البیانات والمعلومات

 بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب ھذا السلوك على أي عنصر من العناصر -٩
   :اآلتیة

   . طبیعة السلعة أو صفاتھا الجوھریة أو العناصر التي تتكون منھا أو كمیتھا-أ 

لعة أو وزنھا أو حجمھا أو طریقة صنعھا أو تاریخ إنتاجھا أو تاریخ  مصدر الس-ب
   .صالحیتھا أو شروط استعمالھا أو محاذیره

   . خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامھ-ج

 السعر أو كیفیة أدائھ، ویدخل في ذلك أي مبالغ یتم إضافتھا للسعر وعلى وجھ -د
   .الخصوص قیمة الضرائب المضافة

   . جھة إنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة-ـ ھ

 نوع الخدمة ومكان تقدیمھا ومحاذیر استخدامھا وصفاتھا الجوھریة سواء انصبت -و
   .على نوعیتھا أو الفوائد من استخدامھا

   . شروط التعاقد وإجراءاتھ، وخدمة ما بعد البیع، والضمان-ز

   .علیھا المنتج أو السلعة أو الخدمةالجوائز أو الشھادات أو عالمات الجودة التي حصل -ح

   العالمات التجاریة أو البیانات أو الشعارات-ط

   .وجود تخفیضات على السعر على خالف الحقیقة-ي 

بأن یسلم المستھلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معھ على المنتج، متضمنة بصفة -١٠
 وثمن المنتج ومواصفاتھ، خاصة رقم تسجیلھ الضریبي، وتاریخ التعامل أو التعاقد،

وطبیعتھ ونوعیتھ وكمیتھ، وإذا لم یسلم المورد الفاتورة یكون للمستھلك الحق في إثبات 
 .مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجمیع طرق اإلثبات

بأن یسلم المستھلك إیصاًال یفید الحجز، موضحا بھ خصائص المنتج وصفاتھ وأي -١١
ھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون بحسب طبیعة المنتج بیانات جوھریة أخرى تحدد

  .والتعاقد

بأن یلتزم بحق المستھلك في استبدال السلعة أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا النقدیة، -١٢
دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خالل أربعة عشر یوما من تسلمھا، وذلك 
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 أو اتفاقیة أفضل للمستھلك، وللجھاز أن دون اإلخالل بأي ضمانات أو شروط قانونیة
   .)١(یحدد مددا أقل بالنظر إلى طبیعة بعض السلع

 بوضع بیان یتضمن حقوق المستھلك في االستبدال واالسترجاع المعتمدة من -١٣
الجھاز، والمنصوص علیھا في ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة في مكان ظاھر داخل أماكن 

   .عرض المنتجات أو بیعھا

 یلتزم المورد خالل مدة أقصاھا سبعة أیام من اكتشافھ أو علمھ بوجود عیب في -١٤
 فإذا كان من شأن العیب  .المنتج أن یبلغ الجھاز بھذا العیب وبأضراره المحتملة

اإلضرار بصحة المستھلك أو سالمتھ، التزم المورد بأن یبلغ الجھاز بھذا العیب فور 
ن توقفھ عن إنتاج المنتج أو التعامل علیھ، وأن یحذر اكتشافھ أو علمھ بھ، وأن یعل

ویلتزم المورد في أي من  .المستھلكین من استخدامھ بالنشر في وسائل اإلعالم المختلفة
األحوال المشار إلیھا، بإصالح العیب أو باستبدال المنتج أو استرجاعھ مع رد قیمتھ دون 

ف اإلنتاج أو التعامل على المنتج من وال یتم استئنا .أي تكلفة إضافیة على المستھلك
   .جانب المورد إال بعد موافقة الجھاز

 یضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسالمتھ طوال فترة الضمان، كما یضمن -١٥
  .توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء علیھا

ى األقل من یلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عیوب الصناعة لمدة عامین عل -١٦
  تاریخ استالم المستھلك للسلعة، وذلك مع عدم اإلخالل بأي ضمانات أو شروط قانونیة أو 

                                                           

سلم ال�سلعة ف�ي اس�تبدالھا أو إعادتھ�ا م�ع اس�ترداد قیمتھ�ا        وللمستھلك الحق خالل ثالثین یوم�ا م�ن ت�          )١(
النقدیة، إذا شابھا عی�ب أو كان�ت غی�ر مطابق�ة للمواص�فات أو للغ�رض ال�ذي ت�م التعاق�د علیھ�ا م�ن              

ویلتزم المورد في ھذه األحوال بناء على طلب المستھلك باس�تبدال ال�سلعة أو اس�تردادھا م�ع      .أجلھ
ة على المستھلك، وكل ذلك دون اإلخ�الل ب�أي ض�مانات أو ش�روط     رد قیمتھا دون أي تكلفة إضافی    

. قانونیة أو اتفاقی�ة أف�ضل للم�ستھلك أو م�ا یح�دده الجھ�از م�ن م�دد أق�ل ب�النظر إل�ى طبیع�ة ال�سلعة                        
 :واستثناء من ھذا االلتزام، ال یجوز للمستھلك مباشرة حق االستبدال أو اإلعادة في األحوال اآلتیة

ة أو خصائصھا أو طریقة تعبئتھ�ا أو تغلیفھ�ا تح�ول دون اس�تبدالھا أو ردھ�ا،        إذا كانت طبیعة السلع   
أو إذا كان�ت ال�سلعة م�ن ال�سلع      .أو یستحیل معھ إعادتھا إل�ى الحال�ة الت�ي كان�ت علیھ�ا عن�د التعاق�د       

 أو إذا لم تكن السلعة بذات الحال�ة الت�ي كان�ت علیھ�ا وق�ت البی�ع        .االستھالكیة القابلة للتلف السریع
 أو إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاص�ة ح�ددھا    .ب یرجع إلى المستھلكلسب

الكت�ب وال�صحف   ع�دم ج�واز اس�تبدال    وك�ذلك   .المستھلك، وكانت السلعة مطابقة لھ�ذه المواص�فات  
والمجالت والبرامج المعلوماتیة وما یماثلھا ویحظر على الم�ورد تعلی�ق بی�ع المنتج�ات عل�ى ش�رط        

لعرف التجاري، أو شرط بیع كمیة معینة، أو ربط البی�ع ب�شراء منتج�ات أخ�رى، أو غی�ر              مخالف ل 
 .ذلك من الشروط
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  )١ (اتفاقیة أفضل للمستھلك

  تغلیظ العقوبات) د(

 ألف جنیھ، ٥٠ تغلیظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزین، بغرامة مالیة ال تقل عن -
ر تضاعف قیمة الغرامة بحدیھا مع الحبس وال تزید على ملیون جنیھ، وفي حالة التكرا

أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وتشمل اإلجراءات اإلداریة التى تنظم عمل جھات حمایة 
المستھلك من تنفیذ أحكام القانون، أو امتناع الجھة عن موافاة الجھاز بالمستندات 

  .الرسمیة، أو إمداده ببیانات غیر صحیحة

 ألف جنیھ، وال تزید ١٠٠ عن عام، وغرامة ال تقل عن المعاقبة بالسجن مدة ال تقل- 
حجب المنتجات االستراتیجیة المعدة للبیع عن التداول في : على ملیون جنیھ في حاالت

األسواق، وتعلیق بیع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بیع كمیة 
  .معینة، أو ربط البیع بشراء منتجات أخرى

 ٥الجریمة تكون العقوبة بالسجن مدة ال تقل عن عامین وال تتجاوز  وفي حالة تكرار -
أعوام، وتضاعف قیمة الغرامة بحدیھا، مع المصادرة ونشر الحكم بجریدتین یومیتین 

  .واسعتي االنتشار

 ألف جنیھ، وال تتجاوز ملیون جنیھ، إذا نتج ١٠٠ العقوبة بالسجن وغرامة ال تقل عن -
 من قانون ١٧خص بعاھة مستدیمة، وفي حالة تطبیق المادة عن استعمال السلع إصابة ش

العقوبات فال یجوز النزول بالعقوبة السالبة للحریة عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو 
 ألف جنیھ، وال تزید ١٠٠أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالیة ال تقل عن 

  .ع الجریمة ملیون جنیھ، أو ما یعادل قیمة السلع موضو٢على 

  . ألف جنیھ في حالة االمتناع عن تقدیم فاتورة٥٠٠ ألفا و٢٠ غرامة ما بین -

                                                           

ی��شمل ال��ضمان أعم��ال الك��شف والفح��ص واإلص��الح وقط��ع الغی��ار األص��لیة باإلض��افة إل��ى تحم��ل    )١(
ق��ر نفق�ات انتق��ال الفنی�ین ونفق��ات نق�ل المن��تج عن�د الحاج��ة إل�ى اإلص��الح م�ن مق��ر الم�ستھلك إل��ى م       

الشركة أو مركز الصیانة وإعادتھ إلى مقر المستھلك بعد اإلص�الح، بم�ا ف�ي ذل�ك نفق�ات التركی�ب                   
ویلتزم الم�ورد خ�الل فت�رة ال�ضمان ب�إعالم الم�ستھلك بفت�رات ال�صیانة الدوری�ة، وب�أن            .والتشغیل

الح یسلم المستھلك إیصاال موضحا بھ ما تم من أعمال إصالح وص�یانة، وإذا ل�م یق�م الم�ورد بإص�              
المنتج التزم بأن یستبدل بالسلعة أخرى جدی�دة م�ن ذات الن�وع والمواص�فات، أو رد قیمتھ�ا، وذل�ك                 

یلت�زم الم�ورد إذا تك�رر ف�ي     .كلھ وفق�ا للم�دد واألح�وال الت�ي تح�ددھا الالئح�ة التنفیذی�ة لھ�ذا الق�انون                
 لھ�ا بم�ا ی�ؤثر    السلعة العی�ب ذات�ھ أكث�ر م�ن م�رتین خ�الل الع�ام األول م�ن ت�اریخ اس�تالم الم�ستھلك             

جوھری���ا عل���ى ج���ودة األداء ال���وظیفي لل���سلعة ب���أن ی���ستبدل بھ���ا أخ���رى جدی���دة م���ن ذات الن���وع     
والمواصفات دون أي تكلفة على الم�ستھلك أو اس�تردادھا م�ع رد قیمتھ�ا، م�ا ل�م یح�دد الجھ�از م�دة             

التنفیذی�ة لھ�ذا   أقل من المدة المشار إلیھا بالنظر إلى طبیعة ال�سلعة، وذل�ك طبق�ا لم�ا تح�دده الالئح�ة             
 .القانون
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   . ألف جنیھ في حالة عدم اإلعالن عن أسعار السلع٥٠٠ ألفا و٢٠ غرامة ما بین -

  . آالف جنیھ إلى ملیون جنیھ عقوبة اإلعالنات المضللة١٠ غرامة من -

  أحكام خاصة ببعض التعاقدات: ھـ

  :ذه التعاقدات البیع بالتقسیط، والتعاقد عن بعد، وضمان الصیانةوأھم ھ

  :البیع بالتقسیط: أوًال

 تسلیم المستھلك فاتورة أو محررا یشمل )١ (     فقد ألزم المورد في حالة البیع بالتقسیط
   :البیانات اآلتیة

   . السعر اإلجمالي للبیع-

   . ثمن البیع للمنتج نقدًا-

                                                           

أو الم��شاركة الجزئی��ة ف��ي الملكی��ة، یك��ون    ) الت��ایم ش��یر (وف��ي حال��ة التعاق��د بنظ��ام اقت��سام الوق��ت      )١(
للمستھلك الحق في الرجوع في العقد خالل أربعة عشر یوما من تاریخ توقیع�ھ دون إب�داء أس�باب،     

ی�سقط   .ات المنظم�ة لھ�ذه التعاق�دات   ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون اإلخالل بالقوانین أو الق�رار 
م��ن ھ��ذا الق��انون ف��ي  ) ٤٠(ح��ق الم��ستھلك ف��ي الع��دول ع��ن التعاق��د المن��صوص علی��ھ ف��ي الم��ادة     

   :الحاالت اآلتیة
   . إذا انتفع كلیا بالخدمة قبل انقضاء المھلة المقررة للحق في العدول-
   .واصفات حددھا إذا كان االتفاق یتناول سلعا صنعت بناء على طلبھ، أو وفقا لم-
 إذا ك�ان االتف�اق یتن��اول أش�رطة فی��دیو أو أس�طوانات أو أقراص�ا مدمج��ة أو ب�رامج معلوماتی��ة أو       -

   .مطبوعات أزال المستھلك غالفھا
   . إذا حدث عیب في السلعة نتیجة سوء حیازتھا من قبل المستھلك-
العرف التج�اري،   أو یخالف في األحوال التي یعد فیھا طلب العدول متعارضا مع طبیعة المنتج، -

أو یعد تعسفا من جانب المستھلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كلھ على النحو ال�ذي تح�دده          
  .الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

فیصل طایل سلمان : للمزید من التفصیل حول نظام المشاركة بالوقت وطبیعتھ وصوره، انظر  
وردت عدة تعریفات ).٢٠٠٧دار النھضة العربیة : قاھرةال (عقد المشاركة في الوقتالقضاة، 

عقد یرد على شراء عین أو ملكیة منفعة، لفترة محددة أو "لعقد المشاركة في الوقت منھا أنھ 
محمد " مشاعھ في وحدة معینة او موصوفة، في عقار معین قابل للمبادلة في عقار أخر أحیانًا 

، بحث مقدم الى مجمع الفقھ االسالمي الدولي التابع تنظام االشتراك في الوقأكرم الل الدین، 
: ویمكن تعریفھ كذلك بأنھ. ١، ص٢٠٠٧لمنظمة المؤتمر االسالمي، الدورة الثامنة عشر، مالیزا، 

النظام الذي یتیح للشخص حصة في وحدة أقامة سیاحیة أو لھ حتى االنتفاع بھا مع اشتراك "
وا ھذه الوحدة فیما بینھم، بحیث یحصل كل منھم أخرین معھ في باقي الحصص على أن یتقاسم

النظام القانوني لحق المستفید في المشاركة سمیر كامل،  " على فترة من الوقت لقضاء أجازتھ
  .١، ص)١٩٩١دار النھضة العربیة : القاھرة (في الوقت
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   .مجموع العائد المستحق عن فترة التقسیط العائد السنوي، و-

   . المبلغ الذي یتعین على المستھلك دفعھ مقدما، إن وجد-

   . الجھة المقدمة للمنتج بالتقسیط، ومدتھ، وعدد األقساط، وقیمة كل قسط-

   حقوق والتزامات كل من المستھلك والمورد في حالة إخالل أي منھما بشروط االتفاق-

في أي وقت في سداد كل األقساط قبل موعد استحقاقھا، على أن  وللمستھلك الحق -
یخفض من قیمة ما یتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم یتفق على غیر 

 .ذلك

  مراكز الخدمة والصیانة: ثانیًا

     فقد ألزم المشرع المصري كًال من مراكز الخدمة والصیانة بإبالغ المستھلك عن 
لصیانة واإلصالح الالزمة للمنتج ومدة اإلصالح وتكلفتھ، ویجب الحصول على أعمال ا

موافقتھ الصریحة على تلك األعمال قبل إجرائھا وااللتزام بإصدار فاتورة للمستھلك 
  .)١(توضح أعمال الصیانة وما تم استبدالھ من أجزاء المنتج محل الخدمة

ة المنتج في حدود خدمة اإلصالح وفقًا      وتلتزم مراكز الخدمة والصیانة بضمان سالم
  .لطبیعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنیا للضمان التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

                                                           

حمای��ة ف��ي دول��ة الكوی��ت خاطب��ت وزارة التج��ارة وال��صناعة ُممثل��ة ف��ي قط��اع ش��ؤون الرقاب��ة و          )١(
 التزامات واجبة عل�ى الوكی�ل عن�د تق�دیم خ�دمات ال�صیانة       ١٠المستھلك، اتحاد وكالء السیارات، بـ  

القی�ام بم�ا یل�زم نح�و ت�وفیر م�ا یكف�ي م�ن             ) ١ (:الدوریة للمنتج محل الضمان لاللتزام بھ�ا كم�ا یل�ي          
ت�رات معقول�ة،   التجھیزات والفنی�ین والم�وظفین، وذل�ك بالق�در ال�ذي یت�یح ل�ھ تق�دیم الخدم�ة خ�الل ف                 

تتماشى وما یحق للمستھلك توقعھ في ت�اریخ ال�شراء، بح�سب س�معة العالم�ة أو الوكی�ل أو االثن�ین                      
إج��راء ال��صیانة الالزم��ة لل��سلع باس��تخدام الم��وارد الب��شریة المدرب��ة والتقنی��ات المالئم��ة   ) ٢ (.مع��ًا

ل المناس�بة م�ع     تخصیص وسائل التواص  ) ٣ (.بحسب تعلیمات الصانع، وبما یضمن جودة الصیانة      
إن���شاء وح��دة لمتابع���ة  ) ٤ (.الم��ستھلكین لت��سھیل الخ���دمات والتن��سیق عن��د ت���سلم ال��سلع وت��سلیمھا      

مالحظات وشكاوى المستھلكین، ووضع آلی�ة واض�حة للتعام�ل معھ�ا والتن�سیق ب�شأنھا م�ع ال�سلطة             
 وذل�ك ف�ي   بیان رسوم الصیانة الدوریة وت�اریخ القی�ام بھ�ا والوق�ت ال�ذي ت�ستغرقھ،             ) ٥ (.المختصة

تق�دیم ك�شف بالكلف�ة التقدیری�ة لل�صیانة ف�ي أي وق�ت            ) ٦ (.مكان بارز في مراكز الخدمة التابعة لھ      
التحدید الكتابي لمدة معقول�ة لالنتھ�اء م�ن إج�راء ال�صیانة، وتمك�ین            ) ٧ (.بناء على طلب المستھلك   

ص والمعاین�ة  توضیح رس�وم خ�دمات ال�صیانة بم�ا ی�شمل الفح�       ) ٨ (.المستھلك من سند إلثبات ذلك    
 .واستبدال القطع التالفة، وكیفیة احتساب أجرة الید العاملة، وغیر ذلك من الخدمات مدفوعة األجر      

بیان أسعار قطع الغیار بوض�عھا عل�ى عبواتھ�ا، أو باس�تعمال أي تقنی�ات أو إج�راءات أخ�رى                   ) ٩(
) ١٠ (.تت��یح للم��ستھلك ح��ق التثب��ت منھ��ا بنف��سھ أو بواس��طة م��وظفین یخص��صون لھ��ذا الغ��رض        

االحتفاظ بقطع الغیار المستبدلة وتقدیمھا للمستھلك قبل دفع الرسوم المستوجبة، وللمستھلك التنازل       
 .١٣/١٠/٢٠١٩، جریدة الرآي: انظر. عنھا للوكیل بقصد إتالفھا بالطرق المناسبة
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     كما تلتزم مراكز الخدمة والصیانة أیضًا عند تحقق شرط المسئولیة عن سالمة 
ة بغیر أي تكلفة اإلصالح إما برد ما حصلتھ من مقابل للخدمة أو بإعادة تقدیم الخدم

  .إضافیة على المستھلك، وكل ذلك ما لم یكن العیب قد نشأ بسبب خطأ المستھلك

     كما وضع المشرع حكمًا خاصًا في حالة بیع المركبات المستعملة بأن ألزم مراكز 
الخدمة بتقدیم تقریرًا فنیًا إلى المستھلك بحالة السیارة وما بھا من عیوب صادرة من 

رخص لھ بمزاولة ھذا النشاط ما لم یتفق على خالف ذلك، وتكون مسئولیة مركز خدمة م
المورد ومركز الخدمة مصدر التقریر مسئولیة تضامنیة إذا ثبت تعمد أي منھما إخفاء 
بیانات جوھریة تؤثر على ثمن الشراء أو إتمام عملیة البیع، وعدم تضمن تقریر الفحص 

  .ن جانب أي منھماتلك البیانات راجعًا إلى إھمال جسیم م

     وفي نفس اإلطار قرر المشرع إلزام مراكز الخدمة والصیانة بإبالغ المستھلك ببیان 
بأعمال الصیانة واإلصالح الالزمة للمنتج، ومدة اإلصالح وتكلفتھ، ویجب علیھا 

   .الحصول على موافقتھ الصریحة على ھذه األعمال قبل إجرائھا

والصیانة بإصدار فاتورة للمستھلك توضح بھا ما تم من      كما تلتزم مراكز الخدمة 
وتضمن المراكز المشار  .أعمال الصیانة وما تم استبدالھ من أجزاء للمنتج محل الخدمة

إلیھا سالمة المنتج في حدود خدمة اإلصالح وفقا لطبیعة الخدمة وشروط التعاقد أو 
   .لھذا القانونالحدود الدنیا للضمان التي تحددھا الالئحة التنفیذیة 

     أیضًا تلتزم مراكز الصیانة عند تحقق شروط المسئولیة عن سالمة اإلصالح إما برد 
ما حصلتھ من مقابل للخدمة أو بإعادة تقدیم الخدمة بغیر أي تكلفة إضافیة على 

  .المستھلك، وذلك ما لم یكن العیب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستھلك
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  دعالتعاقد عن ب: ثالثًا

     اھتم المشرع المصري في قانون حمایة المستھلك بمواكبة الظواھر الحالیة التي 
وقد استثنى . )١ (یشھدھا العالم المعاصر، ومن ھذه الظواھر ظاھرة التعاقد عن بعد
  :المشرع بعض الحاالت التي ال یسري علیھا أحكام التعاقد عن بعد، وھي

 والتي .ت المرتبطة بالتداول في سوق رأس المالالخدمات المصرفیة والمالیة والخدما-١
  .تخضع بدورھا للقوانین الخاصة بھا كقانون سوق المال

                                                           

 إبرام�ھ ف�ي   یتم التعاقد عن بعد باستخدام الوس�ائط اإللكترونی�ة، وھ�ي الوس�یلة الت�ي ی�تم م�ن خاللھ�ا              )١(
شبكة االتصاالت اإللكترونی�ة، فالعق�د اإللكترون�ي ال یختل�ف م�ن حی�ث الموض�وع واألط�راف ع�ن             
العقود التقلیدیة، فھ�و ین�صب عل�ى كاف�ة األش�یاء والخ�دمات الت�ي یج�وز التعام�ل فیھ�ا یكت�سب عق�د                    

عب�ر الوس�ائل    البیع اإللكتروني الصفة التجاریة من خ�الل الممارس�ة االعتیادی�ة لألعم�ال التجاری�ة                
اإللكترونیة غالبا م�ا یطب�ع العق�د اإللكترون�ي ط�ابع دول�ي حی�ث یجع�ل معظ�م دول الع�الم ف�ي حال�ة               
اتصال دائم على الخط، فھو ف�ي ھ�ذه الحال�ة یحت�ضن أش�خاص م�ن دول مختلف�ة، مم�ا یثی�ر بع�ض                   

ھلیت�ھ  اإلشكالیات خاص�ة فیم�ا یتعل�ق بكیفی�ة التحق�ق م�ن شخ�صیة المتعاق�د وھویت�ھ وم�دى اكتم�ال أ             
للتعاقد، إضافة إلى إشكالیة معرفة القانون الواجب التطبیق والعقد اإللكتروني، على ھذا النحو، یتم 
إبرامھ دون حاجة إلى التواجد المادي لألطراف أي عدم وجود مجل�س للعق�د حقیق�ي ب�ل افتراض�ي       

ب والقب�ول عب�ر   فقط، فھو بذلك یندرج ضمن طائفة العقود المبرمة عن بعد، حیث یتم تبادل اإلیجا            
والعقد اإللكترون�ي تعتم�ده التج�ارة اإللكترونی�ة كأس�اس          . شبكة اإلنترنت لذلك فھو فوري ومعاصر     

لھا ویرتبطان ارتباط�ا وثیق�ا، إال أن وج�ھ االخ�تالف بینھم�ا یكم�ن ف�ي الوس�یلة الت�ي ینعق�د بھ�ا ك�ل                        
دولی�ة مفتوح�ة لالت�صال      واحد منھما، فالعقد اإللكتروني یستوجب الطریقة اإللكترونی�ة عب�ر ش�بكة             

یمكن عق�د البی�ع اإللكترون�ي م�ن تجن�ب مجموع�ة م�ن الم�صاریف، وك�سب الوق�ت حی�ث                       . عن بعد 
وتمت��از . ی��وفر الجھ��د وال��سرعة ف��ي التعاق��د، مم��ا ی��سھل التع��امالت التجاری��ة المعروف��ة بال��سرعة     

تصر على منطق�ھ  التصرفات المبرمھ من خالل شبكھ االنترنت بأنھا تغطي كافھ أنحاء العالم وال تق 
وأن لك��ل األف��راد الح��ق ف��ي االش��تراك بھ��ا ب��شرط ع��د مخالف��ھ انظم��ھ و ق��وانین     . جغرافی��ھ مح��دده

وأھم المشاكل القانونی�ة الت�ي تكتنفھ�ا ھ�ي إش�كالیة التع�رف عل�ى ھوی�ة المتعاق�د، وم�دى                 . االشتراك
ع الع��ادي یمك��ن  وإذا ك��ان ف��ي عق��د البی��  . أھلیت��ھ للتعاق��د، إض��افة إل��ى إش��كالیة تحدی��د الم��سؤولیات    

االطالع على ھویة المتعاقد، ولمسھا م�ن خ�الل الم�شاھدة المادی�ة ف�ي مجل�س العق�د، فإن�ھ ف�ي عق�د               
البی�ع اإللكترون��ي تط��رح بع��ض ال��صعوبات، حی��ث ی�صعب التع��رف عل��ى ھوی��ة المتعاق��د والتحق��ق   

ب�دأ ح�سن   لك�ن وإعم�اال لم  . منھا، مما یعرض البائع لمخاطر التعاق�د م�ع القاص�ر أو ن�اقص األھلی�ة             
النی��ة ب��ین األط��راف، یلت��زم الطرف��ان باإلف��صاح ع��ن بیاناتھم��ا كامل��ة، حی��ث یلج��أ أغل��ب الب��ائعین      
والتج�ار، وبالخ��صوص ش��ركات البی��ع عبراإلنترن��ت، إل�ى وض��ع اس��تمارة إلكترونی��ة ف��ي ال��صفحة   

 أو الخاص��ة ب��البیع، یلت��زم الم��شتري بم��لء البیان��ات الخاص��ة ب��ھ فیھ��ا، تفادی��ا للمعامل��ة م��ع منع��دمي 
االس��م، ورق��م البطاق��ة الوطنی��ة، وال��سن، والعن��وان، وإن اقت��ضت ال��ضرورة رق��م  (ناق��صي األھلی��ة 

ویلعب اإلثبات في العقود الورقیة والعقود اإللكترونیة على حد سواء، دورا مھم�ا          ). البطاقة البنكیة 
عصام عب�د  :  للمزید من التفصیل، انظر.وحاسما في تحقیق العدالة والحفاظ على حقوق المتعاقدین 

دار الجامع��ة : االس��كندریة (التج��ارة االلكترونی��ة ف��ي الت��شریعات العربی��ة واالجنبی��ة الفت��اح مط��ر، 
التعبی��ر ع��ن اإلرادة،  : العق��ود اإللكترونی��ة التراض��ي  ، ع��الء محم��د الف��واعیر،   )٢٠١٨الجدی��دة، 

ال�وجیز ف�ي    ة،  محم�د ف�واز المطالق�     ). ٢٠١٤دار الثقافة والنشر والتوزی�ع،      : عمان (دراسة مقارنة 
 ).٢٠١١دار الثقافة والنشر والتوزیع، : عمان (مقارنة دراسة: عقود التجارة اإللكترونیة
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خدمات توصیل الوجبات الجاھزة والبقالة المنزلیة التي تجري ألغراض االستھالك  -٢
  .الشخصي

  .التعاقد لالشتراك في الصحف وغیرھا من المطبوعات الدوریة -٣

التعاقد عن (لتنفیذیة األحوال األخرى المستثناة من مثل ھذه التعاقدات      وتحدد الالئحة ا
بحیث یتم إلزام المورد بمد المستھلك قبل التعاقد بشكل صریح بالمعلومات والبیانات ) بعد

  :التي تمكنھ من اتخاذ قراره بالتعاقد وباألخص

التجاري وكذلك االسم والعنوان ورقم الھاتف ورقم السجل ( بیانات المورد وتشمل -أ
وأیضًا صفتھ المھنیة واسم التنظیم ) البطاقة الضریبي إذا كان منتمیًا لمھنة منظمة قانونًا

المھني المسجل فیھ، وباإلضافة إلى المعلومات التي تتیح التعرف على المصنع أو 
  .المستورد بحسب األحوال

لجوھریة  بیانات المنتج محل العرض بحیث یشمل مصدره وصفاتھ وخصائصھ ا-ب
 .وكیفیة استعمالھ والمخاطر التي قد تنتج عن ھذا االستعمال إن وجدت

الرسوم والضرائب ومصاریف ( ثمن المنتج وكافة المبالغ التي تضاف إلى الثمن -ج
  .)الشحن

   مدة العرض المقدمة من المورد والتي تتناول خدمات تقدم للمستھلك بشكل دوري، -د

د وكذلك الخدمات التي یقدمھا بعد التعاقد، وأیضًا تاریخ  الضمان الذي یقدمھ المور-ھـ
  .ومكان التسلیم وخاصة المدة التي یجوز خاللھا للمستھلك الرجوع فیھا

  :حاالت سقوط حق المستھلك في العدول عن العقد خالل التعاقد عن ُبعد

 وذلك إذا كان  إذا انتفع كلیًا بالخدمة قبل انقضاء المھلة المقررة لدیة الحق في العدول،-١
  .االتفاق یتناول سلع صنعت بناءًا على طلبھ أو وفقًا لمواصفات حددھا

 إذا كان االتفاق یتناول أشرطة فیدیو أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتیة أو -٢
  .معلومات أزال المستھلك غالفھا

  . إذا حدث عیب في السلعة نتیجة سوء حیازتھا من قبل المستھلك-٣

ال التي یعد فیھا طلب العدول متعارضًا مع طبیعة السلعة أو یخالف العرف في األحو-٤
التجاري، وبالتالي یعد تعسفًا من جانب المستھلك في ممارسة الحق للعدول وذلك على 

  .النحو الذي تحدده الالئحة التنفیذیة
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  الفرع الثاني

   .ملةموقف القانون المدني وتشریعات حمایة المستھلك من األشیاء المستع

 ان السلع تعرض للبیع االختیاري ١٩٥٧ لسنھ ١٠٠أقرت المذكرة االیضاحیة لقانون 
بالمزایدة، اما ان تكون مستعملة، واما ان تكون جدیدة وقد اختص ھذا الباب باألولى واما 
الثانیة فموضوعھا في الباب الثاني من المشروع، ویقصد بالمزایدة العلنیة كل بیع 

رة، حتى لو اقتصر على طائفة معینة من األشخاص، ویقصد یستطیع أي شخص حضو
بالسلع المستعملة جمیع األموال المنقولة، التي تكون قد انتقلت حیازتھا للمستھلك بأي 

وقد حظرت المادة الثانیة بیع ) المادة األولى من المشروع(سبب من أسباب كسب الملكیة 
خصصت لھذا الغرض، او في المكان ھذه المنقوالت اال بواسطة خبیر مثمن وفي صالة 

 على االحكام المتصلة ٨ الى ٣الموجود بھ المنقوالت أصال، كما اشتملت المواد من 
بتنظیم عملیة المزایدة وخاصة ما تعلق باإلعالن عنھا، وإعادة المزایدة على مسؤولیة 

تحقة من المشتري المتخلف وحق امتیاز صاحب الصالة، او الخبیر المثمن بالنسبة لما یس
اجر، او عمولة عن ثمن ما یقوم ببیعھ وفرض رسم على ثمن كل ما یتم بیعھ وقد نصت 

  -:)١(على انھ  م١٩٩٩ لسنھ ١٧من قانون التجارة الجدید رقم ) ١١٠(المادة 

ال یجوز بیع السلع المستعملة بالمزایدة العلنیة اال بواسطة خبیر مقید في السجل  )١(
 الخاص

العلنیة كل بیع اختیاري یجوز لكل شخص حضورة ولو یقصد بالبیع بالمزایدة  )٢(
اشترط لحضور المزایدة دفع مقابل او اقتصر الحضور على طائفة معینة من 

ھذه المادة لم تتضمن جدیدا بالمقارنة بما یتتضمنھ " ان ) ٣(األشخاص، ویرى رأي 
یة او فیما التشریع المدني من احكام، سواء فیما یتعلق بتعریف البیع بالمزایدة العلن

یتعلق باشتراط ان یتم بیع السلع المستعملة بالمزایدة العلنیة على ید خبیر، وان كانت 
ھذه المادة قد خلت من أي شرط یتعلق بمكان البیع على عكس التشریع السابق  الذي 
یشترط ان یتم البیع في صالة خصصت لھذا الغرض، او في المكان الموجودة بھ 

 على طالب البیع او ١١٣ذلك حظر قانون التجارة في المادة ، وك" المنقوالت أصال
الخبیر المثمن بنفسة او بواسطة غیرة، االشتراك في المزایدة على السلع المعروضة 

للخبیر المثمن حق امتیاز بسبب ما یستحقة من اجر ) ١١٤(للبیع وكذلك أقرت المادة 
 لسنھ ١٧ قانون التجارة الجدید او عمولة على ثمن السلع التي یتم بیعھا، وبالتالي نص

 على التنظیم القانوني لبیع السلع المستعملة والتي تتم في صاالت المزاد ، ١٩٩٩
ویتولى البیع خبیر مثمن مقید في سجل الخبراء القانونین حتى یكون ھناك ضمان 
لھذة السلعة، والرجوع على صالة المزاد حالة وجود كسر فیھا او بیع سلعھ مستعملة 

                                                           

 مك��رر ١٩م، ن��شر بالجری��دة الرس��میة الع��ددرقم ١٩٩٩ ل��سنة ١٧ق��انون التج��ارة الجدی��د رق��م : انظ��ر) ١(
 .م١٩٩٩ میو ١٧الصادر في 
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لفة عن السلعھ المتفق علیھا، مع المشتري في صالة المزاد وكذلك عكس السلعھ مخت
 .المستعملة التي تباع في األسواق او بعض المحال التي تبیع سلع مستعملة

حیث یصعب الرجوه على البائع بحجة انھا مستعملة وقد یدخل في اجراءات قانونیة 
یھ من بائع السلعة المستعملة او من خالل الشكوى للنیایة العامة بتھمة النصب عل

ابالغ جھاز حمایة المستھلك، من خالل تقدیم شكوى في بائع ھذه السلعة، وبالتالي قد 
ال یتم استكمال إجراءات الشكوى، لعدم وجود فاتورة في بیع السلع المستعملة، كمن 
یبیع بوتجاز مستعمل او تلیفیزیون مستعمل مما یتسبب في ضیاع حقھ، ولم ینص 

 على نص خاص بشأن السلعة المستعملة، ٢٠٠٦ لسنھ ٦٧انون حمایة المستھلك ق
والتي یقوم بیعھا البعض مرة أخرى بعد استبدالھا من المستلھك، وإصالح ما بھا من 

 من الالئحة التنفیذیة ١٨عیوب، ولكن جاء النص على ذلك صراحة في نص المادة 
انھ یلتزم مورد السلعة المستعملة  ب١٨لقانون حمایة المستھلك حیث اقرت المادة 

  -:باالتي

  .اشتراط وجود مورد السلعھ المستعملة وتقدیمة كافة المعلومات عن حالة السلعھ -

  .تقدیم كافة المعلومات عن وجود عیوب في السلعة المستعملة -

  .مدى حاجة السلعھ الى اإلصالح قبل استعمالھا -

ى خلق انطباع غیر حقیقي او مضلل لدى  اال یؤدي استعمال السلعة المستعملة ال-
  المستھلك او وقوعھ في خلط او غلط

   تحقیق متطلبات الصحة والسالمة -

وتوجد شریحة من المستھلكین  تقوم بشراء األجھزة المستعملة، وإذا لم تكن ھذه األجھزة 
مؤمنھ وسلیمة وصالحة لالستعمال قد تؤثر على صحة وسالمة المستھلك، ویظھر ذلك 

الثالجات والبوتجازات والمراوح وسخانات المیاه واألثاثات التي تباع مرة أخرى، في 
 من ١٨فكل ھذه األشیاء المستعملة اذا لم یراعي المورد لھذه السلعھ ما نصت علیھ المادة 

كانت سلعھ خطرة فیجب على المورد قبل بیع السلعة المستعملة ان ) ١(الالئحة التنفیذیة 
ات عن السلعة وبالتالي ینطبق على السلع المستعملة ان یقدم كافھ یقدم كافة المعلوم

المعلومات عن السلعھ وبالتالي ینطبق على السلع المستعملة ما أشرنا الیھ سابقا نفس ما 
ینطبق على السلعھ التي تباع اول مرة وھي السلع الجدیدة، من التزام المورد باالعالم 

ون السلعة بحاجة لإلصالح من عدمة، مثل من عن السلعھ وعیوبھا ان وجدت وكذلك ك
یشتري سیارة مستعملة وبھا بعض العیوب التي تحتاج إلى إصالح، مثل إصالح 
الكاوتش أو ماتتور السیارة، وضبط أداء السیارة قبل تشغیلھا بعد الشراء من المورد، 

ش واقع ویجب كذلك غال یؤدي شراء ھذه السلعة المستعملة من المورد أن یكون ھناك غ
على المستھلك أو خلق أنطباع غیر حقیقي أو مضلل لدیھ، أو وقوعھ في خلط أو غلط، 

 لسنة ٤٨ویراعى في ذلك الشأن أن الغش كما بینتھا المادة الثانیة من القانون رقم 
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م في شأن منع الغش والتدلیس، قد یقع ١٩٩٤ لسنة ٢٨١م المعدل بالقانون رقم ١٩٤١
لسلعة، أو بإنتزاع شيء من عناصرھا النافعة كما یتحقق بإخفاء بإضافة مادة غربیة إلى ا

  .البضاعة تحت مظھر من شأنھ غش المشتري

ومثال ذلك أن یبیع المورد سلعة مستعملة للمستھلك، ویأخذ منھا بعض األشیاء النافعة لھ 
 إلصالح سلعة أخرى، لذا فإن جرائم خداع المستھلك السالف بیانھا قد ترتبط مع الجرائم

 لسنة ٢٨١م المعدل بالقانون رقم ١٩٤١ لسنة ٤٨المنصوص علیھ في القانون رقم 
كل من خدع أو شرع في أن یخدع المتعاقد معھ (م قد عاقب بمقتضى األولى منھ، ١٩٩٤

، فالنص یسري كذلك على السلع المستعملة سواء كان ذلك في أحد )بأیة طریقة ن الطرق
  -: األمور األتیة

  . إذا كان ما سلم منھا غیر ما تم التعاقد علیھذاتیة البضاعة-أ

  .حقیقة البضاعة أو صفاتھا الجوھریة أو ما تحتویة من عناصر داخلة في تركیبھا-ب

  .نوع البضاعة أو منشأھا أو أصلھا أو مصدرھا-ج

عدد البضاعة أو مقدارھا أو مقاسھا أو كیلھا أو وزنھا أو طاقتھا أو عیارھا سیعاقب -د
 مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة أالف وال تجاوز عشرین بعقوبة الحبس

ألف جنیھ، أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع الجریمة أیھما أكبر، فضال عن وجوب 
الحكم في جمیع األحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجریمة ونشر الحكم الصادر 

علیھ، ورصد عقوبة الحبس مدة ال تقل بإدانة في جریدتین یومیتین على نفقة المحكوم 
عن سنة وال تجاوز خمس سنوات، وبغرامة ال تقل عن عشرة أالف جنیة وال تجاوز 
ثالثین ألف جنیة أو ما یعادل قیمة السلعة  موضع الجریمة أیھما 

  .)١(.............................)أكبر،

  :بیع الشئ المستعمل بحالتھ التي علیھ

دان على إداراج شرط في عقد بیع األشیاء المستعملة، یقرر بأن الشئ قد یتفق المتعاق
المبیع بیع بالحالة التي ھو علیھا، وھنا یثار تساؤل وھو ھل ھذا الشرط یتضمن إعفاء 

  البائع من ضمان العیوب الخفیة في ھذا النوع من البیوع أم ال؟

للسلع المستعملة في والمالحظ أن ما جرى علیھ العمل في األسواق عدم وجود ضمان 
أغلبھا، إال إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة، وغالبا ما یكون الضمان في ھذه السلع 

  .المستعملة بسیطا، ولمدة قصیرة ال تزید على شھر

                                                           

ات حمای�ة الم�ستھلك عل�ى الق�انون الم�دني،      أث�ر ت�شریع  أعصم أحمد حم�دي إم�ام،     . د :للمزید انظر   )١(
  .٢٧٦م، ص٢٠١٨دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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حیث أن بیع الشئ المستعمل، بالحالة التي علیھا یشترط البائع على المشتري وھو ھنا 
 علیھا، وذلك حتى ال یرجع على البائع ھنا بالضمان، المستھلك بأن الشئ بیع بالحالة التي

وھذا الشرط ال یعفي البائع من الضمان، وذلك ألن ھذا الشرط لم یأت بجدید ألنھ یقدر 
حالة واقعة، وھي حالة المبیع المستعمل عند البیع، أي أنھ ال یعتبر شرطا بالمعنى 

  .الصحیح الذي یؤدي إاى تعدیل أحكام الضمان

م، المادة الثانیة بالنسبة لألشیاء ١٩٥٧لسنة ) ١٠٠( رقم)١(ون التجارة وقد نص قان
المستعملة واشترط في بیع ھذه المنقوالت المستعملة، أن یتم بیعھا في صالة بطریق 
بالمزایدة العلنیة، وبوسطة خبیر مثمن، أو المكان الذي یصدر بھ ترخیص من وزیر 

من حكم ھذه األشیاء المستعملة األشیاء ذات التجارة، أو من یندبھ وقد إستثنى المشرع 
القیمة الضئیلة، والتي ال یتجاوز قیمتھا خمسون جنیھا وھذه األشیاء ھي التي یتم بیعھا 
في المحالت التي تبیع األشیاء المستعملة أو من المستھلكین الذین یبعون األشیاء التي 

 المستعملة والثالجات لیس لھا قیمة في منازلھم أو بدون إحتیاج لھا كالغساالت
  .والبوتجازات

وذھب بعض الفقھاء أنھ عند بیع األشیاء المستعملة یتفق المتعاقدان على إدارج شرط 
یقرر بأن الشئ المبیع بیع بإحالة التي ھو علیھا وھنا یثار تسأل، وھو ھل ھذا الشرط 

  یتضمن إعفاء للبائع من ضمان العیوب الخفیة؟

قد ذھبت بعض المحاكم الفرنسیة أن ھذا الشرط یعفي من في ھذا النوع من البیوع ف
الضمان وعلى العكس فإن االتجاه الغالب في القضاء الفرنسي یرى أن ھذا الشرط ال 

  .)٢ (یتضمن إعفاء من ضمان العیوب الخفیة في المبیع

  .م من األشیاء المستعملة٢٠١٨ لسنة ١٨١ موقف قانون حمایة المستھلك الجدید -

 لشیوع ظاھرة بیع وشراء األشیاء المستعملة، أورد المشرع، في نص المادة      نظرًا
، حكمًا خاصًا، وألزم المورد بأن یبین للمستھلك حالة السلعة وما بھا من عیوب، وفي ٣٥

حالة بیع المركبات المستعملة بصفة خاصة، ألزم المشرع المورد بأن یقدم إلى المستھلك 
 وما بھا من عیوب، وأوجب صدور ھذا التقریر الفني من تقریرًا فنیًا بحالة المركبة

ولكن المشرع، في الوقت نفسھ، على ما . مركز خدمة مرخص لھ بمزاولة ھذا النشاط
یبدو لم یرد تشدید ھذا اإلجراء الذي قد یفضي إلى عرقلة النشاط التجاري أو إثارة 

لعامة، بأن ذھب إلى تقریر المنازعات، وترك الحریة للمتعاقدین، بعد أن أورد القاعدة ا
  .    احترامھ لحریة المتعاقدین الذین قد یتفقوا على غیر ذلك

                                                           

 ٣٥م، الع��دد ١٩٥٧ م��ایو ٤م، الوق��ائع الم��صریة ف��ي ١٩٥٧ ل��سنة ١٠٠ق��انون التج��ارة رق��م : انظ��ر) ١(
 ).ب(مكرر 

ة، الق��اھرة، س��عید جب��ر، ال��ضمان االتف��اقي للعی��وب الخفی��ة ف��ي عق��د البی��ع، دار النھ��ضة العربی��  .  د  )٢(
  .٧٥م، ص١٩٨٥
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 إذا ثبت تعمد أي )١ ( وتكون مسئولیة المورد ومركز الخدمة مصدر التقریر تضامنیة
منھما إخفاء بیانات جوھریة تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملیة البیع، أو كان 

  .حص تلك البیانات راجعا إلى إھمال جسیم من جانب أي منھماعدم تضمن تقریر الف

 من قانون حمایة المستھلك الجدید على أن یتم في حالة شراء ٣٥وبالتالي نصت المادة 
  -: السلع المستعملة من المورد أو بیعھا من المورد أن یلتزم باألتي

                                                           

)
١

، وحاصل ھذه األحك�ام أن الت�ضامن ب�ین ال�دائنین     ٢٩٩ إلى ٢٧٩نظم المشرع المصري أحكام التضامن في المواد من    )
 وإذا ك�ان الت�ضامن ب�ین ال�دائنین، ج�از      .أو بین المدینین ال یفت�رض، وإنم�ا یك�ون بن�اًء عل�ى اتف�اق أو ن�ص ف�ي الق�انون                    

 ومع ذلك ال یحول التضامن دون انق�سام ال�دین ب�ین ورث�ة     . ألي منھم، إال إذا مانع أحدھم في ذلك  للمدین أن یوّفى الدین   
 ویج�وز لل�دائنین المت�ضامنین، مجتمع�ین أو منف�ردین،      .أحد الدائنین المت�ضامنین، إال إذا ك�ان ال�دین غی�ر قاب�ل لالنق�سام         

 وال یج�وز للم�دین إذا   .من وصف یعّدل من أثر الدینمطالبة المدین بالوفاء، ویراعى في ذلك ما یلحق رابطة كل دائن       
طالبھ أحد الدائنین المتضامنین بالوفاء أن یحّتج على ھذا الدائن بأوجھ ال�دفع الخاص�ة بغی�ره م�ن ال�دائنین، ولك�ن یج�وز            

 وإذا .میع�اً لھ أن یحّتج على الدائن المطالب بأوج�ھ ال�دفع الخاص�ة بھ�ذا ال�دائن، وبأوج�ھ ال�دفع الم�شتركة ب�ین ال�دائنین ج            
برئت ذمة الم�دین قب�ل أح�د ال�دائنین المت�ضامنین ب�سبب غی�ر الوف�اء، ف�ال تب�رأ ذمت�ھ قب�ل ب�اقي ال�دائنین إال بق�در ح�صة                          

 یج�وز ألح�د ال�دائنین المت�ضامنین أن ی�أتي عم�ًال م�ن ش�أنھ اإلض�رار          =  = وال   .الدائن ال�ذي برئ�ت ذم�ة الم�دین قبل�ھ          
.  أحد الدائنین المتضامنین من الدین یصیر من ح�ق ال�دائنین جمیع�ًا ویتحاص�ون فی�ھ      وكل ما یستوفیھ.بالدائنین اآلخرین 

 وإذا ك�ان الت�ضامن ب�ین الم�دینین ف�إن وف�اء       .وتكون القسمة بینھم بالتساوي، إال إذا وجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك      
ل�دین مجتمع�ین أو منف�ردین، ویراع�ى      ویج�وز لل�دائن مطالب�ة الم�دینین المت�ضامنین با         .أحدھم بالدین مبرئ لذمة الب�اقین     

وال یج�وز للم�دین ال�ذي یطالب�ھ ال�دائن بالوف�اء أن        .في ذلك ما یلحق رابط�ة ك�ل م�دین م�ن وص�ف یع�ّدل م�ن أث�ر ال�دین         
یحّتج بأوجھ الدفع الخاصة بغیره من المدینین، ولكن یج�وز ل�ھ أن یح�ّتج بأوج�ھ ال�دفع الخاص�ة ب�ھ وباألوج�ھ الم�شتركة                 

 وال . ویترتب على تجدید الدین ب�ین ال�دائن وأح�د الم�دینین المت�ضامنین أن تب�رأ ذم�ة ب�اقي الم�دینین          .عًابین المدینین جمی  
 .یجوز للمدین المتضامن أن یتمّسك بالمقاصة الت�ي تق�ع ب�ین ال�دائن وم�دین مت�ضامن آخ�ر، إال بق�در ح�صة ھ�ذا الم�دین                  

دین ال ینقضي بالنسبة إلى ب�اقي الم�دینین، إال بق�در ح�صة     وإذا اتحدت الذمة بین الدائن وأحد مدینیھ المتضامنین، فإن ال      
 وإذا أب�رأ ال�دائن أح�د الم�دینین المت�ضامنین، ف�ال تب�رأ ذم�ة الب�اقین، إال إذا ص�ّرح           .المدین الذي اتح�دت ذمت�ھ م�ع ال�دائن       

م�ا یبق�ى م�ن ال�دین      فإذا لم یصدر منھ ھذا التصریح، لم یك�ن ل�ھ أن یطال�ب ب�اقي الم�دینین المت�ضامنین إال ب        .الدائن بذلك 
بعد خصم حصة المدین الذي أبرأه، إال أن یكون قد احتفظ بحقھ في الرجوع علیھم بك�ل ال�دین، وف�ي ھ�ذه الحال�ة یك�ون             

 وإذا أبرأ ال�دائن أح�د الم�دینین المت�ضامنین     .لھم حق الرجوع على المدین الذي صدر اإلبراء لصالحھ بحّصتھ في الدین 
 وفي جمی�ع األح�وال الت�ي یب�رئ     .ع على الباقین بكل الدین، ما لم یتفق على غیر ذلكمن التضامن، بقى حقھ في الرجو  

فیھا الدائن أحد المدینین المتضامنین، سواء أكان اإلبراء م�ن ال�دین أم م�ن الت�ضامن، یك�ون لب�اقي الم�دینین أن یرجع�وا             
على أنھ إذا أخل�ى ال�دائن الم�دین ال�ذي      .٢٩٨عند االقتضاء على ھذا المدین بنصیبھ في حصة المعسر منھم وفقًا للمادة 

 إذا انق�ضى ال�دین   .أبرأه من كل مسئولیة عن الدین، فإن الدائن ھو الذي یتحّم�ل ن�صیب ھ�ذا الم�دین ف�ي ح�صة المع�سر             
وإذا  .بالتق��ادم بالن��سبة إل��ى أح��د الم��دینین المت��ضامنین، ف��ال ی��ستفید م��ن ذل��ك ب��اقي الم��دینین إال بق��در ح��صة ھ��ذا الم��دین  

دة التقادم أو وقف سریانھ بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین، فال یج�وز لل�دائن أن یتم�ّسك ب�ذلك قب�ل ب�اقي            انقطعت م 
 وإذا أع���ذر ال���دائن أح���د الم���دینین  . وال یك���ون الم���دین المت���ضامن م���سئوًال ف���ي تنفی���ذ االلت���زام إال ع���ن فعل���ھ  .الم���دینین

أم�ا إذا أع�ذر أح�د الم�دینین المت�ضامنین ال�دائن،       .  ب�اقي الم�دینین  المتضامنین أو قاضاه، فال یكون لذلك أث�ر بالن�سبة إل�ى    
 وإذا تصالح الدائن مع أحد المدینین المت�ضامنین وت�ضّمن ال�صلح اإلب�راء     .فإن باقي المدینین یستفیدون من ھذا اإلعذار     

ا ال�صلح أن یرت�ب ف�ي    أم�ا إذا ك�ان م�ن ش�أن ھ�ذ     . من الدین أو براءة الذمة من�ھ بأی�ة وس�یلة أخ�رى، اس�تفاد من�ھ الب�اقون           
 وإذا أق��ّر أح��د الم��دینین المت��ضامنین .ذم��تھم التزام��ًا أو یزی��د فیم��ا ھ��م ملتزم��ون ب��ھ، فإن��ھ ال ینف��ذ ف��ي حقھ��م إال إذا قبل��وه 

،وإذا نكل أحد المدینین المتضامنین عن الیمین أو وّجھ إلى ال�دائن یمین�ًا    .بالدین، فال یسري ھذا اإلقرار في حق الباقین
وإذا اقتصر الدائن على توجیھ الیمین إلى أح�د الم�دینین المت�ضامنین فحل�ف، ف�إن      .  یضار بذلك باقي المدینین حلفھا، فال 

 وإذا ص��در حك��م عل��ى أح��د الم��دینین المت��ضامنین، ف��ال یح��ّتج بھ��ذا الحك��م عل��ى    .الم��دینین اآلخ��رین ی��ستفیدون م��ن ذل��ك 
 وإذا وّف�ى أح�د الم�دینین المت�ضامنین ك�ل ال�دین، ف�ال        .قونأما إذا ص�در الحك�م ل�صالح أح�دھم، فی�ستفید من�ھ الب�ا        .الباقین

یجوز لھ أن یرجع على أي من الباقین إال بق�در ح�صتھ ف�ي ال�دین، ول�و ك�ان بم�ا ل�ھ م�ن ح�ق الحل�ول ق�د رج�ع ب�دعوى                   
 .كوینقسم الدین إذا وّفاه أحد المدینین حصصًا متساویة ب�ین الجمی�ع، م�ا ل�م یوج�د اتف�اق أو ن�ص یق�ضي بغی�ر ذل�           .الدائن

وإذا أعسر أحد المدینین المتضامنین تحّمل تبعة ھذا اإلعسار المدین الذي وّفى بالدین، وسائر المدینین الموس�رین، ك�ٌل       
 وإذا كان أحد المدینین المتضامنین ھو وح�ده ص�احب الم�صلحة ف�ي ال�دین فھ�و ال�ذي یتحّم�ل ب�ھ كل�ھ نح�و             .بقدر حصتھ 

 .الباقین
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  .أن یبین للمستھلك حالة السلعة -

  .أن یبین ما بھا من عیوب -

في حالة القیام ببیع السیارات المستعملة ألزم المشرع المورد بأن یقدم إلى و
  -: المستھلك األتي

  .تقریرا فنیا عن المركبة -

  .العیوب الموجودة بھا -

ویكون التقریر والعیوب صادرا من مركز خدمة مرخص لھ بمزاولة ھذا -
الخدمة النشاط ووضع المشرع الجزاء ھنا بكون مسؤولیة المورد ومركز 

مصدر التقریر تضامنیا إذا ثبت تعمد أي منھما إخفاء بیانات جوھریة تؤثر 
على ثمن الشراء أو على إتمام عملیة البیع أو كان عدم تضمن تقریر الفحص 

  .تلك البیانات راجعا إلى إھمال جسیم من جانب أي منھما

ك ونرى أن ماجاء بھ قانون المستھلك الجدید یحافظ على حقوق المستھل
وخصوصا في البیوع المستعملة وأھمھا بیع السیارات المستعملة للحفاظ على 
حیاة المستھلك وما لھ عند شراء سیارة مستعملة حتى یكون متوافر بھا 
عناصر األمان والسالمة وخصوصا أن التقریر بالعیوب صادرا من مركز 

  .مرخص لھ بمزاولة ھذا النشاط
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:خامتة  

وجي الذي شھده العالم في السنوات األخیرة ظھور منتوجات في صاحب التطور التكنول
غایة التعقید والتي ال یمكن أن یلم المستھلك بكافة جوانبھا، وأمام ھذا التطور حاولت جل 

 .التشریعات وضع قواعد قانونیة تكفل حمایة المستھلك باعتباره طرفا ضعیفا في العقد

رع المصري، إلى محاولة حمایة المستھلك  لذلك اتجھت مختلف التشریعات ومنھا المش
من العیوب التي تلحق بالمبیع المستعمل، وقد كانت أولى بوادر الحمایة من خالل القواعد 
العامة التي تلزم البائع بضمان العیوب الخفیة للسلع والمنتجات، باإلضافة إلى التزامھ 

 حریة التصرف في ھذا بضمان صالحیة المبیع للعمل، غیر أن منح األطراف المتعاقدة
الضمان من خالل الزیادة فیھ أو اإلنقاص منھ أو حتى إلغائھ، منع من تحقیق الحمایة 

  .الفعالة للمستھلك، وسبب إخالال في التوازن العقدي بین طرفي العقد

ویشكل بیع األشیاء المستعملة اھمیة خاصة بسبب اتساع نطاقھ في عصرنا الحاضر 
ضع الجدید خلق سوقًا واسعة لبیع المنتجات المستعملة، ومن ھنا ألسباب عدیدة، وھذا الو

 . نشطت سوقھا وقامت معارض خاصة لھا منتشرة في جمیع محافظات الجمھوریة

وامام ھذا التطور المحسوس تولدت مسائل قانونیة جدیدة خاصة بالنسبة الى    
لخدمات والمنافع ضمان العیوب الخفیة في المبیع المستعمل، ال یمكن ان یؤدي نفس ا

التي یؤدیھا الحدیث، فمن یشتري المستعمل علیھ ان یتوقع عیوبًا فیھ، وأن یشتري من ثم 
  .على مسؤولیتھ متحمًال مخاطر االستعمال

أمام ھذا القصور الذي تمیزت بھ القواعد العامة للقانون المدني، تدخل القضاء في فرنسا 
ع المحترف، وذلك بوضع قرینة افتراض علم من أجل التمییز بین البائع العرضي والبائ

البائع المحترف بعیوب السلعة، وھو ما یجعلھ ملزما بضمان كل العیوب التي تلحق 
   .بالمنتوج المقتنى ولو أن العیب وجد بعد التسلیم

ونظرا ألھمیة مبدأ ضمان العیوب في مثل ھذا النوع من البیوع من تأثیر في استقرار 
 المجتمع، أوضحت ھذه الدراسة موقف الفقھ، وأحكام القضاء، المعامالت بین أفراد

وموقف قانون حمایة المستھلك من ھذا البیع سواء كان المصري أو الفرنسي، وقسمت 
  .ھذه الدراسة إلى ثالث مباحث

تناول المبحث األول خصوصیة عقد بیع المستعمل عن غیره من أنواع البیوع، من تعدد 
: لكبیرة بعیوب، واقترح الباحث تعریفا لعقد بیع المستعمل أنھمصادر تعیبھ، والجھالة ا

عقد یلتزم بھ البائع بنقل ملكیة شيء مستعمل معلوم لدى المشتري سبق استعمالھ مقابل (
  ).ثمن مادي

 والمبحث الثاني درسنا فیھ أطراف عقد بیع المستعمل والتزامات البائع مالك الشيء 
 إلى المشتري، وتسلیم المبیع لھ، وضمان التعرض المستعمل، وھي نقل ملكیة المبیع
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واالستحقاق، وضمان العیوب الخفیة، ضمان المطابقة، ودور الوسیط في عقد بیع 
  . المستعمل ومسؤولیتھ عن ضمان المبیع

وتناول المبحث الثالث حق المستھلك والمسؤولیة عن ضمان العیوب في بیع المنتجات 
شریعات حمایة المستھلك في القانونین المصري المستعملة، في قانون المدني وت

والفرنسي، حیث أوضحت موقف الفقھ اإلسالمي، والقانون المدني من ضمان العیوب 
أن یكون العیب خفیا، قدیما، ومؤثرا، وأن یكون العیب غیر : الخفیة، وھي أربعة شروط

 توافرت شروط معلوم للمشتري، ثم تناولت اآلثار التي تترتب على قیام الضمان، فإذا
االلتزام بضمان العیوب الخفیة فیجب على المشتري، حفاظا على حقھ في الرجوع على 
البائع بالضمان، والمبادرة إلى فحص المبیع، وإخطار البائع بالعیب الموجود فیھ، وأن 
یرفع دعوى الضمان علیھ خالل مدة قصیرة سنة من وقت تسلیم المبیع وإال سقطت 

. بائع أن یتمسك بالسقوط، إذا اثبت أنھ تعمد إخفاء العیب غشا منھبالتقادم، ولیس لل
  . وعرضت عدة تطبیقات قضائیة تبین موقف محكمة النقض من العیب الخفي

وتناول الباحث تعریف مضمون االلتزام بالمطابقة، وھو التزام بتحقیق نتیجة مفادھا 
ستعمالھ، بحیث یكفي أن تسلیم مبیع مطابق للمواصفات المتفق علیھ وصالحا لوجھة ا

یثبت المشتري أن النتیجة المرجوة لم تتحقق، وھذا في حد ذاتھ كاف لثبوت إخالل البائع 
لھذا االلتزام دون حاجة إلى تقدیر سلوكھ أو إثبات أن ضررا ما قد أصاب المشتري، 

جود أحدھما و: وتقوم مسؤولیة البائع عن االخالل بااللتزام بالمطابقة متى توافر شرطان
عیب المطابقة وقت تسلیم المبیع، والثاني قیام المشتري بفحص المبیع واخطار البائع بما 
ینكشف من عیوب المطابقة والتي قد ترجع إلى تخلف صفة في المبیع أو تعبیھ بما یجعلھ 

  .غیر صالح لوجھة استعمالھ

ستھلك حیث وأوضح الباحث الحكم الخاص ببیع األشیاء المستعملة في قانون حمایة الم
، حكمًا خاصًا ببیع األشیاء المستعملة، ألزم فیھ المورد ٣٥أورد المشرع في نص المادة 

بأن یبین للمستھلك حالة السلعة وما بھا من عیوب، وفي حالة بیع المركبات المستعملة 
بصفة خاصة، ألزم المشرع المورد بأن یقدم إلى المستھلك تقریرًا فنیًا بحالة المركبة وما 

ا من عیوب، وأوجب صدور ھذا التقریر الفني من مركز خدمة مرخص لھ بمزاولة بھ
ولكن المشرع، في الوقت نفسھ، على ما یبدو لم یرد تشدید ھذا اإلجراء الذي . ھذا النشاط

قد یفضي إلى عرقلة النشاط التجاري أو إثارة المنازعات، وترك الحریة للمتعاقدین، بعد 
بأن ذھب إلى تقریر احترامھ لحریة المتعاقدین الذین قد یتفقوا أن أورد القاعدة العامة، 

 . على غیر ذلك

     وتكون مسئولیة المورد ومركز الخدمة مصدر التقریر تضامنیة إذا ثبت تعمد أي 
منھما إخفاء بیانات جوھریة تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملیة البیع، أو كان 

  .یانات راجعا إلى إھمال جسیم من جانب أي منھماعدم تضمن تقریر الفحص تلك الب

 :النتائج والتوصیات
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من أھم االلتزامات التي تترتب على البائع ھو التزامھ بضمان العیوب الخفیة التي -١ 
تجعل من البیع ال یستجیب للغرض الذي أقدم المشتري على االرتباط بھذا العقد من 

 البائع بضمان العیوب الخفیة للمبیع قد وإذا كان المشرع المصري في إلزامھ. أجلھ
استجاب لما تفتضیھ العدالة وما یوجبھ مبدأ حسن النیة في المعامالت، غیر أنھ عند اقامتھ 

 .لھذا الضمان لم تخل معالجاتھ من بعض الثغرات

وھذه الطبیعة تؤثر . إن التمییز بین العیب الخفي والعیب الظاھر یتأثر بطبیعة المبیع-٢ 
في اتساع نطاق العیب أو ضیقھ، فلیس للمشتري أن یتوقع من الشيء المستعمل بدورھا 

  .أن یوفر لھ نفس الفعالیة التي یوفرھا لھ الشيء الجدید

إن اقرار المشتري بفحصھ للشيء المبیع وقبولھ بكل عیب ال یسقط حقھ في طلب -٣
ئھ وھذا ما الفسخ إذا ظھر في عیب خفي یفوت على المشتري الغرض المقصود من شرا

  .سار علیھ القضاء الفرنسي

  :یقف في مواجھة المستھلك أمام رفع دعوى الضمان قیدان، أحدھما إجرائي یتمثل في-٤

قصر المدة التي ترفع خاللھا الدعوى، حیث یجب أن ترفع في أجل سنة من : القید األول
  . تاریخ اكتشاف العیب، وھي مدة قصیرة

وعي یتمثل في صعوبة إثبات ما إذا كان العیب راجعا إلى فھو قید موض: أما القید الثاني
عیب في المنتوج أم إلى سوء االستعمال أو عدم الصیانة الذي ینفي مسؤولیة البائع ومرد 

  .ھذه الصعوبة ھو التعقید الذي تتمیز بھ المنتوجات الصناعیة في وقتنا الحالي

فإذا ظھر أن . یب في الشيء المبیعتحقیقًا للعدالة بین الخصوم ینبغي معرفة جسامة الع-٥
العیب جسیم فیعطى للمشتري الخیار بین الفسخ أو امضائھ مع المطالبة بجزء من الثمن 

أما إذا كان العیب غیر جسیم فیكون . یقابل الجزء الذي فات من المبیع بظھور العیب
لقاضي للمشتري الخیار إن شاء رده وإن شاء قبلھ بالثمن المسمى في السوق ویترك ل

   .تقدیر جسامة العیب

:التوصیات -  

تعدیل قانون حمایة المستھلك المصري على نحو یخول المشتري في البیوع  -١
المستعملة، الخیار بین حقوق أربعة في حالة ثبوت عدم مطابقة المنتج المبیع، وھي 
اد إصالح المبیع غیر المطابق، أو استبدالھ بآخر مطابق للوصف، أو رد المبیع واستر

ثمنھ، أو استیفاء المبیع وتخفیض الثمن، دون التقید بصیغة تدریجیة معینة في استعمال 
.ھذه الحقوق  

حیث قصر قانون حمایة المستھلك المصري الحالي الخیار بین استبدال السلعة غیر 
.المطابقة أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا  
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الصفة في المبیع المستعمل أن یقوم المشرع المصري بالنص على الفصل بین تخلف -٢
باعتبارھا من مسائل التسلیم، وبین العیب الموجب لضمان العیب الخفي، بھدف تخلیص 
المستھلك من القیود التي یتسم بھا النظام القانون لدعوى الضمان، وھو ما یفتح المجال 
أمام المشتري للرجوع بدعوى المسؤولیة العقدیة المؤسسة على االخالل بااللتزام 

  .بالتسلیم، ومن ثم یتخلص من القیود التي تفرضھا دعوى ضمان العیوب الخفیة

نقترح السماح للمشتري، حال تسلم مبیع غیر مطابق للمواصفات المتفق علیھ أو -٣
لوجھة استعمالھ، أن یستعمل دعوى المسؤولیة العقدیة الناشئة عن االخالل بالتسلیم، 

 المتفق علیھا في المبیع وصالحیتھ لالستعمال وذلك من خالل اعتبار أن توافر الصفات
المقصود یمثل مضمون المطابقة التي یلزم البائع بتحققھا في المنتج الذي یسلمھ 

  .للمشتري

وبناء علیھ، یعد عدم مطابقة المبیع إخالال من البائع بالتزامھ بالتسلیم یسمح للمشتري أن 
لیة العقدیة، ویتخلص بذلك من یطلب فسخ البیع والتعویض على أساس قواعد المسؤو

  .)١ (الشروط المقررة لدعوى ضمان العیب الخفي

  

  

                                                           

 من القانون المدني الكویتي ٤٩٨لمشرع الكویتي، حیث نص في المادة  یالحظ أن ھذا المقترح تبناه ا     ) ١(
إذا لم تتوافر في المبیع وق�ت الت�سلیم ال�صفات الت�ي كف�ل الب�ائع للم�شتري وجودھ�ا فی�ھ،                 : (على أنھ 

كان للمشتري أن یطلب فسخ البیع مع التعویض أو أن یستبقي المبیع مع طلب التعویض عما لحقھ             
 ).ر ھذه الصفاتمن ضرر بسبب عدم تواف
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع الفقھیة: أوال

  .م١٩٨٨دار الكتب العلمیة، :  بیروت.بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ابن رشد، -

دار إحیاء : بیروت .رد المحتار على الدر المختار: حاشیة ابن عابدین ابن عابدین، -
  .م١٩٨٧التراث العربي، 

-د(دار الكتب العلمیة، :  بیروت.إعالم الموقعین عن رب العالمین ابن قیم الجوزیة، -
  ).ت

  .م١٩٩٠دار الكتب العلمیة، :  بیروت.المغني ابن قدامة، -

باعة دار ھجر للط: القاھرة.  تحقیق عبد اهللا بن عبد المحسن. البدایة والنھایة ابن كثیر،-
  .م١٩٩٨والنشر، 

  .م٢٠١٢دار الكتب العلمیة، : بیروت. سنن بن ماجة ابن ماجة، -

  .م٢٠٠١دار الكتب العلمیة، : بیروت. كتاب المبسوط أبو بكر السرخسي، -

  . م١٩٨٨المكتب اإلسالمي، :  بیروت.ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھاأللباني،  -

  .م٢٠١٤رفة، دار المع:  بیروت.صحیح البخاري البخاري، -

دار : بیروت. تحقیق عبد اهللا دراز، وآخر. الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي،  -
  . م٢٠٠٤الكتب العلمیة، 

الدار المصریة اللبنانیة، :  القاھرة.تفسیر القرطبي:  الجامع ألحكام القرآن القرطبي،-
  .م١٩٩٠

  .م١٩٨٦لكتب العلمیة، دار ا:  بیروت. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني،-

  

  :المصادر القانونیة: ثانیا

مسؤولیة البائع عن ضمان العیوب الخفیة في أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، . د-
 االسكندریة –في الفقھ والقضاء المصري والفرنسي، منشأة المعارف بیوع السیارات 

  م.٢٠٠٧-

  .م٢٠١٠منصورة، المكتبة العصریة، العقد البیع،أحمد السعید الزقرد، . د-
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دار الجامعة الجدیدة، :  االسكندریة.العقود والشركات التجاریةإبراھیم سید أحمد، .د-
  . م١٩٩٩

  .م٢٠١٨ القاھرة، دار النھضة العربیة، .مصادر االلتزامأشرف جابر سید، .د-

منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت.  دراسة مقارنة.العقود التجاریةإلیاس نصیف، . د-
  .م٢٠١٨

دار أثر تشریعات حمایة المستھلك على القانون المدني، أعصم أحمد حمدي إمام، .د-
  .م٢٠١٨النھضة العربیة، القاھرة، 

   .م٢٠٠٥دار الجامعة الجدیدة، :  االسكندریة.النظریة العامة لاللتزامأنور سلطان، . د-

  .م١٩٨٩عربي، دار الفكر ال: القاھرة. عقد البیع في ضوء قضاء النقضأنور طلبة، . د-

دار الثقافة للنشر : عمان. أحكام االلتزام في ضوء الشریعة اإلسالمیةبلحاج العربي، . د-
  .٢٠١٢والتوزیع، 

  .م١٩٨٨الدار الجامعیة، : االسكندریة. الوجیز في عقد البیعتوفیق حسن فرج، . د-

 للطبع ، دار ام القرىضمان صالحیة المبیع لوجھة االستعمالثروت عبد الحمید، . د-
    ).ت-د(والنشر، المنصورة، 

، دراسة خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقوالت الجدیدة جابر محجوب علي، ٠د-
  . م١٩٩٥مقارنة، دار طیبة للطباعة، القاھرة، 

حسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف واإلعفاء من ضمان العیوب الخفیة، . د-
  .م١٩٩٣ون اإلمارات والقوانین األوربیة، دراسة مقارنة بین القانون المصري وقان

 ٢ طالمنافسة غیر المشروعة في مجال اإلعالنات التجاریة،حماد مصطفى عزب، . د-
  .م٢٠١٤دار النھضة العربیة، : القاھرة(
: عبر اإلنترنت  الجوانب القانوینة لإلعالن عن المنتجات:حماد مصطفى عزب. د- 

  .م٢٠١٤ھضة العربیة، دار الن: ، القاھرة٢، طدراسة مقارنة
حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسیفیة في عقود حمد اهللا محمد حمد اهللا، . د-

    م١٩٩٧، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، االستھالك

، دار النھضة العربیة، الضمان االتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیعسعید جبر، .  د-
  .م١٩٨٥القاھرة، 

دار : القاھرة. ٤، طالوسیط في شرح قانون التجارة المصريسمیحة القلیوبي، . د-
  .م٢٠٠٥النھضة العربیة، 
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  .م٢٠١١منشأة المعارف، : االسكندریة. أحكام االلتزام واإلثباتسمیر تناغو، . د-

دار : القاھرة. النظام القانوني لحق المستفید في المشاركة في الوقتسمیر كامل، . د-
  .م١٩٩١ربیة النھضة الع

: عمان. ضمان العیوب وتخلف المواصفات في عقد البیعصاحب عبید الفتالوي، . د-
  .م١٩٩٧مكتبة الثقافة والنشر، 

دار الثقافة : عمان. أحكام االلتزام آثار الحق في القانون المدنيعامر الكسواني، . د-
  .م٢٠١٤للنشر والتوزیع، 

  .م١٩٩٠دار الفكر العربي، : القاھرة. البیعشرح أحكام عبد الناصر توفیق العطار، . د-

، بحث منشور بمجلة البیع بشرط البراءة من العیبعبد العزیز بن محمد العجیالن، . د-
ھـ، مجلة دوریة تصدرھا رئاسة إدارة البحوث ١٤١٨، ٥٢البحوث اإلسالمیة، العدد 

  .العلمیة واإلفتاء، األمانة العامة لھیئة كبار العلماء، الریاض

، ٢، مجلة الحقوق، العدد خیار العیب وتطبیقاتھ المعاصرةعبد العزیز خلیفة الفصار، .د-
م، مجلة محكمة تنشرھا الدراسات القانونیة بجامعة ٢٠٠٤ یونیو ٢٨السنة الثانیة، 

  .الكویت

  .م٢٠٠٩دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان. أحكام االلتزامعبد القادر الفار، . د-

. التجارة االلكترونیة في التشریعات العربیة واالجنبیةتاح مطر، عصام عبد الف. د-
  .م٢٠١٨دار الجامعة الجدیدة، : االسكندریة

دار المطبوعات الجامعیة، : االسكندریة. العقود وعملیات البنوكعلي البارودي، . د-
٢٠٠١ .  

، طبعة دار النھضة العربیة: بیروت. العقود التجاریةعلي جمال الدین عوض، . د-
  .م٢٠١٢

 منشأة المعارف، اإلسكندریة، الحمایة العقدیة للمستھلك،عمر محمد عبد الباقي، . د-
  .م٢٠٠٤

منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت. القانون التجاريفاروق إبراھیم جاسم، . د-
٢٠٠٩.  

دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان. شرح القانون التجاريفوزي محمد سامي، -د-
  . م٢٠٠٩

  .م٢٠٠٧دار النھضة العربیة : القاھرة. عقد المشاركة في الوقتفیصل طایل القضاة، -د-



 - ٤٠٩ -

  
، بحث مقدم الى مجمع الفقھ اإلسالمي نظام االشتراك في الوقتمحمد أكرم الل الدین، -د-

   .م٢٠٠٧الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة الثامنة عشر، مالیزا، 
 منشورات الحلبي الحقوقیة  دراسة مقارنة،–عقود المسماة المحمد حسن قاسم، . د-

  .م٢٠٠٨بیروت،
 دراسة تحلیلیة مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة،محمد حسین عبد العال، . د-

  .م٢٠٠٧مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

: عمان. رنةدراسة مقا: الوجیز في عقود التجارة اإللكترونیةمحمد فواز المطالقة، -د-
   .م٢٠١١دار الثقافة والنشر والتوزیع، 

  .م٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت. أحكام االلتزاممصطفى الجمال، -د-

منشورات الحلبي : بیروت. أصول القانون التجاريمصطفى كمال طھ، -د-
  .م٢٠٠١الحقوقیة،

   ).ت-د(لفكر، دار ا: بیروت. تفسیر الفخر الرازيمحمد الرازي فخر الدین، -د-

دار الفتح للطباعة : االسكندریة (٦، طنقد االقتصاد السیاسيمحمد عادل زكي، . د-
  م٢٠١٩والنشر، 

تنقیح محمد علي سكیكر، ومعتز كامل . شرح القانون المدنيمحمد كامل مرسي، -د-
  .م٢٠٠٥منشأة المعارف،: االسكندریة. مرسي

   .م٢٠١٥ار الجامعة الجدیدة، د: االسكندریة. أحكام االلتزامنبیل سعد، -د-

  :األجنبیة: ثانیًا

É.Durkheim، Les Règles de la méthode sociologique 
(Paris: Presses Universitaires de France. Bibliothèque de 
Philosophie Contemporaine، ١٩٦٤) 

Georges Gurvitch، La Vocation actuelle de la sociologie، 
Tome II: Antécédents et perspectives. Revue française de 
sociologie، Volume ٤ Issue، ١٩٦٣.  

Denis Duclos، Projet éthique et positivisme dans la 
démarche sociologique de Durkheim، L'Homme et la 
société، ١٩٨١. Volume ٥٩ Issue ١.  
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Michael Inwood، A Hegel Dictionary (Oxford: Blackwell's Ltd، 
٢٠٠٨).  

Calais- Auloy(J.), Droit de la consummation, , op. Cit. p.٣ et s. 

   :القوانین: رابعا

  .م١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  -٢

 .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(قانون حمایة المستھلك المصري رقم  -٣

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨١قانون حمایة المستھلك المصري رقم  -٤

 .م١٩٥٧ لسنة ١٠٠نون التجارة رقم قا -٥

  .م١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصري الجدید رقم  -٦

 والمعدل بقانون رقم ١٩٩٣لسنة ) ٩٤٩/٩٣(قانون االستھالك الفرنسي رقم  -٧
 . م٢٠٠٥لسنة ١٧

 ٢٠١٤ مارس ١٧الصادر ) ٣٤٤(قانون االستھالك الفرنسي رقم  -٨

 

 




