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Zerouali_Siham@yahoo.fr bekhit.5@gmail.com

Résumé: 
     Le principe de l'indépendance de la clause d'arbitrage maritime du contrat initial 

qui y est contenu, est considéré comme l'un des principes les plus établis actuellement 
dans le domaine de l'arbitrage commercial international en matière d'arbitrage général 
et maritime en particulier, où il a consacré la majeure partie de la législation 
internationale, compte tenu de l'importance scientifique de cette question et qui montre 
en particulier dans la vulnérabilité cette condition attachée au contrat original, y 
compris les poutres juridiques.
Mots clés: 
Arbitrage Commercial, la Clause D'arbitrage, Droit Maritime, le Principe de
L'indépendance.       
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 العدول عن التعاقد في عقد االستهالك االلكتروني

La Rétractation Du Contrat Électronique 

                   bekhit.5@gmail.comخيت عيسى أستاذ مساعد قسم )أ( كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة شلفب*

 mohamedchrif@gmail.com* كتو محمد الشريف أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو 

 

 ملخص

قد يجد المستهلك بعد أن أبرم  عقدا من عقود التجارة االلكترونية، أنه تسرع في إبرامه متأثرا بوسائل      
الدعاية واإلعالن، وتحت ضغط إغراءات وتسهيالت البائع، كما أن الوسيلة التي يتم من خاللها إبرام العقد قد ال 

مستهلك بعد تمام العقد وتسلم السلعة، أنها ال تتفق مع تتيح الفرصة للتفكير المتأني قبل اإلبرام، وقد يجد ال
رغباته أو أنه تصورها خالفا لما تبدو عليه إذ ال تتيح العقد المبرم عبر شبكة االنترنيت رؤية السلعة حقيقة 

 وتجربتها.

ها، في هذه الفروض كلها وغيرها يجد المستهلك أن العقد الذي أبرمه في غير صالحه ويريد العدول عن     
وهكذا فإن هذا البحث يهدف إلى محاولة حماية المستهلكين عبر االنترنيت بمنحهم بعد إبرام العقد مكنة العدول 

 عن التعاقد المتسرع خالل مهل معنية حددها القانون.

 الكلمات المفتاحية

 .عقد إلكتروني، عدول عن التعاقد، مكنة

Résumé 

     Le consommateur peut trouver après avoir conclu un contrat de contrats commerciaux 

électroniques, il accélère dans la conclusion de ses moyens de publicité, et sous la pression des 

tentations et des installations du vendeur, et les moyens par les quels le contrat ne peut pas fournir 

l'occasion de réfléchir prudent avant de conclure, et le consommateur trouve âpres fini le contrat et 

a reçu le produit, il ne se conforme pas à ses désirs ou qu'il envisageait contrairement à ce qu'ils 

ressemblent car elle ne permet pas le contrat par Internet pour voir ma réalité et de l'expérience. 

     Dans toutes ces hypothèses et autres consommateurs estime que le contrat conclu en sa faveur 

est et veut renverser, et ainsi de cette recherche est d'essayer de protéger les consommateurs par 

l'intermédiaire de l'Internet en leur donnant après la conclusion du contrat droit de rétracter du 

contrat dans un délai fixé par la loi.  

Mots clés  

Rétractation contractuelle, contrat électronique 
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 مقدمة

 ويعخد ،مكخان أي وفخي سخهولة وبكخل األشخخا  بين التواصل في كبيرة تكنولوجية ثورة االنترنت شبكة أحدثت     
 مخن يعخد   كمخا ،تهلكسخالم لصخالح العخدول خيخار فيهخا ُأقخر التخي العقخود أهخم مخن واحخد االنترنت عبر االستهالك عقد

 والتخخي المعروفخخة والوسخخائل الطخخرق بغيخخر العقخخود إبخخرام لتزايخخد نظخخرا   ،1بخخالعقود المتعلقخخة المعاصخخرة الموضخخوعات أخطخخر
 هخخذه تناسخخ  وسخخائل عخخن البحخخث اقتضخخى ممخخا ،الحخخالي الوقخخت فخخي العقخخود مخخن الكثيخخر فخخي ملموسخخا   أمخخرا   أصخخبحت
 اآلليخخخات السخخختخرا  اإللكترونيخخة المعخخخامالت فخخي المسخخختهلك لحمايخخة يتعخخخرض أن القخخانون علخخخى وجخخ  لخخخذلك .العقخخود
 علخخى ذلخخك ولخخي  ،المسخختهلك عخخن والخطخخر الضخخرر يرفخخع بمخخا االسخختهالكية العالقخخات فخخي التخخوازن إلعخخادة الالزمخخة
 شخبكة طريخق عن تتم دولية معامالت تكون الغال  في وألنها اإللكترونية المعامالت أن إذ ،فقط الوطني المستوي

 المكانيخخة والحخخواجز المسخخافات فاختصخخرت .المعمخورة أرجخخاء كافخخة لتشخخمل امتخدت التخخي(اإلنترنخخت) الدوليخخة المعلومخات
 تحولخخت األخيخخرة ألن،االنترنخخت شخخبكة علخخى للمسخختهلك القانونيخخة الحمايخخة نطخخاق اتسخخاع معخخه يسخختدعي ممخخا .والزمانيخة

 . بقوة نفسها فرضت إذ التجارية العمليات إنجاز إلى اإللكتروني البريد عبر البيانات تبادل مجرد من
 وقتخخا إعطائخخه دون االنترنخت عبخخر والخخخدامات السخلع عخخن بالبيانخخات علمخا المسخختهلك إحاطخخة مخن جخخدو  ال كمخا     

 تسخخلم فخخإذا ،التعاقخخد عخخن العخخدول حخخق االلكترونخخي المسخختهلك مخخنح هنخخا مخخن .العقخخد إبخخرام علخخى اإلقخخدام قبخخل للتفكيخخر
 تخدلي  أو تغريخر أو تالعخ ي أ مخن لخه حمايخة فسخخه أو العقخد إمضخاء ثخم ومخن العخدول حخق لخه كخان منها نموذجا  

 السخلعة يشختري أنخه منهخا اعتبخارات عخدة إلخى ذلخك فخي السخب  ويرجخع. االلكترونيخة التجخارة نطخاق فخي المحتخرف مخن
نمخخخا ،يرهخخخا ولخخخم االنترنخخخت طريخخخق عخخخن االلكترونخخخي التعاقخخخد محخخخل                                    .اآللخخخي الحاسخخخ  شاشخخخة علخخخى صخخخورتها رأ  وا 
 تسخليم رفخض إلخى المهنيخين بعخض لجخوء فخي تتمثخل شخائعة ظخاهرة على القضاء هو االلتزام هذا من الهدف أن كما

 للتفكيخخر إمكانيخخة مخخن الطريقخخة بهخخذه المسخختهلك يحخخرم نحخخو علخخى ،عليهخخا التوقيخخع بعخخد إال للمسخختهلكين العقخخود نمخخاذ 
 لهخذه أن ،عمليخا أثبخت قخد أنخه إال يقخدمها التخي العديخدة الفوائخد من الرغم وعلى ،إبرامه قبل العقد شروط في المسبق
 . االنترنت عبر بالتعاقد الخاصة القوانين إصدار إلى الدول من العديد اتجهت فقد لذلك عديدة مثال  الوسيلة
 ماهيخة بيخان إلخى األول المبحخث فخي سخنعرض ،مباحخث ثخالث خالل من الموضوع سنبحث ذكر ما ضوء في     

 المبحخخث فخخي أمخخا ،الثخخاني المبحخخث فخخي التعاقخخد عخخن للعخخدول التشخخريعي التنظخخيم بيخخان ثخخم ومخخن ،التعاقخخد عخخن العخخدول
 والتشخريعات المسختهلك بحمايخة الخاصخة التشخريعات موقخف بيخان مخع ،التعاقخد عخن العدول آثار إلى فنعرض الثالث

 معامالتخه فخي المسختهلك حمايخة لموضخوع تعرضخت التخي األوربي والتوجيه االلكترونية والتجارة للمعامالت المنظمة
 .االلكترونية

 



 

 

 األول المبحث

 اإللكتروني االستهالك عقد في التعاقد عن العدول ماهية

وتخخزداد أهميخخة تقريخخر هخخذا  ،أحخخد أهخخم الوسخخائل القانونيخخة فخخي المرحلخخة الالحقخخة للتعاقخخد (1)يعخخد العخخدول عخخن العقخخد     
فالمستهلك عادة ما يندفع إلخى ابخرم العقخد فخي  .الخيار للمستهلك فيعقد االستهالك االلكتروني المبرم عبر االنترنت

كمخخا أن  القخخدرات اإلقناعيخخة التخخي  ،وسخخائل الدعايخخة واإلعخخالنمنخخاي يحرضخخه فيخخه المحتخخرف علخخى الشخخراء تحخخت تخخأثير 
يتمتع بها الطرف القوي تمكنخه مخن الختحكم فخي نفسخية المسختهلك وتدفعخه إلخى التعاقخد بسخب  حاجتخه إلخى السخلعة أو 

إضخخافة لضخخعفه مخخن الناحيخخة  ،(2)الخدمخخة دون معاينخخة السخخلعة ودون دراسخخة متأنيخخة وتخخرون كخخافن مخخن جانخخ  المسخختهلك
 انونية والمعرفية واالقتصادية وعدم توفر الوقت الكافي للتفكير في جميع ما يبرمه فالعالقة بينهما غير متوازنة.الق

لذا تلح الحاجة إلى حماية مخن نخوع خخا  فخي هخذا الشخأن عخن طريخق التخفيخف مخن غلخواء تطبيخق مبخدأ القخوة      
لخذا رخخ  القخانون للمتعاقخد فخي مثخل  .(3) هذا الفرض الملزمة للعقد بوصفه أول العقبات التي تواجه المستهلك في

هذه الظروف العدول عن تعاقده في العقود التي يبرمها على عجلة من أمره وبمحض إرادته ليعطخى لخه الحخق فخي 
 أبرمه بالفعل دون أْن يصيبه ضرر. أْن يرجع في العقد الذي سبق وأن

وفخخي  ،نتعخخرض فخخي المطلخخ  األول إلخخى تحديخخد مفهخخوم العخخدول ،مطلبخخينفخخي ضخخوء مخخا ذكخخر سنقسخخم المبحخخث علخخى 
 األسا  القانوني للعدول عن التعاقد. إلى المطل  الثاني

 

 
                                                           

1
 ولكن ،(الرجوع) ،(رخصة السح ) ،(الندم) ،(النظر إعادة) منها العقد عن العدول في المستهلك خيارل تسميات عدة هنالك -((

 عن كالمه بمناسبة مكرر ت م  72 المادة في( العدول) لفظ العراقي المشرع استخدام -: أسبا  منها لعدة( العدول) لفظ رجحنا
 لرجوعا لفظ أمانصها: " يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ....".   جاء حيث العربون

: " للمتبوع حق الرجوع على انه على 137 المادة نصت فقد الغير فعل عن المسؤولية مجال في لجزائريا المشرع استخدمه فقد
 المستهلك حماية قانون في نراه كما( العدول) لفظ القوانين من بعض خداماست عن فضال .تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيم"

 أما ،(القانون من 30 المادة انظر) التونسي االلكترونية والتجارة المبادالت قانون وكذلك( القانون من 55 المادة انظر) اللبناني
 . الفقهمن وضع  نماضع المشرع الفرنسي وا  و  من لي ( السح  رخصة -الندم-لنظراإعادة ) مصطلح

، 2001القاهرة، والنشر للطباعة الفنية المؤسسة، التعاقد على السابقة للمرحلة القانونية الجوان  ،حسين الظاهر عبد محمد. د -(2)
، الحقوق مجلة في منشور بحث، التلفزيون بواسطة البيع عقود في النظر إعادة في المشتري حق ،الزقرد السعيد احمد. د، 60 

 . 214 ، 1995 الثالث العدد، عشر التاسعة السنة

ت م   على أن: " العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسبا   106تن  المادة  -(3)
 .المصري المدني القانون من( 147) والمادة الفرنسي المدني القانون من( 1134) المادة تقابلها ".التي يقررها القانون



 

 

 األول المطلب

 االلكتروني العقد في التعاقد عن العدول مفهوم

مخخن حخخد المتعاقخخدين مكنخخة العخخدول عخخن التعاقخخد أمخخر ينطخخوي علخخى خطخخورة كبيخخرة بمخخا يشخخكله ذلخخك أن  إعطخخاء إ     
لخخذا يقتضخخي البحخخث فخخي خيخخار العخخدول عخخن التعاقخخد تحديخخد المقصخخود منخخه تحديخخدا   ،انتهخخاك لمبخخدأ القخخوة الملزمخخة للعقخخد

ومخخخن ثخخخم بيخخخان الطبيعخخخة القانونيخخخة للعقخخخد المتضخخخمن خيخخخار  ،دقيقخخخا  لضخخخمان إعمالخخخه فخخخي النطخخخاق الخخخذي حخخخدده المشخخخرع
 وهو ما سيكون موضوع الفرعين القادمين . ،العدول

 األول الفرع

 وخصائصه التعاقد عن العدول تعريف

عخخرف رأي فخخي الفقخخه خيخخار العخخدول عخخن التعاقخخد بأنخخه أحخخد  اآلليخخات القانونيخخة الحديثخخة التخخي أوجخخدها المشخخرع      
أمخا علخى نطخاق التشخريع الفرنسخي  ،( 1) لغرض توفير الحماية الالزمة والفعالة للمستهلك في هذه مرحلة تنفيذ العقد

 األولىفقد نصت المادة  ،(2)حق العدول ببداية التشريعات التي كانت تهدف إلى حماية المستهلك وجودرتبط افقد 
)فخخي كافخخة العمليخخات التخخي يخختم فيهخخا : علخخى أنخخه1988ينخخاير  6( الصخخادر فخخي 21-88مخخن القخخانون الفرنسخخي رقخخم )

                                                           

(
1
) - Bernardeau ، Droit communantaire et protection des consommateures ،J.C.P .2001، p 218.          

  

 دار ،األوربي القانون لقواعد إشارة مع الفرنسية التجربة في تحليلية قراءة ،بعد عن التعاقد ،قاسم حسن محمد .د لد  إليه مشار
 .55  ،2005 مصر اإلسكندرية ،للنشر الجديدة الجامعة

 بالمراسلة بالتعليم الخا 1971 يوليو12  في الصادر القانون في مرة ولخيار العدول عن العقد أل الفرنسي المشرعنظم  -((2
الخيار متروك ذ العقد وهذا تنفي بدء تاريخ من (أشهر 3) خالل برمهأو  سبق الذي العقد عن الرجوع خيار الطال  بموجبه منح والذي

 عن الرجوع للمشتري جازبشأن البيع بالمنازل حيث أ1972 برديسم 22 في الصادر القانون في ذلك وبعد الطال  رادةلمحض إ
عالم بحماية المتعلق1978 يناير 10 في الصادر 22 القانون بموج  للمقترض الخيار هذا منح وقد أيام سبعة مدة خالل العقد  وا 

 به واعترف( cooling –off  period)عنوان تحت األمريكي القانون قرر كما، االئتمان عمليات بعض نطاق في المستهلكين
 رقم األوربي التوجيه حر  كما، 25/8/1983 ة المستهلك الصادر فيحماي قانون من 7 ،14/2 المادتين في الفرنسي المشرع

عماال العدول في المستهلك خيار تقرير على 1997 لسنة( 7-97) ( 741-1001) رقم الفرنسي المرسوم صدر التوجيه لهذا وا 
 ،اإلثبات في حجيتها ومد  الحديثة االتصال بوسائل التعاقد، رشدي السعيد محمد. ينظرد للمزيد –الخيار هذا ليقر 2001  لعام

، الجمال مصطفى. د – 60 ، سابق مصدر ،حسين الظاهر عبد محمد. د – 82 . 2008 .اإلسكندرية، المعارف منشأة
 .  218 . 2002لبنان – بيروت. الحقوقية الحلبي منشورات ،1. طالمقارن القانون في التعاقد إلى السعي



 

 

حخق فخي إعادتخه إلخى البخائع السختبداله البيع عبر المسافات فإن للمشتري خالل سبعه أيام من تاريخ تسليم المبيع ال
 .(1)بآخر أو رده واسترداد الثمانون أية نفقات من جانبه سو  مصاريف الرد(

بالعدول عن التعاقد ينطبق على عقخود البيخع التخي تختم فخي إطخار من خالل الن  أن خيار المستهلك  يتضح     
والتخخخي ال يخخختمكن فيهخخخا المتعاقخخخد رؤيخخخة المبيخخخع وهخخخو مخخخا يصخخخح قولخخخه فخخخي عقخخخد  ،مخخخا يسخخخمى بخخخالبيوع عبخخخر المسخخخافات

مخثال  .االستهالك االلكتروني التي يتعاقد فيها المستهلك على خدمخة أو سخلعة دون أمكانيخة المناقشخة ودون رؤيتهخا
فيرغخخ  فخخي  السخخي  الخدمخخة يخختم التعاقخخد عليهخخا مسخخبقا  ثخخم يتبخخين للمسخختهلك الحقخخا  عخخدم اسخختفادته منهخخا نتيجخخة تقخخديمها

 لذا تظهر الحاجة إلى توظيف هذا االتجاه في نطاق عقد االستهالك االلكتروني.  ،العدول عن العقد
 أوقخخدرة المتعاقخخد بعخخد إبخخرام العقخخد علخخى المفاضخخلة  :فقخخد عرفخخه رأي فخخي الفقخخه بأنخخه ،أمخخا بالنسخخبة لموقخخف الفقخخه     

فلم يقرر مثل هذا الخيار للمستهلك  جزائريأما قانون حماية المستهلك ال ،(2) االختيار بين إمضائه أو الرجوع فيه
كانخخت غيخخر  أوبخل نخخ  علخى حخخق المسخختهلك فخي اسخختبدال السخخلعة أو إعادتهخا مخخع اسخترجاع ثمنهخخا إذا شخخابها عيخ  

ذا نجخخد ولخخ  .وال يمثخخل ذلخخك حقخخا  للعخخدول عخخن العقخخد علخخى النحخخو المقخخرر فخخي القخخانون الفرنسخخي (3)مطابقخخة للمواصخخفات
سخار عليهخا المشخرع الفرنسخي فخي تقريخره لخيخار المسختهلك فخي الرجخوع عخن المشرع الجزائري لم يخطو الخطوة التخي 

وفخي  ،العقد ولعل السب  في ذلك يرجع إلى أن  مشرعنا ال يزال يقف عند حدود القواعد العامة في القانون المخدني
 . (4)العدول عنه أو حتى تعديله بمحض إرادة احد عاقديه أومقدمتها العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه 

أمخخا علخخى صخخعيد التشخخريعات العربيخخة الحديثخخة والخاصخخة بحمايخخة المسخختهلك فقخخد تعخخرض المشخخرع اللبنخخاني فخخي الفصخخل 
العاشر من قانونه الخا  بحمايخة المسختهلك إلخى العقخود التخي يبرمهخا المسختهلك عخن بعخد وفخي محخل إقامتخه وقخرر 

يجخوز للمسختهلك الخذي يتعاقخد وفخق أحكخام هخذا : علخى أنخهه (منخ55للمستهلك خيار العدول فقخد نصخت المخادة )فيها 
 ."استئجارها واالستفادة من الخدمة ... أوالفصل العدول عن قراره بشراء السلعة 

                                                           
 :الفرنسية باللغة المادة ن  -((1

(pour touts les operations de vente a distance, L'acheteur d'un produit dispose d'un delai de sept 

jours francais a compter la date  de la livrasion de sa commande pour fair retourner ce produit au 

vendeur pour echange ou remboursement sans penalites   a l'exception des frais de retour.).       

 على التطبيق مع) بعد عن تتم التي البيع عقود في المشتري لرضاء الخاصة المدنية الحماية ، حمود المرسي العزيز عبد عن نقال
 .72  ،  2005 ،(خا  بوجه التلفزيون طريق عن البيع

 اإلسكندرية، المعارف منشأة(  والقانون الشريعة بين مقارنة دراسة) للمستهلك العقدية الحماية، الباقي عبد محمد عمر.  د - ((2
2004 . 767. 

، المؤرخة 15المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،   ر  2009فبراير 25المؤري في  03-09من قانون رقم  13المادة  -(3)
، المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع 327-13من  المرسوم التنفيذي رقم  15، 12. وكذا المادتين 2009مار   08في 

 .2013أكتوبر  20، الصادرة في  49ر ، ع  ،  2013سبتمبر 26والخدمات حيز التنفيذ، المؤري في 

 (.إليها اإلشارة سبق)ت م    106 المادة تنظر -((4



 

 

وقخد يكخون السخب  وراء ذلخك هخو  ،(1)هذا الخيار بشكل واضخح جزائريلذا فلم يظهر في القانونين المصري وال     
كمخا ال يخخزال  ،قرهخخا الفقخه اإلسخالمي وهخي خيخخار الشخرط والرؤيخة والتعيخين وخيخخار العيخ أالعتمادهمخا الخيخارات التخي 

حقيقخخة انخخه يقخخع علخخى عخخاتق كخخل متعاقخخد السخخهر علخخى حمايخخة حقوقخخه ومصخخالحه كخخد المشخخرع فخخي مصخخر والعخخراق يؤ 
أو أخخخر  خخخار  إطخخار النظريخخة التقليديخخة المتعلقخخة بعيخخو   ةخخخدع بوسخخيل الخاصخخة ولخخي  لديخخه الحخخق بخخأن يخخدعي بأنخخه

 الرضا متى توافرت شروطها وبالنتيجة تكون العالقة العقدية بين المستهلك والمحترف عالقة غير متوازنة.
المستهلك بتقرير حق بتنظيم قانون التجارة أو المعامالت االلكترونية  إلى أن يتدخل الجزائري وعليه ندعو المشرع

وأن  .فخخي العخخدول علخخى غخخرار مخخا فعلخخه المشخخرع الفرنسخخي واللبنخخاني وعلخخى الخصخخو  فخخي نطخخاق العقخخد االلكترونخخي
يجعخخل مخخن هخخذه المكنخخه أحخخد  لبنخخات تشخخييد الحمايخخة المرجخخوة للمسخختهلك ألن المبخخررات التخخي جعلخخت المشخخرع يقرهخخا 

ين نصخت علخى الرجخخوع عخن التعاقخد بوصخفه مكنخخه كمخا هخخي فخي البلخدان التخي صخخدرت فيهخا قخوان الجزائخرمتخوافرة فخي 
قخد يلحخق بخه مخن ضخرر نتيجخة قبولخُه المتسخرع فضخال عخن عخدم كفاءتخه فخي النخواحي  يتالفخى بموجبهخا المسختهلك مخا

 االقتصادية مما يؤدي إلى إصداره لرضا غير مستنير بالتعاقد على نحو يذه  بمصالحه . أوالفنية 
التعاقخخد بأنه)مكنخخة للمسخختهلك فخخي أْن يعخخدل عخخن العقخخد بإرادتخخه المنفخخردة خخخالل  ممخخا تقخخدم يمكننخخا تعريخخف العخخدول عخخن
حتخخى ولخخو لخخم يخخخل المحتخخرف بخخأي مخخن التزاماتخخه ويخختم العخخدول بخخدون  .االتفخخاقالمهلخخة المحخخددة بموجخخ  القخخانون أو 

 مقابل(. 

 

 

 

 

                                                           
لفكرة العدول تطبيقات  أن إالوالمصري لخيار العدول في قانون حماية المستهلك  الجزائريعلى الرغم من عدم تطرق المشرع  -((1

في القانون المدني  إبرامهوفي القوانين الخاصة ومن تطبيقات فكرة العدول عن العقد بعد الجزائري و في القانون المدني المصري 
   بشأن عقد التأمين حيث نصت على لجزائري( من القانون المدني ا231( وتقابلها المادة )759المصري ما نصت عليه المادة )

المؤمن قبل  إلىلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله يتح أندورية  أقساط) يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع 
من قانون  191ولكن ألغيت هذه المادة بموج  المادة الالحقة.  األقساطانتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من 

حماية المؤلف المتعلق ب 05-03األمر أما تطبيقاته في القوانين الخاصة منها .1980أوت  9المؤري في 7 -80التأمينات رقم 
على أنه: " يمكن للمؤلف الذي ير  أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يوقف صنع  24والحقوق المجاورة حيث نصت المادة 

دعامة إبالغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حقه في التوبة، أو أن يسح  المصنف الذي سبق نشره من جهة اإلبالغ للجمهور 
 ممارسة حقه في السح ".عن طريق 



 

 

 الثاني الفرع

 التعاقد عن للعدول القانونية الطبيعة

التعاقخخد بوصخخفه تصخخرفا  قانونيخخا  يقخخع بخخإرادة المسخختهلك المنفخخردة ويعبخخر عخخن قدرتخخه علخخى إذا كخخان العخخدول عخخن       
ذا ُعٌد حق فهل يعتبر حقا  شخصخيا  أم حقخا عينيخا ؟ نقض العقد فهل يعد هذا الخيار حقا ؟ ذا تعخذر  وا  حخق  وصخفهوا 

 فما هي الطبيعة لقانونية له؟
إلخى القخول بخأن  عخدول  (1)فقخد ذهخ  رأي فخي الفقخه ،يخار العخدولاختلف الفقه بصخدد بيخان الطبيعخة القانونيخة لخ     

ألن الحخق فخي أطخار  ،من تقرر له الحق في تعاقده وأن  كان يتم باإلرادة المنفردة إال أنه ال يعد  حقا  بمعناه الدقيق
 المعامالت المدنية أما أْن يكون حقا  شخصيا  أو عينيا .

فالخخخدائن ال  ، (2)والخخخذي يتمثخخخل فخخخي عالقخخخة االقتضخخخاء بخخخين الخخخدائن والمخخخدينفهخخخذا الخيخخخار ال يعخخخد حقخخخا  شخصخخخيا       
كمخا ال يعخد حقخا  عينيخا  يخخول لصخاحبه سخلطة علخى شخيء  ،يستطيع الحصول على حقخه إال بواسخطة تخدخل المخدين

فالعالقخخخة مباشخخخره  ،(3)ألن  العالقخخخة فخخخي الحخخخق العينخخخي هخخخي عالقخخخة تسخخخلط لصخخخاح  الحخخخق علخخخى الشخخخيء محخخخل الحخخخق
حيخخث أن  المسخختهلك  ،إطخخار العخخدول عبخخر االنترنخخت مختلخخف فخخال مكخخان لهخخذه العالقخخةي أن  الحخخال فخخبينمخخا  ةوواضخخح

ألن  .بإرادته المنفردة يتمكن من إنهاء العقد دون أْن يحتا  ذلك إلى أي تدخل من جانخ  المحتخرف المتعاقخد معخه
 ،إبرام العقد الذي سبق وأنا برمه هذا من جهةمكانية إخيار المستهلك هذا ال يخوله السلطة على شيء بل يمنحه 

دامخخت الحريخخة ال  مخا ،ولخخي  بحريخة أيضخخا ،(4)ومخن جهخخة أخخر  إذا لخخم يكخن خيخخار المسخختهلك حقخا  فهخخو لخي  رخصخخة
كحريخة العمخل وحريخة التعاقخد  (5)تقتصر علخى شخخ  أو أشخخا  معينخين بخل تثبخت لجميخع النخا  علخى حخد سخواء

                                                           

مطبوعات جامعة ، والقوانين الوضعية اإلسالميةدراسة معمقة في الشريعة ، العقد غير الالزم ،الليل أبودسوقي  إبراهيم د.(1)- 
 .132-131 ، مصدر سابق، د. محمد السعيد الرشدي إليه أشار - 111  ، 1994الكويت  

العالقة بين الدائن والمدين  آوالرابطة  أنحق الخيار حق شخصي تأسيسا  على  أن إلىوعلى خالف ذلك ذه  رأي في الفقه  -((2
التي تميز الحق الشخصي متوفرة في هذا الخيار فالخيار يتضمن عالقة قانونية واضحة بين من تقرر له الخيار  ومن يمار  هذا 

 حيث تتجسد هذه العالقة في خضوع الثاني لألول .، الخيار في مواجهته
V.NAJJAR(Ibrahim)،Le droit d'option .contribution a l'etude du droitpo… et de l'acte 

unilateral،L.G.D.J.،1976،N103،p.107. 

  .770 ، مصدر سابق ،نقال عن د.عمر محمد عبد الباقي

 .60 ، مصدر سابق، د.محمد عبد الظاهر حسين  -(3)

 .459  ، 1974االسكندرية ،المعارفمنشأة ، الطبعة الخامسة، القانون إلىالمدخل ، د.حسن كيرة - (4)

يسمح بها القانون في شأن حرية من  باحةإهي  أوُتعرف الرخصة بأنها )مكنه قانونية الستعمال حرية من الحريات العامة  - (5)
 ،الطبعة الثانية ،قه الغربي()دراسة مقارنة بالف اإلسالميمصادر الحق في الفقه ، د.عبد الرزاق السنهوري -الحريات العامة(

 .183  ،مصدر سابق ،د. سليمان براك دايح الجميلي – 414 ،  1998بيروت لبنان   ، منشورات الحلبي الحقوقية



 

 

انون الطخرف المسختفيد مخن خيخار العخدول وهخو المسختهلك ومخن يسختعمل فخي مواجهخة وحرية التنقل في حين حدد القخ
 كما قيد استعمال الخيار بمدة معينة تنقضي إمكانية استعماله بمضي هذه المدة. ،وهو المحترف

ولكنخه يحتخل منزلخة وسخطى  ،لذا فإن  خيخار المسختهلك فخي العخدول لخي  بحريخة ولخي  بحخق شخصخي أو عينخي     
 ،فهو أعلى مرتبة من هذه األخيرة ولكنخه ال يصخل إلخى حخد االقتضخاء أو التسخلط ،بمعناه الدقيق والحرية بين الحق

وحخق إرادي محخض يختلخف مضخمونه عخن  ،والتخي يعخد خيخار العخدول مخن أهخم تطبيقاتهخا ،(1)بل يعد مكنخة قانونيخة 
أثخر قخانوني خخا  بإرادتخه المنفخردة  مضمون الحقوق العادية لما تتميز به هذه المكنة بقدرة صخاحبها علخى إحخداث

ودون توقخخف ذلخخك علخخى أرادة شخخخ  آخخخر فهخخي مكنخخه جوهرهخخا سخخلطة الخختحكم فخخي مصخخير العقخخد الخخذي تقخخرر هخخذا 
لخذا  ،الخيار بشأنه ويؤكد ذلك أن  خيار العدول ال يقابله واج  أو التزام على من يستعمل هذا الحخق فخي مواجهتخه

 من الفقه كونه األقر  للصوا .خير نرجح ما ذه  إليه االتجاه األ

 الثاني المطلب

 العقد عن العدول لخيار القانوني األساس

لخذا ميخز الفقخه بخين نخوعين  ،تفخاق المتعاقخدين أو فخي نصخو  القخانونامخا فخي إلمصدره  ليجد الحق في العدو      
 .من حق العدول ولكل منهما أسا  يختلف عن اآلخر هما العدول أالتفاقي والعدول التشريعي

 الفرع األول
 التفاقياالعدول 

يعد  استثناء  من مبدأ القوة الملزمة للعقد لذا فبإمكان المتعاقدين مخالفة هذه القاعدة باالتفخاق  هذا العدول فبالنسبة 
على إعطاء خيار العدول عن العقخد لكليهمخا أو ألحخدهما بإرادتخه المنفخردة دون أْن يتوقخف ذلخك علخى إرادة الطخرف 

أو  ،(2)هنا يطلق عليه )خيار العدول أالتفخاقي(اآلخر وفي هذه الحالة يصبح العقد غير الزم وقابال  للرجوع عنه و 
ويعد  اتفاق المتعاقدين هنا هو أسا  الخيار بناء   ،(3)كما يطلق عليه القانون المدني العراقي )البيع بشرط الخيار(

علخخى مبخخدأ سخخلطان اإلرادة ومبخخدأ العقخخد شخخريعة المتعاقخخدين وبشخخرط أْن يكخخون الخيخخار مقيخخدا  بفتخخرة زمنيخخة محخخددة يخختم 
 خاللها إعمال خيار العدول ويصبح بانتهائها العقد باتا ونهائيا ال رجوع فيه .

   
                                                           

 .771 ، مصدر سابق، د.عمر محمد عبد الباقي - 440 ، السابق المصدر، د.حسن كيره - (1)

كذلك ،يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة( أن(من القانون المدني العراقي والتي تن  على انه)يصح 509تن  المادة ) - (2)
المدة انفسخ  أثناءفسخ في  فأيهماشرط الخيار للبائع والمشتري معا  إذا( من نف  القانون والتي جاء فيها بأنه)510ن  المادة)

 يز وبقي الخيار لآلخر الى انتهاء المدة (.سقط خيار المج أجاز وأيهما، البيع

 ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع(. مضت مدة الخيار إذا( من القانون المدني العراقي )511تن  المادة )  -((3



 

 

 الفرع الثاني 
 العدول التشريعي

فيمخخا يتعلخخق بالعخخدول التشخخريعي المترتخخ  عخخن نخخ  خخخا  فخخي القخخانون فقخخد اختلخخف الفقخخه فخخي بيخخان أساسخخه  أمخخا   
علخى أسخا  أن  عقخود  .القول بفكرة التكوين المتخدر  للعقخدإلى ( 1)فقد ذه  جان  من الفقه ،القانوني إلى عدة آراء

نمخخا البخخد مخخن مخخرور مخخدة  ،هخخي لحظخخة ارتبخخاط اإليجخخا  مخخع القبخخول .االسخختهالك ال تبخخرم فخخي لحظخخة زمنيخخة واحخخدة  وا 
وعمخد إلخى سخح  هخذا الرضخا  .فخإذا لخم يشخأ تأكيخد رضخائه الخذي أصخدره  .زمنية قبل أْن يرجخع المسختهلك عخن عقخده

 ،(2)ومن ثم فأنه ينسح  من عقد غير تام ولي  منعقد ملخزم  ،فأنه يحول بذلك دون إبرام العقد خالل مدة التروي
وأن   ،أيا  كان العقد الذي ينطوي على خيار العدول التشريعي ال يبرم بصفة نهائية وهو ما يزال في طخور التكخوين

ا المشرع للمستهلك ما هي إال فترة للتفكير والتروي وال يوجد العقد بالفعل إال  بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحه
ووفقخا  لهخذا الخرأي فخإن رضخا  .ومخن ثخم يكخون رضخاه قخد نضخم واكتمخل ،المدة التي قد تتيح للمستهلك الوقخت للتفكيخر

 المستهلك يتكون من مرحلتين.
القوة الملزمة للعقد مادام العدول يحدث في وقت لم يكن فيه العقخد قخد ويبررون رأيهم هذا بأنه ال يتناقض مع مبدأ 

كمخا أن  المشخرع يكخون متشخككا  فخي الرضخا األول النخدفاع المسختهلك فخي قبخول اإليجخا  المعخروض عليخه  ،ابرم بعد
 دون أْن يمنح الفرصة الالزمة لدراسة مد  مالئمة المبيع لحاجته.

عقد العقد قبل مضخيها وأْن نللعقد قد تقدم تفسيرا  منطقيا  لمهلة التروي هذه التي ال يويبدو أن  فكرة التكوين المتدر  
ويمكخن اعتمادهخا أساسخا   ،اجلهخاأصدر المستهلك رضاءه فهي تتفق مع طبيعخة هخذه المخدة والغايخة التخي قخررت مخن 

 للعدول في هذه الحالة.
ممنوح للمستهلك من قبل المشرع ال يؤثر فخي العالقخة إلى القول أن  العدول ال (3)في حين ذه  رأي آخر من الفقه

وهنخخا يكخخون المسخختهلك صخخاح  الخيخخار فخخي  ،التعاقديخخة شخخيئا  وأْن العقخخد يكتمخخل وجخخوده بمجخخرد تخخوافر شخخروطه وأركانخخه
العدول عن عقد قد ابرمه فعال  و أصبح تاما  ونافذا  ولكخن يسختطيع  بإرادتخه المنفخردة العخدول عخن هخذا العقخد خخالل 
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هلخخة المحخخددة قانونخخا . حيخخث أن  العقخخد الخخذي يبرمخخه المسخختهلك ويقخخرر فيخخه المشخخرع لخخه خيخخار العخخدول يكتمخخل وجخخودة الم
وكل ما في األمر أن  المشرع منحه وخالل مدة معينه الخيار في  ،القانوني تماما  وتنتقل به الملكية إلى المستهلك

 ،المشخخرع وهخخي حمايخخة المسخختهلك مخخن تسخخرعه فخخي التعاقخخدنقخخض العقخخد والعخخدول عنخخه بإرادتخخه المنفخخردة لحكمخخه شخخاءها 
ومخخن هنخخا كخخان تخخدخل المشخخرع لمنحخخه هخخذه الميخخزة خشخخية أْن تسخخل  بموجخخ  االتفخخاق فخخإن المشخخرع فخخي القخخوانين التخخي 

 قررت هذه المكنة يحظر االتفاق على النزول عنها مسبقا  أو تقييدها بغير ما قيدها به المشرع نفسه.
واألسخا  الخذي  ،اآلراء التي طرحت في بيان األسا  القانوني للعدول عن التعاقد لم يسلم من النقخدلذا فأيا  كانت 

والخخذي مخخنح المسخختهلك هخخذا  ،نخخراه للعخخدول التشخخريعي هخخو الخخن  القخخانوني الصخخريح فخخي القخخوانين التخخي نصخخت عليخخه
فهخذا الخيخار هخو أداة تشخريعية تلعخ   ،الخيار السيما في العقود التي تتم عخن بعخد ومنهخا عقخود التجخارة االلكترونيخة
ودون إمكانيخة حقيقيخة لمناقشخة شخروط  ،دورا  أساسيا في حماية هؤالء الخذين يتعاقخدون فخي الغالخ  دون تمهخل وتخرون 

القوة الملزمخة  تعاقداتهم ويخضعون لتأثير اإلعالن وما يحمله بين طياته من ضغط وحث على التعاقد . حيث أن  
وفخي عقخود االسختهالك قضخى  .مخا لخم يقخرر المشخرع أو االتفخاق خخالف ذلخك .صخحيحة النافخذة للعقد تثبت للعقخود ال

 .المشرع بخالف المبدأ الذي يثبت القوة الملزمة للعقد بأْن أعطى للمستهلك مكنخة الرجخوع اسختثناء  مخن المبخدأ العخام
تهالك علخخى وجخخه الخصخخو  وخروجخخا  عليخخه اقتضخخته حمايخخة المتعاقخخد الضخخعيف عمومخخا  والمسخختهلك فخخي عقخخود االسخخ

وهخخذا يمثخخل بخخال شخخك ضخخمانه للمتعاقخخد الضخخعيف إذ يسخختطيع التراجخخع عمخخا تعهخخد بخخه خخخالل المهلخخة المحخخددة قانونخخا  أو 
 .(1)اتفاقا  لذلك

هذه االعتبارات رآها المشرع جديرة بالخرو  ألن  المستهلك في مركز تعاقدي ضعيف من الناحية الفعلية مخع      
لذا لم يجد المشرع ُبخدا   ،ما ولي  في النظرية العامة ما يخول لهذا المستهلك في حماية مصالحهالمتعاقد اآلخر ك

أسخا  العخخدول التشخريعي عخخن التعاقخد هخخو  ن  لخذا فخخإ ،مخن الخخرو  علخخى القواعخد العامخخة بغيخة تقريخخر حمايخة للمسخختهلك
ي صريح بهذا الصدد استوج  المشرع بل وحتى في غيا  ن  تشريع .كونه استثناء  من مبدأ القوة الملزمة للعقد

 .(2)على المتعاقد أْن ينفذ العقد بالطريقة التي يقتضيها حسن النية
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 الثاني المبحث

 ر العدول عن التعاقدلخيا التشريعي التنظيم

يعخخد  خيخخار المسخختهلك فخخي العخخدول مخخن الركخخائز األساسخخية التخخي يقخخوم عليهخخا النظخخام القخخانوني لحمايخخة المسخختهلك      
فالعلخة مخن تقريخر هخذا االلتخزام تتمثخل فخي محاولخة إعخادة التخوازن  ،بصفة عامة خاصة في عقود التجخارة االلكترونيخة

إلى العالقة العقدية نظرا  لظروف إبرام هذه العقود والمتمثلة بانعدام القدرة على رؤية محل العقد حقيقخة أو مناقشخة 
بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى القضاء ودون اشتراط موافقة  والمستهلك يمار  هذه المكنة، شروط العقد صراحة

كمخا أن  هخذا الخيخار يخدخل ضخمن الخيخارات المؤقتخة التخي  .المحترف أو البائع وحتخى لخو لخم يخخل األخيخر بالتزاماتخه
وأن  التشخخخريعات التخخي أقخخخرت هخخخذا الخيخخار فخخخي أغلخخخ   .مخخخا باسخختعماله أو بسخخخريان المخخخدة المحخخددة لممارسخخختهإتنقضخخي 

األحيان جعلت األحكام المنظمخة لهخذا الخيخار متعلقخة بالنظخام العخام وبالتخالي ال تجيخز للمسختهلك النخزول عنخه ويقخع 
 .(1)باطال  أي شرط يقضي بغير ذلك 

عقخخود التجخخارة االلكترونيخخة هخخذا لخخذا انطالقخخا  مخخن هخخذه المبخخررات وغيرهخخا نظمخخت القخخوانين الخاصخخة بحمايخخة المسخختهلك و 
فخي المطلخ   ،ضخوابط ممارسخة خيخار العخدول ،وسخنبحث فخي هخذا تنظخيم هخذا الخيخار ،الخيار بوصفه خيارا  تشريعيا  

 وكيفية ممارسة هذا الخيار في المطل  الثاني وكما يلي. ،األول
 

 األول المطلب

 التعاقد عن العدول ضوابط

عخادة السخخلعة دون       ذهبخت بعخض قخوانين حمايخة المسختهلكين إلخى أن  للمسختهلك العخدول عخن العقخد بعخد إبرامخه وا 
أن  عخخدول المسخختهلك عخخن  إال .(2)أْن يكخخون ملزمخخا  بخخأداء تعخخويض معخخين كونخخه يسخختخدم مكنخخة منحهخخا إياهخخا المشخخرع 

ولعخل مخن أهخم هخذه القيخود مخا يتعلخق بتحديخد ، العقد ورد  السلعة يج  أْن يكون مقيخدا  بعخدة قيخود تحفخظ للعقخد توازنخه
مخخدة معينخخة للعخخدول عخخن العقخخد وكخخذلك اسخختثناء حخخاالت معينخخة مخخن جخخواز الخيخخار يكخخون علخخى حسخخا  الطخخرف اآلخخخر 
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وغ للعخخدول فالغايخخة مخخن حمايخخة المسخختهلك بخخإقرار هخخذه المكنخخة هخخي إعخخادة وهخخو المحتخخرف السخخيما عنخخد انعخخدام أي مسخخ
 لمستهلك وهو ما سنبحثه كما يلي:ا خاصةو  ،(1)التوازن إلى العالقة بين المتعاقدين

 األول الفرع

 العدول مكنة إلعمال مدة تحديد

فإن  من الطبيعي أْن يحدد لمزاولة هذه المكنة مدة معينة بمرورها  ،عندما منح المشرع مكنة العدول للمستهلك     
يسقط حقه في العدول حفاظا  على استقرار التعامل فلي  من العدالة أْن يبقى المركز القانوني للمحترف مضطربا  

 .(2)يمكن خاللها أْن يفاجأ بطل  نقض عقد مضت على إبرامه مدة طويلة  ،مدة طويلة
إال أن  القوانين لم تتفق على تحديد مدة العدول هذه حيث حددتها بعض القوانين الفرنسية بثالثة أشخهر مخن تخاريخ 

( مخخخن تقنيخخخين 6\121أمخخخا فخخخي المخخخادة )، المراسخخخلة( الخاصخخخة بخخخالتعليم عخخخن طريخخخق 9بخخخدء التنفيخخخذ كمخخخا فخخخي المخخخادة )
فخي حخين  ،(4)منهخا مخا تحخدد هخذه المخدة بعشخرة أيخام و  .(3)فقد حددته بسبعة أيخام  ،1993االستهالك الفرنسي لعام 

( يخخخخوم كمخخخا فخخخخي مشخخخروع قخخخخانون التجخخخخارة 15( يومخخخا  والخخخخبعض اآلخخخخخر بخخخخ)14تحخخخدد بعخخخخض القخخخوانين هخخخخذه المخخخدة بخخخخخ )
  يوما .( 30واآلخر بخ ) ،االلكترونية المصري

فبالنسخبة للسخلع  ،ين السخلع والخخدماتأما فيما يتعلق ببدء سريان مهلة العدول. فإْن التوجهات األوربية تقيم تفرقة ب
وتكخون المهلخة  ،(5)أما بالنسبة للخدمات تبدأ المهلة من لحظخة إبخرام العقخد ،تبدأ المدة من يوم استالم المستهلك لها

أسخخبوع فخخي الحخخالتين وذلخخك بشخخرط أن يكخخون المخخورد قخخد أكخخد وفائخخه بخخااللتزام بخخاإلعالم أمخخا إذا لخخم يخخوف المخخورد بهخخذا 
فإن المهلة تبدأ منذ ذلك الحين بشرط أال تتجاوز مخدة الثالثخة أشخهر مخن تخاريخ التسخليم  ،بعد إبرام العقد االلتزام إال
كمخخا ال تتفخخق القخخوانين أيضخخا حخخول كيفيخخة احتسخخا  هخخذه المخخدة فمخخن القخخوانين مخخا تقضخخي بأنهخخا تحتسخخ   ،(6)أو اإلبخخرام
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بينما تطلق بعض القوانين تحديد المخدة فخال تقيخدها بكونهخا أيخخخخخخخخخخخا معمخل فهخي تشخمل فخي  ،(1)على أسا  أيام العمل
  يقنين االستهالك الفرنس( من ت20-121احتسابها أيام العمل مثلما تشمل أيام العطل وهذا نصت عليه المادة )

الفرنسخي إذ أن  األيخام الكاملخة التخي  والشك أن  التوجيه األوربي كان األكثر رعايَة لمصلحة المسختهلك مخن المشخرع 
حددها تقنين االسختهالك الفرنسخي تشخمل أيخام العطخل وغيرهخا ممخا يجعخل المسختهلك ال يسختفيد مخن المخدة كاملخة وقخد 

( علخى إنخه إذا صخادف اليخوم األخيخر مخن األيخام 20-121حاول تدارك األمر فن  في الفقرة األخيرة من المادة )
فخإن هخذه المخدة تمتخد إلخى أول يخوم عمخل تخالن ومخن ثخم فخأن مخا  ،حخد أو يخوم عيخد أو عطلخةالسبع يوم سبت أو يخوم ا

يستبعد وفق هذا الن  من حسا  المدة الالزمة لممارسة مكنخة العخدول هخو يخوم عطلخة إذا صخادف هخذا اليخوم فخي 
 .(2)ا الخصو وما أخذ به المشرع الفرنسي بهذ األوربينهاية المدة فيبقى إذا الفرق جليا  بين التوجيه 

 الثاني الفرع

 العدول مكنة إعمال كيفية

وتخضع هخذه المكنخة بحسخ  األصخل  ، بموج  قوانين حماية المستهلك يمكن لألخير العدول خالل المدة المحددة
لتقدير المستهلك وحده بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف اآلخر ودون اللجوء إلى القضاء بل ودون الحاجخة إلخى 

 تقديم أسبا  أو بيان البواعث التي دفعته إلى ذلك .
معينا  يتمثل بنسبة معينة من قيمة إال أن  بعض القوانين قد تستلزم أْن يدفع المستهلك حين عدوله عن العقد مبلغا  

كمخا أن  القخوانين التخي أقخرت هخذه المكنخة لخم ، (3)المبيع وبشرط أن تكون قيمة محل العقد قد وصخلت إلخى حخد معخين
إذ أن  الشخخرط الوحيخخد السخختعمال الحخخق فخخي  ،تخضخع ممارسخخته مخخن حيخخث األصخخل لشخخكل معخخين أو إجخراءات خاصخخة 

يكفخخي أْن يعبخخر المسخختهلك عخخن إرادتخخه فخخي العخخدول وهخخذا  إذالعخخدول هخخو ضخخرورة اسخختعماله خخخالل الفتخخرة المحخخددة لخخه 
التعبيخخر عخخن إرادة العخخدول قخخد يكخخون ضخخمنيا  كخخأْن َيخخَرد المسخختهلك المبيخخع الخخذي سخخبق أْن تسخخلمه خخخالل المخخدة المحخخددة 

 يار. لممارسة هذا الخ
ذا كانت التشريعات لم تحدد شكال  معينا  لممارسة مكنخة العخدول أنخه مخن الناحيخة العمليخة يكخون مخن مصخلحة  إال ،وا 

المستهلك عند استعماله لهذا الخيار أْن يعبر عخن عدولخه مخن خخالل وسخيله تمكنخه مخن إثبخات العخدول عنخد منازعخة 
 المحترف له في حصوله.

                                                           

من قانون المبادالت والتجارة االلكترونية  30والمادة  ،األوربينظر المادة لهذا الن  في المادة السادسة من التوجيه أ -(1)
 التونسي.

 .التونسي االلكترونية والتجارة المبادالت قانون من 30 المادة انظر. (2) 
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دول خالل المخدة المحخددة لخه وهخذه المخدة تتسخم بقصخرها وقخد يكخون سخب  ذلخك هخو رغبخة هم هنا أْن يتم العألوا     
يبقخى ملتزمخا  بعقخد  المشرع في أْن ال يجعل العقد غير مستقر لمدة طويلة ومراعاة لمصلحة المتعاقد اآلخر لكي ال

 .(1)ال يعرف مصيره مدة طويلة من الزمن 

 الثاني المطلب

 العدول مكنة إعمال وقيود مسوغات

هخخذا  أمخخامكمخخا أن  هنالخخك عخخدة قيخخود تقخخف   ،هنالخخك عخخدة مبخخررات لكخخي يمخخار  المسخختهلك مكنخخة العخخدول عخخن العقخخد
 لذا سنعرض في هذا المطل  لمبررات وقيود ممارسة المستهلك لعدوله عن العقد. ،الخيار

 األول الفرع

 االلكتروني العقد عن العدول المستهلك منح مسوغات

 هذه أهم من ولعل ومقنعة قوية مبررات أو مسوغات أمام نكون  أنْ  العقد عن العدول المستهلك منح تلزمسي     
 العقخخود عخخن العخخدول خيخخار المسخختهلك مخخنح فخخي المخخدني القخخانون فخخي الخخواردة العامخخة القواعخخد قصخخور هخخي المسخخوغات

 التنخخخوير إلخخخى تفتقخخخر والتخخخي االنترنخخخت عبخخخر المسخخختهلك يبرمخخخه التخخخي االسخخختهالك عقخخخود إطخخخار فخخخي وخاصخخخة ،عمومخخخا  
 غيخر بوسخائل تختم أن يجخ  مشخاكلها مواجهخة فإن تقليدية غير طريقة خالل من تبرم أنها وبما ،الكافي المعلوماتي

تبخخخرره  والخخذي .وأبرمخخه سخخبق الخخذي العقخخخد عخخن العخخدول المسخختهلك مخخنح الوسخخائل هخخخذه أهخخم مخخن ولعخخل ا،أيضخخ تقليديخخة
 -: أهمها ومن .عديدة عتباراتا

 – لوجخه وجهخا   – بينهمخا ومتعاصخر مخادي حضخور دون طخرفين بخين انعقخاده هو االستهالك عقد يميز ما ن أ -1
 العقخخد محخخل الخدمخخة أو السخخلعة بوصخخف يكتفخخي أن المسخختهلك يضخخطر لخخذا .اإلراديخخة التعخخابير تبخخادل لحظخخة فخخي

 منتجاتخخه عخخرض مخخن خاللهخخا مخخن البخخائع يخختمكن والتخخي الشخخبكة علخخى المتخخوفرة الخخخدمات خخخالل مخخن يخختم والخخذي
 بعخخخض فخخخي بهخخخا تقتخخخرن وقخخخد ،المتحركخخخة واألفخخخالم الفوتوغرافيخخخة الصخخخور خخخخالل مخخخن المسخخختهلكين علخخخى وخدماتخخخه
 من المستهلك تمنع والخدمات السلع فيها تعرض التي الظروف وهذه كفاءتها على المختصين شهادة األحيان
، (2)دقيخق بشخكل وعيوبهخا مزاياهخا تقخدير عليخه الصخع  مخن كخوني وبالتخالي للجهالخة نافيخة معاينة السلعة معاينة
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 ،( بشأن حماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعدEC/7/97رقم ) األوربي( من حيثيات التوجه 14تنظر الحيثية رقم )(. (2
 حيث جاء فيها :



 

 

 المنتجخات عخن فضخال ،الشاشخة خخالل من رؤيتها يمكن ال التي المنتجات من لعقد ا محل كان إذا وخصوصا  
 للمواصخفات ومطابقتهخا معرفتهخا المسختهلك بإمكخان يكخون ال التي معقدة تكنولوجيات على تحتوي التي الحديثة

 المحتخرف إخخالل هخو العخدول فخي المسختهلك خيخار ثبخوت أهمية من يزيد ما ولعل ،مناسبة لمدة باستعمالها إال
 فخي كبيخر تخأثير لهخا يكخون والتخي الخدمخة أو السخلعة تخخ  التخي الجوهريخة والبيانات بالمعلومات األول بإعالم
 منعدمة. االنترنت عبر التعاقد على إقدامه قرار

 عخدة إلخى ذلخك ويعخود ،والتمهخل التخدبر مخن خاليخة االنترنت عبر المستهلك تعاقدات أن األحيان اغل  في نجد -2
 عليخه المترتبخة االلتزامخات تنفيذ وكذلك النت عبر االلكتروني العقد بها ينعقد التي الفائقة السرعة: امنه أسبا 
 األغلخ  فخي االنترنخت عبخر االلكترونخي التعاقخد تكييخف إلخى أد  ممخا ثخوان عخدة ذلك يستغرق ال وقد .(1)أحيانا
 تقلخ  التعاقخد علخى السابقة المفاوضات دور أن   ذلك إلى إضافة.  الزمان حيث من حاضرين بين تعاقد بأنه
 علخى تظهخر نموذجيخة عقخود خخالل مخن عخادة تختم العقود هذه أغلبية أن   حيث .التعاقد من النمط هذا إطار في

 بشخروط وتتوجخه التعاقخد تفاصخيل تتضخمن الكترونيخة نموذجيخة اسختمارة شخكل علخى للمحترف االلكتروني الموقع
 دفعخخخت االعتبخخخارات وهخخخذه .المفاوضخخخة أو المناقشخخخة تقبخخخل وال الخخخدوام وجخخخه علخخخى كافخخخة المسخخختهلكين إلخخخى مماثلخخخة
 .(2)اإلذعان عقود تطبيقات من االلكتروني العقد عد   إلى بالبعض

 عن يعبر لم أنه األوان فوات بعد يكتشف الظروف هذه ظل في يتعاقد عندما المستهلك أن   نجد تقدم مما لذا     
 الخذي العقخد شخروط أن   أو ثمنهخا دفخع علخى يقخدر ال أو الخدمخة أو السخلعة تلك إلى بحاجة لي  وأنه الحقيقية أرادته
 مكنخة بمنحخه إال للمسختهلك بالنسخبة أضخرار مخن عنهخا ينختم ما مواجهة يمكن ال االحتماالت وهذه ،تناسبه ال ابرمه

  .العدول

 

                                                                                                                                                                                                 
(considérant que le consommateur n'a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre 

connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu'il convient de 

prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; …)                  

 \www. Eur – lex . europe . euمنشور على الموقع : 
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 ، اإلذعانمن االتجاهات التشريعية المنظمة للتجارة االلكترونية التي عدت بعض العقود االلكترونية من تطبيقات عقود  -((2
نه ) تعتبر العقود النمطية المبرمة الكترونيا من عقود أ( على 18مشروع القانون المصري للتجارة االلكترونية حيث ن  في المادة )

ويعد شرطا  ،ما يرد فيها من شروط تعسفية إبطالفي مفهوم القانون من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز  اإلذعان
 أنظر: -بالتوازن المالي للعقد وكل شرط تضمن حكما لم يجر به العرف ( خاللاإلتعسفيا كل شرط من شأنه 

    -  David i.bainbridage,  Introduction to information technology,Sixth edition,2008,p9. 



 

 

 الثاني الفرع

 العدول مكنة إعمال على الواردة القيود

قيدت التشريعات التي أقرت خيار المستهلك في العدول بعدة قيود تحفظ للعقد توازنه واستقراره والذي اختخل بسخب  
 إليها.الظروف واالعتبارات التي سبق اإلشارة 

ممارسخة المسختهلك لحقخه فخي العخدول بناء على ذلك سنتناول في هذا الفخرع أهخم القيخود التشخريعية التخي وردت علخى 
والناحيخخة الثانيخخة القيخخود  ،األولخخى القيخخود المتعلقخخة بخخالطرف المسخختفيد مخخن الخيخخار وهخخو المسخختهلك ،وذلخخك مخخن نخخاحيتين

 -المتعلقة باستثناء بعض العقود من إعطاء المستهلك خيار العدول عنها. وذلك من خالل ما يلي :

 بالمستهلك المتعلقة القيود:  أوال

 الحمايخة قواعخد تطبيخق من نتمكن حتى مستهلكا   يكون أنْ  يج  االستهالك عقد طرفي احد أن المعروف من     
 وهخخخو القخخخوي الطخخخرف مواجهخخخة فخخخي ضخخخعيفا   طرفخخخا   بوصخخخفه العخخخدول فخخخي حقخخخه تقخخخر لتخخخيومنهخخخا القاعخخخدة ا .الخاصخخخة بخخخه

  المحترفين. من طرفيه كال يكون الذي العقد الحماية هذه نطاق من يخر  وبذلك .المحترف
 جخاء قخد 1988 ينخاير 6 فخي الصخادر 21-88رقخم الفرنسخي القخانون مخن األولخى المادة ن  على يالحظ ما ولكن

 وغيخخر المهنيخخين مخخن غيخخره أم كخخان مسخختهلكا   اعتبخخاري أو طبيعخخي شخخخ  لكخخل الخيخخار يعطخخي بحيخخث مطلقخخة بصخخيغة
المشخختري  بخخين الخيخخار هخخذا ممارسخخة فخخي الخخن  يفخخرق لخخم أي. أيخخام سخخبعة خخخالل العقخخد عخخن العخخدول خيخخار المهنيخخين
  1978ينخاير 10 فخي الصخادر  21-88 رقخم الفرنسخي التشخريع إطخار في رأيناه ما خالف على.والمستهلك المهني
 .(1)القانون بأحكام الشمول مد  حيث من وغيره المستهلك بين فرق والذي التعسفية بالشروط المتعلق
 المشختري بخين العخدول خيخار بخإقرار الخخا  الخن  يوفرهخا التخي الحمايخة فخي التسخاوي عخدم ضخرورة نخر  لكننخا     

 أساسخخا وجخخدت التخخي الحمايخخة هخخذه مخخن المحتخخرف اسخختفادة مخخن يبخخرر مخخا يوجخخد ال حيخخث ،العخخادي والمسخختهلك المهنخخي
 .  كافن  تدبر دون المحترف ضغوط تأثير تحت العقد يبرم أنْ  إلى يؤدي مما المستهلك خبرة قلة لمواجهة
 الخذي بالمسختهلك إبرامه بعد العقد عن العدول خيار ممارسة حصر عندما موفقا   كان فقد اللبناني المشرع أما     
 نصت كما منها. يستفيد أو يستعملها أو خدمة يشتري أو يستأجرها أو سلعة يشتري الذي الشخ  هو بأنه عرفه
 هخخخذا ألحكخخخام وفقخخخا   يتعاقخخخد الخخخذي للمسخخختهلك يجخخخوز)  أنخخخه علخخخى اللبنخخخاني المسخخختهلك حمايخخخة قخخخانون مخخخن( 55) المخخخادة
 ..( . الخدمة من االستفادة أو استئجارها أو السلعة بشراء قراره عن العدول.الفصل
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 يمكخن) ...  أنخه  علخى التونسخي االلكترونية والتجارة المبادالت تشريع من( 30) المادة نصت نفسه وباالتجاه    
 حمايخخخخة بشخخخخأن( EC/7/97)  رقخخخخم األوربخخخخي التوجيخخخخه إلخخخخى بالنسخخخخبة وكخخخخذلك، ... (الشخخخخراء عخخخخن العخخخخدول للمسخخخختهلك
 الطخخرف بوصخخفه للمسخختهلك حمايتخخه فخخي واضخخحة التسخخمية كانخخت حيخخث. (1)بعخخد عخخن المبرمخخة العقخخود فخخي المسخختهلك
 . العقد في الضعيف

 العقود بعض باستثناء المتعلقة القيود:  ثانيا  

 العخخدول فيهخخا يجخخوز ال معينخخة حخاالت االلكترونيخخة التجخخارة عقخخود فخخي المقارنخة المسخختهلك حمايخخة قخخوانين اسختثنت     
 التخي االعتبخارات أهخم ونبخين ،بخالمحترف اإلضخرار عخدم علخى وعمخال   العقخد تخوازن على حفاظا   إبرامه بعد العقد عن
 :يلي بما إجمالها يمكن والتي االستثناءات هذه عليها بينت

 خيخاره.إذا استعمل أو استفاد المستهلك من السلعة أو الخدمة التي تعاقد عليها خالل المدة المحخددة لممارسخة  -1
ويالحظ على هذا االستثناء من وجهة نظر حماية المستهلكين بأنه في الغال  يصع  على المسختهلك التأكخد 

وهنخخخا نجخخخد أن   ،عمالها لمخخخدة مناسخخخبةالمواصخخخفات المتفخخخق عليهخخخا إال  بعخخخد اسخخخت أومخخخن صخخخالحية السخخخلعة للغخخخرض 
المحتخخرف يحخخاول دفخخع المسخختهلك إلخخى البخخدء فخخي الحصخخول علخخى منخخافع السخخلع أو الخخخدمات قبخخل انتهخخاء المخخخدة 

 . (2)المحددة لممارسة خيار العدول لكي يحرمه من االستفادة من الحماية التي وفرها هذا الخيار

ألخذ نسخ من محتوياتها أو تسجيلها أو نقلها بأية طريقة أخر  عندما يكون محل العقد من المنتجات القابلة  -2
ومخخخن هخخذه المنتجخخخات أشخخرطة الفيخخخديو و االسخخطوانات واألقخخخرا  المدمجخخخة  ،بعخخد نخخخزع أختامهخخا وتمزيخخخق أغلفتهخخا

(CDS( أو برامم األجهزة االلكترونية )Software) ، ( والمنتجات االلكترونيةDigital Products حيخث )
االنترنخخخخخخت مخخخخخخن خخخخخخخالل خخخخخخخدماتها المتنوعخخخخخخة للمسخخخخخختهلك شخخخخخخراء هخخخخخخذه المنتجخخخخخخات مخخخخخخن خخخخخخخالل تحميلهخخخخخخا أتخخخخخخاح 

(Downloading من المواقع االلكترونية التي تعرض هذه المنتجات علخى الشخبكة وخصوصخا المطبوعخات )
 ويقخخخوم هخخخذا .االلكترونيخخخة مخخخن الصخخخحف والمجخخخالت والكتخخخ  والبحخخخوث وكخخخذلك األفخخخالم والصخخخور الرقميخخخة ...الخخخخ

ألن مخنح المسخختهلك خيخار العخخدول  (3)االسختثناء بالدرجخة األساسخخية علخى اعتبخخار حمايخة حقخخوق الملكيخة الفكريخخة 
فخخي هخخذه الحالخخة يمكخخن المسخختهلك سخخيء النيخخة مخخن إرجخخاع هخخذه المنتجخخات إلخخى المحتخخرف بعخخد نسخخخها أو إعخخادة 

 .(4)إنتاجها وذلك بحجة استعماله لخيار العدول الذي كفله له القانون 
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إذا كان ثمن السلعة أو الخدمة يخضع لتقلبات السوق صعودا  وهبوطا  والتي لي  بوسع المورد السيطرة علخى  -3
كخخالبيوع فخخي المخخزاد العلنخخي وعقخخود خخخدمات الرهخخان واليانصخخي  المصخخرح بهخخا ألن جخخوهر هخخذه العقخخود  ،أسخخعارها

يقوم على المجازفة والمقامرة علخى نحخو  إذ أن  هذا النوع من العقود،وطبيعتها تتنافى والخيار في العدول عنها
كان ذلك تناقض مع جوهر العقد ذاته ال    . (1)يتناقض معه أْن يقر له خيار العدول عن العقد بعد إبرامه وا 

وهخخذه الحالخخة ال تخخدخل ضخخمن  ،(2)إذا طلخخ  المسخختهلك تخخوفير الخدمخخة لخخه قبخخل انتهخخاء أجخخل العخخدول عخخن الشخخراء  -4
لعدول وأْن كانت القوانين المقارنة قد ذكرتها ضمنها فلي  فخي هخذه الحالخة مخا يعخد االستثناءات المقيدة لمكنة ا

استثناء  من مكنة العدول بعد ثبوته له إذ يعد طل  تجهيزه بالخدمة قبل انتهاء مخدة العخدول نخزوال  ضخمنيا  عخن 
 .(3)مكنة العدول

عندما يتم نزع األختام عنها بمعرفة  ،نيعقود توريد التسجيالت السمعية والبصرية آو برامم الحاس  اإللكترو  -5
فالتسخجيالت  ،المستهلك والهدف األساسخي مخن وراء هخذا االسختبعاد هخو المحافظخة علخى حقخوق الملكيخة الفكريخة

وذلخخك بغخض النظخخر عخخن  ،السخمعية والبصخخرية أو البخخرامم يمكخن نسخخخها بعخخد فتحهخا واالسخختفادة منهخخا ثخم إعادتهخخا
 . (4)استعمال المستهلك لها أو عدم استعماله

 توريخخخد كعقخخخود) إذا كانخخخت السخخخلعة قخخخد تخخخم تصخخخنيعها أو إعخخخدادها وفقخخخا  لمواصخخخفات شخصخخخية حخخخددها المسخخختهلك -6
إذ ، أو كانت السلعة من السلع السريعة التلف كبعض المنتجات واألدوية بعخد انتهخاء تخاريخ صخالحيتها،(السلع

إذا كخان محخل عقخد االسختهالك ،ي هاتين الحالتين بيع السخلعة مخرة أخخر  وفخي ذلخك ضخرر أكيخد للتخاجريتعذر ف
مخخخن المنتجخخخات التخخخي ال يمكخخخن إعخخخادة إرسخخخالها بعخخخد تسخخخلمها مخخخن قبخخخل المسخخختهلك  كالمعلومخخخات التخخخي تقخخخدم إلخخخى 

ومخن خخالل المكاتخ   ،المستهلك واالستشارات التي يحصخل عليهخا مخن خخالل المواقخع االلكترونيخة عبخر الشخبكة
 والشركات االستشارية عبر االنترنت . 

وبخالف هذه الحاالت يكون للمستهلك العدول عن العقد خالل المدة المحددة قانونا  فإذا كان قخد تسخلم السخلعة 
فإنه يلتزم بعد العدول بإعادتها إلى المحترف الذي يلتزم بإعادة الثمن إلى المسختهلك خخالل مخدة معينخه إال أن  

ينس   ألن  المحترف ال ،(5)المستهلك يتحمل في حالة العدول عن العقد أية نفقات تترت  على إعادة السلعة 
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 من قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي.  32/2انظر المادة  - ((2

 .96  ،مصدر سابق ،يعقو  يوسف النعيمي أالءد.  - ((3

 .وما بعدها 126. 2005،للنشر الجديدة الجامعة دار ، القاهرة ، االلكترونية المسؤولية ، منصور حسين محمد. د -((4

 من قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي. 30انظر المادة  -((5



 

 

إليه أي خطأ أو إخالل بالتزاماته ومن ثم فمن التعسف تحميله نفقات إعادة السلعة فالمستهلك هو من أختخار 
 العدول وعليه أْن يتحمل نتيجة ذلك .

 الثالث المبحث

 التعاقد عن العدول آثار

فخإذا لخم يخزاول المسختهلك خيخاره  ،(1)سبق وبينا أن  ممارسة رخصة العدول حقا  تقديريا  تخضع لتقدير المسختهلك
هخخذا خخخالل المهلخخة التشخخريعية المحخخددة لخخه يلحخخق العقخخد الخخذي ابرمخخه المسخختهلك صخخفة اللخخزوم ويصخخبح باتخخا  واجخخ  

تي كانت تخدفع بالمتعاقخد اآلخخر إلخى الترقخ  واالنتظخار لمخا التنفيذ من قبل الطرفين وتنتهي بذلك حالة الشك ال
أما فخي حالخة إعمخال المسختهلك لخيخاره فخي العخدول فهنخا يرتخ  القخانون عليخه مجموعخة ، سيؤول إليه أمر التعاقد

 من اآلثار .
عخن في ضوء ما تقدم سنتناول في هذا المطل  أهم اآلثار التي تترت  على ممارسة المسختهلك خيخار العخدول 

 .فخخي ضخخوء أحكخخخام التشخخريعات التخخي أقخخخرت هخخذا الخيخخار وذلخخخك مخخن خخخالل فخخخرعين ،العقخخد الخخذي سخخبق أْن ابرمخخخه
 والفرع الثاني آلثار عدول المحترف وكما يلي . ،نخص  األول آلثار عدول المستهلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 والتي نصت على: ،(EC/7/97رقم  ) األوربي( تنظر الفقرة الثالثة من المادة السادسة من التوجه (1

consommateur ne peut exercer le droit de Sauf si les parties en ont convenu autrement, le  “ Art.6/3:

”.rétractation prévu au paragraphe 1 pour les contrats 

ومن ثم فال تخضع ألي  ،ومشيئة للمستهلك إرادةممارسة العدول  أنكما نصت بعض تشريعات حماية المستهلك صراحة على 
  ،السابق المصدر ،د.سليمان براك الجميلي، ببيان مبررات رجوعه كالقانون البلجيكي الذي لم يلزم المستهلك ،تقدير أورقابة 
182. 



 

 

 األول المطلب

 لمستهلكا عدول آثار

أهمهخا االلتخزام بخرد   ،جملخة مخن اآلثخار التخي تخخ  المسختهلك رتبت القخوانين علخى رجخوع المسختهلك عخن التعاقخد    
لخخذا   ،التنخخازل عخن الخدمخخة  أوالسخخلعة إلخى المحتخخرف  َّالسخلعة إلخخى المحتخخرف إضخافة إلخخى التزامخخه بخدفع مصخخاريف رد

 سنتطرق إلى هذين االلتزامين من خالل ما يلي :
 

 األول الفرع

 المحترف إلى السلعة برد   التزامه

اختيخخار المسخختهلك طريخخق العخخدول عخخن العقخخد الخخذي أبرمخخه عبخخر االنترنخخت إزالخخة العقخخد وانقضخخاءه   بخخل يترتخخ  علخخى 
فخإذا  ،كمخا يلتخزم مخن مخار  هخذا الحخق بإعخادة الحخال إلخى مخا كانخت عليخه قبخل التعاقخد ،واعتباره كأن لخم يكخن أصخال

وهنا يلتزم المستهلك بإعخادة السخلعة إلخى المحتخرف خخالل مخدة   ،تسلم شيئا  التزم بإعادته بالحالة التي تسلمه عليها
  .معينة وأْن يعيدها جديدة كما هي وفي الهيئة التي تسلمها بها وخالل المدة المعينة لممارسة حق العدول

وجخخخاء بخخخه أن   ،و قخخخد أكخخخد علخخخى ذلخخخك أحخخخد بنخخخود العقخخخد النمخخخوذجي التخخخي وضخخخعها أحخخخد المراكخخخز التجاريخخخة فخخخي فرنسخخخا 
إعادتهخا واسخترداد ثمنهخا بخدون أْن يسختقطع مخن الخثمن أي  أوهلك الخيار في إرجاع السلعة الستبدالها بغيرهخا للمست

فخي هخي مبلغ ماعدا نفقات النقل بشرط أْن تتم إعادة السلعة جديدة كمخا تسخلمها عنخد تنفيخذ العقخد الخذي عخدل عنخه و 
 .(1)عبوتها أو غالفها األصلي 

 .وذلخك بخالنظر إلخى أن  المشختري قخد تسخلم المبيخع دون أْن يكخون مالكخا   ،هخالك السخلعةوتثور هنا مسألة تبعخة      
ياره بين المضي في العقد أو العدول عنه يكون مجرد حخائز للسخلعة و يظخل رغخم لذلك فإن المشتري قبل إعالن خ

 استالمه له مملوكا  للبائع )المحترف(.
رغخم أن  المشختري  ،إذا وقخع الهخالك خخالل مخدة العخدول ،ة هالك المبيخعإعماال  للقواعد العامة فإن البائع يتحمل تبع

 .   (2))المستهلك( حائز له باعتبار أن  المبيع مازال مملوكا  للبائع خالل هذه الفترة 
المصري فأنهمخا وأن  خخال مخن نخ  خخا  بصخدد حخق العخدول إال  إنهمخا الجزائري و أما فيما يتعلق بموقف المشرع 

 .(1)جاءا بأحكام ضمنية فيما يتعلق بحق المستهلك في رد  السلعة إلى المحترف 
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مما تقدم نر  بأنه من الضخروري أن نشخير إلخى أن  التشخريعات التخي نصخت علخى خيخار المسختهلك فخي العخدول     
ال  عخد  بخاطال   وبخذلك كفلخت هخذه  ،(2)جعلت أحكامه متعلقة بالنظام العام وبالتخالي ال يجخوز االتفخاق علخى خالفهخا وا 

إمكانيخة أدرا  شخروط تعسخفية فخي العقخود التخي التشريعات تحقيق حماية فعالخة وحقيقيخة للمسختهلك كمخا وخففخت مخن 
يبرمها مع المحترف والتخي قخد َيسختبعد بموجبهخا األخيخر تطبيخق هخذه األحكخام التخي أقخرت حقخا  للمسختهلك يحميخه فخي 

  مواجهته .

 الثاني الفرع

 السلعة رد   مصاريف بدفع المستهلك التزام

الذي سبق وأْن ابرمه ال يتحمخل مقابخل عدولخه أي تعخويض أو بينا سابقا  أن  المستهلك عندما يعدل عن العقد      
وهخخخي المبخخخالغ التخخخي  ،ماعخخخدا المصخخخاريف التخخخي تبخخخدو نتيجخخخة طبيعيخخخة ومباشخخخرة السخخختعمال خيخخخار العخخخدول ،مصخخخاريف

يصخخالها إلخخى مكانخخه كمخخا وتشخخمل مصخخاريف الشخخحن والنقخخل  يصخخرفها المسخختهلك بغيخخة إرجخخاع السخخلعة إلخخى المحتخخرف وا 
 (3). والتأمين ...الخ

مخع ( 4) كما أن  هذه المصاريف ال تكون يسيرة إذا كان العقد الذي عدل عنخه المسختهلك قخد ابخرم عبخر االنترنخت    
فقخخد تضخخمن التوجيخخه ، وقخخد أتحخخدت مواقخخف التشخخريعات بخصخخو  هخخذا االلتخخزام ،محتخخرف أجنبخخي ينتمخخي لدولخخه أخخخر 

 ،(2)وقخانون حمايخة المسختهلك اللبنخاني  ،(1)الفرنسخيوتقنخين االسختهالك  ،(5)( EC/7/97التشريعي األوربي رقخم  )
                                                                                                                                                                                                 

المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع  327-13من المرسوم التنفيذي رقم  15و 12وهذا ما نصت عليه المادة  -((1
( من قانون حماية المستهلك المصري على 8نصت المادة ) والخدمات حيز التنفيذ على: إصالح المنتو  أو استبداله، أو رد الثمن

 (. إضافية تكلفة ةأي دون قيمتها رد مع استعادتها أو السلعة بإبدال – المستهلك طل  على بناء – األحوال هذهي ف المورد ويلتزمانه 

)بأنه يقع  1985ديسمبر  20في  األوربيةالصادر من الجماعات االقتصادية  577المادة السادسة من التوجيه رقم  أشارت -((2
اليه د. عمر  أشارباطال أي شرط يقضي بحرمان المتعاقد من ممارسة حق الرجوع كما ال يجوز لمن تقرر له التنازل عنه للغير .

 . 73  .مصدر سابق  .د. عبد العزيز المرسي حمود  أيضاوانظر  .770  ،مصدر سابق  ،محمد عبد الباقي 

 ،1ط ،الدولية واالتفاقيات الوضعية القوانين ضوء في مقارنة دراسة ،االنترنت لشبكة القانوني التنظيم ،عيسى ميشال طوني. د -(3)
  االلكترونية التجارة في للمستهلك المدنية الحماية، عبد حماد موفق .د - 292-291  ، 2001، الحقوقية زين المنشورات

 .244  ،2009 .لبنان – بيروت، الحقوقية زين منشورات ، السنهوري مكتبة،( مقارنة دراسة)

 :أنظر -( (4
     -  David i.bainbridage،  op cit, , p9. 

 : على األوربي التوجيه من السادسة المادة من األولى الفقرة تن  -(5)
 Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai  « Art.6/1   

d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans 

indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur 

rétractation sont les frais directs de en raison de l'exercice de son droit de  



 

 

أحكاما متشخابهة تقضخي بخأن  المسختهلك ال يتحمخل أي مبلخغ مقابخل ممارسخته العخدول  (3)وقانون المبادالت التونسي 
 إال  مصاريف إعادة السلعة إلى مصدرها قبل التعاقد .

فهخو حخق مجخاني للمسختهلك وهذا ما دفع رأي في الفقه إلى القول أن  خيار العخدول إضخافة لكونخه حقخا  تقخديريا       
وهخخذا األثخخر فخخي الحقيقخخة جخخاء حمايخخة للمسخختهلك ألْن تحميلخخه مصخخاريف إضخخافية سخخيؤدي فخخي حخخاالت كثيخخرة إلخخى  .(4)

و لي  في هذا الحكم إجحاف إذ ال ينسخ  إلخى  ،عزوفه عن استعمال هذا الخيار تفاديا  لما قد يلحق به من جزاء
المحترف خطأ أو إخالل بتنفيذ التزاماته لذا فلي  من العدل إلزامه بنفقات إعادة السلعة فالمستهلك هو من اختار 

 .العدول وعليه أْن يتحمل نفقات ذلك

 الثاني المطلب

 لمحترفا عدول آثار

اآلثخار بالنسخبة للمحتخرف تتمثخل بصخفة أساسخية فخي التزامخه بخرد  يترت  على ممارسة المستهلك مكنة العدول بعخض 
بخأن  رجخوع األخيخر عخن كمخا أقخرت بعخض التشخريعات  ،الثمن الذي دفعخه المسختهلك لخه مقابخل حصخوله علخى السخلعة

لذا سنعرض لهذين األثرين وكما  .بعه فسخ أي عقد آخر أرتبط بالعقد األصلي الذي جر  الرجوع عنهالتعاقد سيت
 يلي:
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 .الفرنسي االستهالك تقنين من( 20-121) المادة انظر(1)

قه ح المستهلك مار  حال في، المحترف على يتوج )  انه على اللبناني المستهلك حماية قانون من( 56) المادة تن  -((2
 بالتعاقد قرار عن عدل حال في ،المستهلك يتحمل ان على تقاضاها قد يكون التي المبالغ عادةإ( 55) المنصو  عليه في المادة

 .(التسليم مصاريف التسليم إجراء بعد

 المصاريف المستهلك ويتحمل)... انه على نهايتها في التونسي االلكترونية والتجارة المبادالت قانون من( 30) المادة تن (3)- 
 ( .البضاعة ارجاع عن) الناجمة

B.Strack ,Droit civil ,Obligations,2contract,3eed par H. Roland et L.Boyer ,Litec .1989.p.143 
 
 .150  ،مصدر سابق ،حارث طاهر علي الدباغ - 98  ،مصدر سابق ،يعقو  يوسف أالءد.   -((4



 

 

 األول الفرع

 المستهلك إلى الثمن رد  

بأن  المستهلك عنخدما يمخار  خيخاره فخي  .(EC\7\97من التوجيه التشريعي األوربي رقم ) 6/2تن  المادة      
علخخى أْن يخختم ذلخخك بأسخخرع وقخخت ممكخخن  ،فخخإن  المخخورد يكخخون ملزمخخا  بخخرد مخخا دفعخخه المسخختهلك دون أي مقابخخل .العخخدول

 . (1)وبشرط أْن ال يتجاوز في كل األحوال ثالثين يوما  التالية لتاريخ استعمال المستهلك خياره هذا 
والذي أصبح المادة  23/8/2001الصادر في  2001/741كما ذه  المشرع الفرنسي بمقتضى المرسوم رقم  
المعخدل علخى الحكخم نفسخه الخذي جخاء بخه التوجيخه بصخدد 1993( من تقنيين االستهالك الفرنسي لسنة 121-20)

 . (2)التزام المحترف برد  ما تقاضاه إلى المستهلك 
( مخن قخانون حمايخة المسختهلك 56ت العربية التي أقرت هخذا الخيخار مخا جخاءت بخه المخادة )أما بالنسبة للتشريعا    

فخي حخال مخار  المسختهلك حقخه المنصخو  عليخه فخي المخادة .اللبناني والتي نصخت علخى )يتوجخ  علخى المحتخرف 
 إعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها...( . .( 55)

( مخن 25منه على )مع مراعاة الفصل ) 30 ة التونسي فقد نصت المادة أما تشريع المبادالت والتجارة االلكتروني
هذا القانون يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة أيام ... وفي هذه الحالة يتعخين علخى البخائع إرجخاع 

 ...(. المبلغ المدفوع إلى المستهلك في اجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاعه البضاعة أو العدول عن الخدمة
يتضح من أحكام هذه النصو  بأنها اتفقت من حيث إلزام المحترف برد  المبالغ التي دفعها المستهلك خالل مدة 

ولكنهخخا  .ودون أْن يكخخون المسخختهلك ملزمخخا  بخخدفع أي تعخخويض إلخخى المحتخخرف كونخخه يسخختخدم حقخخا  تشخخريعيا   .معينخخة 
فقخخخخد حخخخخددها التوجيخخخخه األوربخخخخي  .لتزامخخخخه خاللهخخخخا تباينخخخخت بشخخخخأن طخخخخول المخخخخدة التخخخخي يجخخخخ  علخخخخى المحتخخخخرف تنفيخخخخذ ا

 وتقنين االستهالك الفرنسي المعدل بثالثين يوما  من أيام العمل . .(EC/7/97رقم)
                                                           

(
1
)-Art.6/2 « Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au 

présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, 

sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son 

droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être 

effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours »  
 :C. Directives Commission European (EC)االوربي المجل  توجيهاتانظر 

directive 97\7\EC 1997 
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جريمة يتم التحقيق فيها  ،جعل المشرع الفرنسي رفض المهني رد المبالغ التي دفعها المستهلك عند ممارسته لخياره في الرجوع -(2)
اشهر وغرامة  6وقد حدد عقوبتها بالحب  لمدة  ،من  قبل الجهات المنوط بها التحقيق في مجال المنافسة واالستهالك وقمع الغش 

 ،( من تقنين االستهالك الفرنسي ينظر د . محمد حسن قاسم 20/1-121وقد نصت على هذا الحكم المادة ) ،يورو 7500رها قد
 .242  ،مصدر سابق  ،د. موفق حماد عبد  ، 67  ،مصدر سابق 



 

 

فخخي حخخين جخخاء ، أمخخا بالنسخخبة لقخخانون المبخخادالت والتجخخارة االلكترونيخخة التونسخخي فقخخد حخخدد المخخدة بعشخخرة أيخخام عمخخل     
نفرد به فعلى الرغم من نصه على إلزام المحترف برد  المبالغ المدفوعة مخن اقانون حماية المستهلك اللبناني بحكم 

وهذا بطبيعة الحال ال يتوافق مع مخا  .جان  المستهلك لكنه لم يحدد مدة معينة لكي يتم تنفيذ هذا االلتزام خاللها 
ي تسخختوج  أْن يكخخون المحتخخرف مقيخخدا  بمخخدة محخخددة بخخن  تشخخريعي صخخريح تقتضخخيه متطلبخخات حمايخخة المسخختهلك التخخ

لكخخخي ال يبقخخخى مجخخخاال  لالجتهخخخاد ألن  المحتخخخرف يسخخختغل هخخخذا الخخخنق  التشخخخريعي بغيخخخة المماطلخخخة والتسخخخويف وبالتخخخالي 
 التأخير في رد  المبلغ المدفوع إلى المستهلك .

 الثاني الفرع

 المستهلك عنه عدل الذي العقد بمناسبة المبرم العقد فسخ

والتخي صخدرت إعمخاال  لخن  الفقخرة الرابعخة  ،(1)( من قانون االستهالك الفرنسي 1\ 25 -311نصت المادة )    
على أنه ) إذا كان الوفاء  ،(2)1997لسنة  .(EC/7/97من المادة السادسة من التوجيه التشريعي األوربي رقم )

بثمن المنتم أو الخدمة قد تمويله كليا  أو جزئيا  بائتمان من قبل المورد أو من قبل شخ  من الغير علخى أسخا  
فأن ممارسة المستهلك لخيخار العخدول يخؤدي إلخى فسخخ عقخد االئتمخان بقخوة القخانون  ،اتفاق مبرم بين األخير والمورد

 ثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف االئتمان( .دون تعويض أو مصروفات باست
مماثلخة فخي نقخض عقخد االئتمخان  بخأ حكخام األوربيلذا جاء المشرع الفرنسي على غرار ما جاء به هذه التوجيه     

( مخن قخانون المبخادالت والتجخارة 33كمخا أكخدت ذلخك المخادة ) ،الذي يبرمخه المسختهلك لتمويخل العقخد الخذي عخدل عنخه
إذا كانخخت عمليخخة الشخخراء ناتجخخة كليخخا  أو جزئيخخا  مخخن قبخخل البخخائع أو ك: " ة التونسخخي والتخخي تخخن  علخخى أنهخخااللكترونيخخ

 ."فأن عدول المستهلك عن شراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض ،الغير على أسا  عقد مبرم بين البائع والغير
)األساسي( والعقد المبرم تمويال  لُه بوصفهما ُكال  ال لذا فإن  المشرع ينظر إلى العقدين )العقد المبرم عن بعد      
والشخخخك أن  ذلخخخك الحكخخخم يمثخخخل ضخخخمانة  ،فقخخخرر أْن زوال العقخخخد األصخخخلي يتبعخخخه زوال العقخخخد الثخخخاني التخخخابع لخخخه ،يتجخخخزأ(

ألْن زوال العقخخد األصخخلي بسخخب  عخخدول المسخختهلك عنخخه يتعخخين إنهخخاء العقخخد المخخرتبط بخخه والخخذي لخخم يعخخد  ،للمسخختهلكين
كمخا أْن االرتبخاط العقخدي  ،اك أي مسوغ  للبقاء على العقد المرتبط به ) عقد االئتمان(  لزوال العلخة مخن وجخودههن

 .يعد  من الوسائل التي لجأ إليها المشرع الفرنسي في مجال عقود االستهالك بهدف حماية المستهلك

 

                                                           

 . 23/8/2001( الصادر بتاريخ 741-2001قانون االستهالك الفرنسي بموج  المرسوم المرقم ) إلىهذه المادة  تفأضي -(1)

   .األوربي التوجيه من( 6) المادة من الرابعة الفقرة ن  -((2
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 الخاتمة

 تخوفير إلخى تخؤدي التخي القانونيخة القواعخد عخن البحخث فخي يتمثخلهخذه الورقخة البحثيخة  مخن ياألساس الهدف نإ     
 وجود عن النقا  الدراسة هذه كشفت وقد االنترنت. عبر االستهالك عقود من عقدا   يبرم عندما للمستهلك حماية
 جهة من المستهلك وبين جهة. من المحترف بين والقانونية واالقتصادية الفنية القدرات في التفاوت من كبير قدر

 بعد العقد عن االنسحا  في حقه توفير طريق عن الالزمة بالحماية المستهلك إحاطة يتطل  الذي األمر أخر .
 وقخوانين المسختهلكين حمايخة قخوانين مخن العديخد عليخه نصخت مخا وهخو إبرامخه فخي وتسخرعه ترويخه لعخدم نتيجخة إبرامخه

 االلكترونية . المعامالت
 يأتي:  بما أهمها إجمال يمكن والتوصيات النتائم من عددا   الدراسة هذه حصيلة وكانت

 

 النتائج :

نما يحتل مكانة وسطى بين الحق  ،العدول عن التعاقد لي  حخرية كما ال يعد  حقا شخصيا  أو عينيا   أن - وا 
وبذلك فهو يعد  مكنة قخانونية منحها القانون للمستهلك بمحض إرادته ورت  على  ،بمعناه الدقيق والحرية

 ممارستها اآلثار القانونية بحيث يقف المحترف منها موقف االمتثال .
العقد الذي يبرمه المستهلك ويقخرر فيخه المشخرع حخق العخدول عخن التعاقخد يكتمخل وجخوده القخانوني وتنتقخل بخه  نأ -

فخخي األمخخر أن المشخخرع منحخخُه وخخخالل مخخدة معينخخة مكنخخة العخخدول عنخخه بإرادتخخه  وكخخل مخخا ،الملكيخخة إلخخى المسخختهلك
وهخي أحخد أهخم مشخكالت التعاقخد فخي عقخود االسختهالك  ،المنفردة لحكمة مفادها حمايتخه مخن تسخرعه فخي التعاقخد

 والتخخخروير للتخخخدب مهلخخخة منحخخخه خخخخالل مخخخن المتعاقخخخد رضخخخاء حمايخخخة إلخخخى أساسخخخية بصخخخفة يهخخخدف فهخخخوعبخخخر النخخخت .
 . العقد إبرام في تسرعه لمعالجة

ن ،للمستهلك فعالة حماية بناء عليها يرتكز التي األساسية الركائز احد العدول خيار يعد -  الخيار هذا أسا  وا 
 أسخخا  عخخن البحخخث فخخإن لخخذلك ،وتنفيخخذه العقخخد إبخخرام تحكخخم التخخي القانونيخخة األحكخخام مخخن سخختثناء  ا كونخخه فخخي يكمخخن
وأن كانخخت الصخخورة التخخي تعخخد أكثخخر مالئمخخة  ،حقيقخخة جخخدو  لخخه لخخي  التقليديخخة القانونيخخة المفخخاهيم فخخي لخخه قخخانوني

 .   للعقد الملزمة القوة مبدأ من استثناء   كونه هي ،لتحديد التكييف القانوني لهذه الحالة

 التوصيات:

 التعاقخد عخن العخدول حخق التشخريع يتبنخى بخأن   المسختهلك حمايخة قخانون فخي النظخر إعخادةلجزائري ا المشرع ندعو -
 المحترف.  تجاها حمايته في للمستهلك فعالة ضمانة بوصفه ،القانون ثنايا ينب صراحة عليه الن ب

أن يخطخخو الخطخوة التشخريعية ذاتهخخا التخي سخخار علخى نهجهخا المشخخرع الفرنسخي فخخي  الجزائخرينقتخرح علخى المشخخرع  -
يقخدم علخى  االستهالك عبر االنترنت كخون المسختهلكلخصوصية عقد  نظرا ،تقرير خيار المستهلك في العدول

ولكخخي ال يكخخون  ،علخخى أن تحسخخ  بدايخخة مخخدة العخخدول مخخن تخخاريخ تسخخلمه السخخلعة ،التعاقخخد متسخخرعا  وغيخخر متخخرون 



 

 

التخاجر  تكون على حسا  المسختهلك طالمخا أنالعدول على حسا  التاجر المحترف فإن نفقات إعادة السلعة 
نما كانت إعادتها بناء على محض إرادة المستهلك ودون سب  مسوغ.  المحترف لم ينس  إليه خطأ وا 

 العخالم دول مخن الكثيخر فعلتخه بمخا أسخوة   االلكترونيخة للمعخامالت قخانون تشخريع إلخىالجزائخري  المشرع ندعو كما  -
زالخة. 1996 عخام المتحخدة األمخم عخن الصخادر النمخوذجي بالقخانون ذلخك في واالسترشاد ،العربية الدول ومنها  وا 

 القانون هذا في يخص  وأنْ  العقود إبرام في االنترنت شبكة استخدام دون تحول التي كلها القانونية العقبات
 ضخعيف طرف العقود من النوع هذا في المستهلك ألن .االلكترونية العقود في المستهلك بحماية خا  فصل
 وربمخا بخل – التقليديخة العقخود فخي المسختهلك شخأن شخأنه بخالمحترف مقارنة واالقتصادية الفنية الكفاءة ناحية من
 شخانها مخن التخي والقواعخد األحكخام وضع عند الكترونية وسيلة عبر يبرم الذي العقد طبيعة تراعى وأن – أكثر

 . المستهلك حماية
التأكيد على تأييدنا لتخوفير حمايخة قانونيخة خاصخة للمسختهلكين فخي عقخود االسختهالك عبخر  وأخيرا البد من     

االنترنت فالمطلو  أذا   هو إقامة التوازن الموضوعي بين المستهلك والمهني دون أْن يصل األمر إلى درجخة 
 ي الحياة االقتصادية .ف أن نثقل كاهل المهني بااللتزامات بما يؤدي ألحجام المهنيين وعزوفهم عن االنخراط
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 حماية المستهلك في المرحلة السابقة إلبرام العقد
La protection du consommateur dans l’étape précontractuelle 

    Bekhit.5@gmail.comجامعة حسيبة بن بوعلي شلف ـ ت عيسى أستاذ مساعد قسم أ كلية الحقوقــبخي

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو   كتو محمد الشريف أستاذ التعليم العالي
mohamedchrif@gmail.com 

 الملخص
، بما تتضمنه من تحديد لمعظم وأخطرهاتعد المرحلة السابقة للتعاقد من أهم مراحل العقد      

حماية  تبدأحقوق أطراف العقد والتزاماتهم، وبما ينشأ عنها من مشكالت قانونية مختلفة، ومن ثم 
المستهلك في هذه المرحلة بوصفها المرحلة التي تضع أسس التعاقد، ألن العالقة بين المحترف 
والمستهلك تتسم بعدم التوازن ابتداء، لذلك فإن محاولة تحقيق التوازن لحماية الطرف الضعيف 

 وهو المستهلك تبدأ في المرحلة السابقة إلبرام العقد.
لمرحلة على التنوير المعلوماتي لحماية المستهلك قبل التعاقدي وتنصب الحماية في هذه ا     

باإلعالم قبل التعاقدي. وعليه سوف نناقش دور هذا االلتزام في حماية  االلتزامعن طريق 
 المستهلك بالرجوع إلى القانون المقارن ال سيما القانون والقضاء الفرنسيين.

حماية المستهلك، االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي،  المرحلة السابقة للتعاقد، الكلمات المفتاحية:
 .التوازن العقدي

 

Résumé : 

     L’étape précontractuelle est l’une des plus importantes et des plus 

graves étapes du contrat, vu qu’elle comprend une identification de la 

plupart des droits  et obligations des parties et les différents problèmes 

juridiques qui en découlent. La protection du consommateur dans cette 

étape pourrait être commencée en tant que l’étape qui établisse les bases 

contractuelles, car la relation entre le professionnel et le consommateur 

est caractérisée initialement  par un déséquilibre contractuel. De ce fait, 

essayer d’établir l’équilibre pour protéger la partie faible qui est le 

consommateur commence à l’étape précontractuelle. 



     La protection dans cette étape porte sur l’information du 

consommateur avant la conclusion du contrat par l’obligation 

d’information avant la conclusion du contrat. En conséquence, nous 

allons discuter le rôle de cet obligation dans la protection du 

consommateur par le recours au Droit comparé notamment la loi et la 

justice françaises. 

Mots clés : l’étape précontractuelle, La protection du consommateur, 

l’obligation d’information précontractuelle, l’équilibre contractuel. 

 

 عنوان المقالة القانونية 

 حماية المستهلك في المرحلة السابقة للتعاقد

التي أوالها شراح القانون  الموضوعاتقبل التعاقدي من أحدث يعتبر االلتزام باإلعالم         
هذا الموضوع يصيب  حظيالمدني الفرنسي أهمية كبرى، مشايعين فيها القضاء الفرنسي الذي 

وافر من أحكامه الحديثة، ولقد كان لهذا االتجاه الفقهي والقضائي تأثيرا ملحوظا على المشرع 
الذي نص على هذا االلتزام في كثير من نصوص التشريعات الخاصة الجديدة في بعض األنواع 

لهذا االلتزام، كالتزام ، أما في التشريعان العربية لم يحاول الفقه أن يضع نظرية عامة من العقود 
مستقل في نظرية العقد، إال أن جميع شراح القانون  المدني يصرحون بأهمية هذا االلتزام، في 
مجال نظرية عيوب الرضاء، وال سيما في مجال الكتمان التدليس، وبخصوص إبرام عقد التأمين  

حكام العلم الكافي  يمكننا أن نجد في النصوص المتعلقة بنظرية عيوب الرضاء، وكذلك في أ
بالمبيع، وبالمثل في أحكام ضمان العيوب الخفي، وأخيرا في قواعد المسؤولية المدنية، ما يسمح 

  لنا باستخالص هذا االلتزام، وتقريره كمبدأ عام. 

وترجع أهمية تقرير التزام عام على عاتق المتعاقد باإلعالم قبل إبرام العقد إلى أهميته في  
من أهم مراحله وأخطرها بما تتضمنه من تحديد لمعظم  ، ألنهاة على إبرام العقدالمرحلة السابق

حقوق أطراف العقد والتزاماتهم وبما ينشأ عنها من مشكالت قانونية مختلفة، ومن ثم تبدأ حماية 
المستهلك في هذه المرحلة بوصفها المرحلة التي تضع أسس التعاقد، فإذا كان العقد المبرم من 

تهالك بين مهني محترف ومستهلك فإن العالقة بينهما تتسم بعدم التوازن ابتداء لذلك، عقود االس



فإن محاولة تحقيق التوازن بحماية الطرف الضعيف وهو المستهلك تبدأ في المرحلة السابقة إلبرام 
 العقد.

اقد عن وتنصب الحماية في هذه المرحلة على التنوير المعلوماتي لحماية المستهلك قبل التع     
طريق تنويره بالمعلومات الالزمة لكي يقدم على التعاقد بإرادة حرة واعية متبصرة بعيدا عن تأثير 

وذلك بحمايته عن طريق إلقاء االلتزام على عاتق  ،واالحتيالالغش  وأساليبالدعاية واإلعالن 
لخدمة أو تحديد المحترف باإلفضاء للمستهلك بالمعلومات الضرورية كافة المتعلقة بالسلعة أو ا
هو إلى أي  هنا هوية المحترف والمعلومات الضرورية األخرى عنه. وعليه فالتساؤل الذي يثار

 يمكن لاللتزام باإلعالم قبل التعاقدي أن يوفر حماية للمستهلك في المرحلة السابقة للتعاقد؟ ىمد

 المبحث) الم قبل التعاقديالبد من التعرض لمفهوم االلتزام باإلع التساؤلولإلجابة على هذا      
(، وفي حالة ما إذا أخل الثاني المبحث) وما هو مضمون االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم ،األول(

 الثالث(.  المبحثهو الجزاء المترتب على ذلك ) باإلعالم فما بااللتزامالمحترف 

 المبحث األول

 الذاتية المستقلة لاللتزام باإلعالم قبل التعاقدي

التي ارتبطت بالتطور التقني  1حديثة النشأة االلتزاماتقبل التعاقدي من باإلعالم االلتزام       
في إنتاج السلع والخدمات وتصنيعها، وقد تطور هذا المفهوم تطورا كبيرا بحيث أصبحت له 

تضي يق تحديد هذه الذاتيةذاتيته المميزة التي تميزه عن غيره من االلتزامات المتقاربة، وعليه فإن 
 شروطه في المطالب التالية. تحديدتعريفه وبيان المبررات التي كانت وراء نشأته، و  امن

 

 المطلب األول

 باإلعالم قبل التعاقدي االلتزام مفهوم

 االلتزامفي اإلصطالح القانونية قد تعددت األلفاظ التي استخدمها فقهاء القانون للداللة على      
ت ،التعاقديقبل باإلعالم   2وتباينت آراؤهم في ذلك فمن هذه األلفاظ اإلدالء بالبيانا



باإلعالم  االلتزام، بينما استخدم أكثر الفقهاء لفظ 6واإلفصاح 5والتبصير 4واإلعالم3واإلخبار
وما إذا كانت  االلتزاموبشكل عام يرتبط تعريف اإللتزام باإلعالم بالنظر إلى الغاية من أداء هذا 

تكوين رضا حر ومستنير لدى المستهلك ومن ثم يكون مجاله الطبيعي المرحلة السابقة إلبرام 
، أم أن الغاية منه ال تقف عند حد اإلعالم بالبيانات 7العقد وهي مرحلة ميالد الرضا وتصحيحه

قد تنجم عن السلعة بل تمتد إلى جلب انتباهه إلى المخاطر كافة التي  ،التي تنير إرادة المستهلك
وهو ما يتطلب بيان كيفية استعمالها والتحذير من مخاطرها مما يعني أن تنفيذ هذا اإللتزام يمتد 

 إلى المرحلة التي تلحق التعاقد.

بأنه التزام سابق على التعاقد  8وقد عنى الفقه بتعريف االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي فعرف     
دين بأن يقدم للمتعاقد اآلخر عند تكوين العقد البيانات الالزمة إليجاد يتعلق بالتزام أحد المتعاق

رضا سليم كامل متنور على علم بالتفصيالت كافة لهذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات 
معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار آخر 

م أن يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف حدهأيجعل من المستحيل على 
 باإلدالء بالبيانات. بااللتزاماآلخر الذي يلتزم بناء على جميع هذه االعتبارات 

بأنه تنبيه أو إعالم طالب التعاقد بصورة من شأنها إلقاء الضوء على  9كما عرفه كاتب آخر     
لمزمع إبرامه حتى يكون الطالب على بينة من أمره واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد ا

 بحيث يتخذ القرار الذي يراه مناسبا في ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد.

 وبتحليل هذين التعريفين يتبين أن هذا االلتزام يتميز بالخصائص التالية:     

طريق إحاطة المستهلك بما  إن المجال الطبيعي لهذا االلتزام هو المرحلة السابقة للتعاقد عن ،أوال
لم يحط به علما، بحيث يكون رضاؤه بالعقد وشروطه حينها رضاء واعيا مستنيرا، لذا يجب تنفيذ 
هذا االلتزام من قبل المحترف قبل إبرام العقد، وعد تنفيذ هذا االلتزام في هذه المرحلة قد يجعل 

لم تكن إرادة المستهلك معيبة بهذه  من إرادة المستهلك معيبة فتقع في غلط أو تدليس، وحتى ولو
العيوب فإنها تكون إرادة غير متكافئة، وبالتالي تصبح غير صالحة إلنشاء عقد يفترض فيه أن 

 .10يقوم على التوازن بين الطرفين



أنه التزام قانوني يهدف إلى تنوير إرادة المستهلك من خالل اإلدالء له بالمعلومات التي  ثانيا:
تؤثر في الرضا بمعنى أن المتعاقد الذي لم يزود بها ما كان ليبرم العقد لو علم بها أو لم يكن 

اآلخر . إذ أصبح المستهلك يبرم العقد معتمدا على أمانة المتعاقد 11ليبرمه بالشروط التي تم بها
وهذه الصفة تعتبر من أبرز الدوافع التي ألقت على  ،وثقته التي أوالها إياه بسبب صفته كمحترف

 المحترف بالقيام بهذا االلتزام.

ال يتصور نشوء التزام في  ال يعتبر هذا االلتزام التزاما عقديا، لكونه سابقا على التعاقد إذ ثالثا:
 .12مرحلة سابقة على وجود مصدره

 الثانيالمطلب 

 مبررات نشوء االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي

إن القضاء الفرنسي هو المرجع في تطوير أحكام هذا االلتزام، حيث قدم أحكاما جريئة فيما      
عرض عليه من نزاعات بهذا الخصوص وسانده في ذلك فقه متطور مستندا في ذلك إلى 

ينشأ من مبررات تكون سببا لوجوده يكشف عنها غذ البد من لكل التزام جديد واقعية،  مبررات
تفاعل معامالت األفراد في الواقع مع النصوص القانونية الموجودة، بحيث يظهر معه قصور تلك 
النصوص عن توفير الحماية المنشودة في التطبيق والسبب في ذلك أن تلك النصوص قد 

يمكن القول أن                                                                                 لذلك  وضعت في غير الزمان الذي تطورت فيه معطيات الواقع،
 من أهم مبررات نشوء االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي هي:

 أوال: تحقيق التكافؤ في العلم بين المتعاقدين

من األسس الجوهرية التي  يمكن القول أن التفاوت وعدم المساواة في العلم بين المتعاقدين     
يقوم عليها االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم. وقد تزايد هذا التفاوت بسبب التطور العلمي والتقدم 
التكنولوجي وظهور السلع ذات التقنيات العالية والحديثة بحيث أصبح من المستحيل على 

 المستهلك التعرف على تفصيالت ودقائق السلع المعروضة.

كان اهتمام الفقه والقضاء بالبحث عن وسيلة تعيد التوازن المفقود في العلم بين لذلك      
، ألهمية ذلك بالنسبة للمستهلك عند إقدامه على 13المتعاقدين ال سيما في المرحلة السابقة للتعاقد



التعاقد، وكانت تلك الوسيلة هي إحالل معيار رجل الحرفة أو الخبرة محل معيار الرجل المعتاد، 
 رب األسرة في التزام المهنيين والحرفيين في مواجهة المستهلكين.  أو

فالمستهلك حين يقدم على إبرام العقد يفتقر إلى البيانات والمعلومات الدقيقة عن أوصاف      
لذلك كان البد من إلقاء التزام على  محل العقد ومدى مالئمتها لرغباته وكفايتها إلشباع حاجاته

المعلومات وهو المحترف باإلفضاء للمستهلك بها لتنويره بكل ما هو عاتق من يملك هذه 
ضروري عن السلعة أو الخدمة، على أنه يجب أن يالحظ أن هذا االلتزام يتحدد بالمعلومات التي 
يتعذر على  المستهلك الحصول عليها بوسائله الخاصة والتي ال سبيل لعلمه بها إال عن طريق 

ية هذا العنصر بما يؤدي من منع ترامي مجال هذا االلتزام إلى أبعاد المدين المحترف وتبدو أهم
 .14غير منضبطة

 ثانيا: إعادة التوازن إلى العقد

إن اإلدالء للمستهلك بالبيانات الجوهرية واألساسية في المرحلة السابقة للتعاقد له دور هام في 
الفقهاء إلى هذه الحماية على أنها وينظر بعض  حماية إرادة المستهلك حين يقدم على التعاقد.

 .15تطبيق من تطبيقات الحماية المقررة للطرف المذعن في عقود اإلذعان

إذ أن عدم التعادل في المراكز العقدية بين المحترفين والمستهلكين لهذه السلع والخدمات      
عن بياناتها وتأثرا  والتي تجعلهم يقدمون على شرائها مذعنين إلبرام العقد دون االستعالم الكافي

باإلعالنات التي يقوم بها التجار المحترفون لترويج منتجاتهم والتي قد تكون كاذبة أو مضللة، 
عاقته لحرية المستهلكين في اختيار السلع  كل ذلك أدى إلى سيطرة إلى سيطرة المحترف وا 

ف المذعن هي والخدمات. وبالتالي يذهب صاحب هذا الرأي إلى أن الحماية التقليدية للطر 
اك اختالف كبير ناألساس في تقرير هذا االلتزام وحماية المستهلك بوصفه طرفا مذعنا. ولكن ه

بين الحماية القانونية التقليدية في عقود اإلذعان وبين الحماية المقررة للمستهلك من خالل إلزام 
جزائري أو المصري المحترف باإلعالم قبل التعاقد، فنحن ال نجد في نصوص القانون المدني ال

أي حماية للطرف المذعن في المرحلة السابقة للتعاقد، بل هي حماية الحقة إلبرام العقد من 
 16خالل منح القاضي سلطة تقديرية في تعديل أو إلغاء ما قد يرد في العقد من شروط تعسفية

، ولكن يمكن القول أن نظرا ألن الطرف  الضعيف فيها معرض دائما الستغالل الطرف القوي



القضاء عمل على تحقيق التوازن بين المراكز العقدية من خالل توظيف فكرة اإلذعان وقياس 
اإلدالء بالمعلومات للمستهلك على فكرة حماية الطرف المذعن في عقود اإلذعان  منتائج عد

عادة التوازن إلى العالقة العقدية إللتماثل النتائج في الحالتين وهي حماية الطرف الضعيف في 
 المراكز العقدية.

 ثالثا: قصور نظرية عيوب اإلرادة في تحقيق الحماية

إن حماية اإلرادة في المرحلة السابقة للتعاقد كانت تتم من خالل نظرية عيوب اإلرادة إال أن      
التطبيق العملي كشف عن قصور تلك النظرية في تحقيق الحماية المنشودة للمستهلك في بعض 

تشترط تقنين مدني عراقي  119الحاالت بسبب تشدد الشروط الالزمة لتطبيقها. فمثال المادة  
م بإبطال العقد للغلط اتصال الغلط بالمتعاقد اآلخر أي إثبات علمه أو إمكان علمه به، وهو للحك

أمر يصعب إثباته عمال، لذلك فإن تقرير االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم من شأنه أن يزيل قدرا 
كبيرا ممن الصعوبة متى استطاع المستهلك أن يثبت وقوعه في الغلط كان بسبب عدم إعالمه 

كذلك ذهب  حظة إبرام العقد بالبيانات الضرورية والجوهرية التي كان على المحترف إعالمه بها.ل
قبل التعاقدي باإلعالم من شأنه أن يعالج أحد أوجه القصور  االلتزامإلى أن تقرير  17بعض الفقه

 التي تعتري نظرية عيوب اإلرادة خاصة فيما يتعلق بإمكانية رجوع المستهلك بالتعويض على
بتقديم المعلومات الجوهرية في العقد المراد إبرامه طبقا  لاللتزامالمدين المحترف عند إخالله 

 للقواعد العامة للمسؤولية.

 المبحث الثاني

 شروط االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي

المحترف باإلفضاء بالبيانات والمعلومات للمستهلك، فإن الفقه والقضاء سعى  إلزامفي سبيل      
 إلى بيان شروط هذا االلتزام التي تتحدد في شرطين إثنين هما:

 أوال: جهل المستهلك بالمعلومات

 ثانيا: علم المحترف بالمعلومات

 



 المطلب األول

 جهل المستهلك بالمعلومات

دائما باإلدالء للمستهلك عن البيانات الضرورية الالزمة لتنوير ملزم  ليس المدين المحترف     
إرادته، فتساءل بعض الفقهاء عما إذا كان يكفي من المستهلك أن يتخذ موقفا سلبيا فقط بمعنى 

 ؟18حسبأن يكون في وضع المتلقي للمعلومة ف

يجيب بعض الفقهاء بالنفي وأنه ال يجوز أن يتذرع المستهلك بالجهل في أية حالة ليلقي      
عليه المدين المحترف التزاما باإلفضاء بالمعلومات ويحمله جزاء اإلخالل به، إذ يجب على كل 

يقا عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد الذي يريد إبرامه تطب االستعالممتعاقد أن يقوم بواجب 
 لقاعدة من أراد أن يعلم فعليه أن يستعلم.

باإلعالم ال يكون إال في الحالة التي ال يستطيع الدائن اإلحاطة  االلتزاملذلك فإن واجب      
 Ghestinبتلك المعلومات إال عن طريق المدين المحترف وهو ما عبر عنه الفقيه 

بالجهل 19
سية برفض إبطال العقد للكتمان التدليسي المشروع، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرن

 بنفسه عن البيانات المطلوبة. االستعالماستنادا إلى أن المتعاقد كان يتعين عليه 

ومن األسباب التي تحول دون إحاطة المستهلك علما بالبيانات التي يجهلها والتي من شأنها      
 الثقة المشروعة.أو إلى اعتبارات  تنوير إرادته، ترجع إلى استحالة العلم

 أوال: استحالة العلم

محل  الشيءتعود استحالة العلم من قبل المستهلك بالبيانات العقدية الالزمة إلبرام العقد إلى      
 باالستحالةالعقد، وتسمى باالستحالة الموضوعية، وقد ترجع إلى شخص المستهلك وتسمى 

 الشخصية.

الموضوعية يقصد بها تلك الحاالت التي يستحيل على المستهلك أن يحيط علما  فاالستحالة     
بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالشيء محل العقد من حيث وضعه القانوني أو المادي أو طريقة 
استخدامه. ومن أهم صور االستحالة الموضوعية في عقد البيع مثال هو حيازة البائع أو المنتج 

تعاقد بشكل ال يتمكن معه المستهلك من معرفة خصائصها أو أوصافها على نحو للسلعة محل ال



ينير بصيرته ويجعله في وضع يستطيع اتخاذ قرار بالتعاقد أو عدم التعاقد إذ أن الفحص الذي 
يقوم به المستهلك في هذه الحالة يتسم بالسطحية ومن ثم يتحقق اإلخالل بمبدأ المساواة في 

 العلم.

أهمية االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي في عقود التجارة اإللكترونية، ألن محل العقد  وتزداد     
يكون في حيازة المدين المحترف دائما، إذ أن التعاقد يتم من خالل الوسيط اإللكتروني دون وجود 
الشيء محل العقد، ومن ثم فإن من المستحيل على المستهلك العلم به إال من خالل ما يقدمه 

 .20حترف من معلومات يدلي بها لهالم

أما االستحالة الشخصية، قيقصد بها استحالة علم المستهلك بالبيانات محل االلتزام قبل      
ككونه عديم الدراية أو قليل الخبرة إلى الحد  ،التعاقدي ألسباب تتعلق بشخص هذا المستهلك

 بمفرده.الذي ال يمكنه اإلحاطة بهذه المعلومات أو استيعاب مضمونها 

لكن التساؤل الذي يثور هنا، حول طبيعة المعيار الذي يجب االعتداد به لقياس االستحالة      
الشخصية للعلم بالبيانات، هل المعيار شخصي يتم فيه مراعاة أحوال الشخص المقبل على 
التعاقد من حيث كفاءته أو قدرته على الحصول المعلومات، أو هو معيار موضوعي طبقا 

 ر الرجل المعتاد في ضوء اعتبارات مجردة؟لمعيا

لكن الحقيقة أن األخذ بالمعيار الشخصي يوفر حماية أكبر للمستهلك، لكن األخذ به على      
إطالقه من شأنه أن يؤدي إلى تقاعس المستهلك في السعي الكتساب قدر ممكن من المعلومات 

 عن السلعة من خالل بذل جهد معقول في االستعالم عنها.

في حين أن األخذ بالمعيار الموضوعي يجعل المدين المحترف في وضع سليم، وذلك      
بإثبات علم الدائن بهذه المعلومات طبقا لمعيار الرجل العادي. ويبدو أن الفقه والقضاء قد أخذا 

 .21بمعيار مزدوج يجمع بين الذاتي والموضوعي

 :اعتبارات الثقة العقدية المشروعةثانيا

قد توجد اعتبارات خاصة لدى الشخص المقبل على التعاقد ُتْصِرُفُه عن القيام بواجب      
االستعالم عن المعلومات والبيانات العقدية الالزم توافرها لديه، قبل وأثناء إبرام العقد ويكون 



بسبب ما تولد لديه من ثقة في شخص الطرف اآلخر، مقتضاها قيام األخير من تلقاء نفسه بأداء 
تزامه قبل التعاقدي باإلعالم أداء كامال وواضحا، وقد أطلق على هذه االعتبارات اعتبارات الثقة ال

 المشروعة.

وفي هذا المقام ذهب بعض الفقه إلى القول بأن أحد الطرفين عندما يضع ثقته في المتعاقد      
نفسه إذ أنه ينتظر اآلخر، فليس في حاجة إلى إثبات أنه كان يستحيل عليه أن يستعلم من تلقاء 

من هذا األخير أن يقدم له كافة البيانات الضرورية. وغني عن البيان أن هذا النوع من أنواع 
الثقة يختلف كلية عن اعتبارات حسن النية التي يجب أن تسود المعامالت في مختلف مراحلها 

 فيذها.ما تعلق بمرحلتي إبرام العقد وتن وسواء ما تعلق منها بمرحلة المفاوضات أ

ويذهب البعض في هذا الصدد إلى أن المقصود بالثقة التي تحدث هذا األثر ليس مجرد      
نما هي ثقة خاصة تقود صاحبها إلى عدم الشك في  واجب حسن النية في صورته البسيطة، وا 

 .22سالمة موقف الطرف اآلخر

العقد ومثال ذلك العقود  وتقوم اعتبارات هذه الثقة المشروعة في الغالب، إما بسبب طبيعة     
التي تقوم على فكرة النيابة كالوكالة، وتلك العقود التي تقوم على االعتبار الشخصي كعقدي 
الشركة والعمل، ويكون طبيعيا أن يتولد قدر من الثقة بين أطراف هذه العقود إعماال لوحدة 

قيام كل طرف من تلقاء الهدف ولالعتبارات السابقة. ومقتضى الثقة المشروعة في هذه العقود 
نفسه باإلدالء للطرف اآلخر بكل أمانة بالمعلومات الجوهرية الالزمة إلبرام العقد، فالشخص الذي 
نما تحل  يذهب إلى شخص آخر لغرض تمثيله بمقتضى عقد النيابة فإنه ال يضع ثقته فيه فقط وا 

 .23إرادته محل إرادة األصيل

قد بااللتزام باإلعالم بسبب طبيعة العقد، اعتمادا كليا على ومن العقود التي يعتمد فيها التعا    
المعلومات والبيانات التي يفضي بها المتعاقد األخرى، كعقد التأمين فبعد أن كان الفقه التقليدي 

والتي يجب  contrat de droit strictينظر إلى عقد التأمين كعقد من عقود القانون الضيق 
المؤمن فيها وعدم ضمانه إال للمخاطر التي نص عليها العقد التضييق في تفسير التزامات 

وفي الحدود المبينة دون أي إضافة، وذلك بسبب طبيعة الخطر الذي يغطيه العقد وكون  صراحة
المؤمن معتمدا في تقديره على البيانات التي يدلي بها المستأمن، ولكن عدل الفقه الحديث عن 



أمين بوصفه عقدا من العقود التي يلعب فيها حسن النية هذا الوصف، وأخذ ينظر إلى عقد الت
 دورا هاما حساسا أكثر من الدور الذي يلعبه في أي عقد آخر وال سيما عند إبرام العقد. 

 04-80، الذي ألغى القانون رقم 24المتعلق بقانون التأمينات 07-95حيث ألزم األمر رقم      
المؤمن في عقود التأمين، ضرورة إخبار أي إعالم ، شركات التأمين أي 13و7و5في مواده 

خطاره بالشروط الهامة واألكثر خطورة، وبكل المعلومات الضرورية المتعلقة بالعقد  المستهلك وا 
وغير قابلة للمحو  )أو المنتوج أو الخطر المؤمن عليه(، وأن تكون هذه البيانات واضحة ومقروءة،

 .25ومحررة باللغة الوطنية

من تقنين التأمينات الجزائري،  153، 75، 21، 19، 15س السياق توجب المواد وفي نف     
طالعه بالتصريح الصحيح عند إبرام العقد، بكافة الظروف المعروفة  المؤمن له إعالم المؤمن وا 
المساعدة على تقدير الخطر ودرجة جسامته، بكل وضوح وأمانة من خالل نماذج االستمارات 

ئلة محددة لتبصرة المؤمن بدرجة احتمال وقوع الخطر، وهذا حتى يتسنى المطبوعة المتضمنة أس
التي يراها مناسبة أو ناجعة، كأن يقترح قسطا جديدا الستمرار التأمين  للمؤمن اتخاذ اإلجراءات

أو فسخ العقد، وفي حالة قيام المؤمن بتصريح كاذب متعمد، بقصد تضليل المؤمن في تقدير 
 منه(.   75، 21يرتب عنه إبطال العقد )م  الخطر المؤمن عنه، فإنه

أما الصفة الثانية المستندة إلى الثقة المشروعة بسبب صفة أحد المتعاقدين، فهي المجال      
الخصب لقيام االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم، إذ أنه ال يوجد تعادل في المراكز العقدية، أي أن 

ومات العقدية لتنوير وسالمة الرضاء، وأيضا هناك طرف ضعيف يتعين إعالمه بكافة المعل
لوضعه في مركز متعادل مع الطرف اآلخر عند إبرام العقد. والمجال األوسع لتطبيق هذا االلتزام 
هو العقود التي يكون أحد طرفيها محترفا أو صانعا أو فنيا، فبالنسبة لعقود الفنيين، تعتبر من 

عقود حيث أن الطرف المتخصص فنيا يلتزم باإلفضاء أهم تطبيقات مبدأ حسن النية في إبرام ال
 .  26بالمعلومات للطرف اآلخر حتى يضعه معه على قدم المساواة معه في العلم

وقد طبقت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في حالة االلتزام الملقى على عاتق الطبيب      
. لكي يحصل المريض على 27طبيباإلدالء بالمعلومات، وهو التزام سابق على عقد العالج ال

رضا متنور ومتبصر، من خالل إعطاء فرصة صحيحة عن حقيقة حالته الصحية حتى يقرر 



المريض في ضوئها قبول أو رفض التدخل العالجي، كما اشترطت المحكمة أن يكون هذا 
 التعبير بلغة سهلة غير معقدة فنيا بحيث يفهم المريض وضعه الصحي بشكل دقيق.

 ثانيالمطلب ال

 علم المدين بالبيانات العقدية

إن من الطبيعي أن يشترط إللزام المدين بإعالم دائنه بمعلومات معينة، ضرورة علم المدين      
ومعرفته إياها، كما ينبغي أن يكون على علم أيضا باألهمية التي تحتلها هذه المعلومات بالنسبة 

المتصلة بالعقد فإنها تمثل جانبا مهما من للدائن، وبخصوص معرفة المدين بمضمون المعلومات 
جانبي الشرط األول الالزم لنشأة االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم في مجال التعامل، فمن غير 
 المقبول أن نلزم أحد الراغبين في التعاقد بإعالم الطرف اآلخر عن معلومات هو يجهلها أصال.

ة توافر شرط العلم والمعرفة لدى المدين وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على ضرور      
بالمعلومات كشرط الزم وضروري لوجود االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم إذ أعلنت في حكم لها 

االلتزام باإلعالم الواجب على مختبرات أو معمل األدوية فيما يتعلق بموانع االستعمال ‘‘أن: 
جد إال فيما يتعلق بما هو معروف فعال لديها من واآلثار الجانبية الخاصة باألدوية ال يمكن أن يو 

هذه المعلومات لحظة دخول هذه األدوية باألسواق، فمنذ هذا التاريخ تكون مختبرات ومعامل 
األدوية مسؤولة عن اإلخالل الواقع منها بخصوص أدائها لدورها اإلعالمي عن هذه 

 .28’’المعلومات

تعاقدي باإلعالم جهل المتعاقد بالبيانات العقدية المؤثرة وبذلك ال يكفي لقيام االلتزام قبل ال     
على رضائه، بل يجب إثبات علم المدين بهذا النوع من المعلومات وبمدى تأثيرها على رضاء 
الدائن، حتى يمكن القول بمسؤوليته لدى عدم قيامه بتنفيذ هذا االلتزام. فمن غير المنطقي ونحن 

اء أن نلزم شخصا بإعطاء شيء ليس في حوزته أو تحت بصدد صورة من صور االلتزام بإعط
 تصرفه وقياسا على ذلك فإنه ال يكلف شخص باإلدالء بمعلومات أو بيانات ال يعلمها.

ن من مقتضى تقرير االلتزام باإلعالم أن يتم إلقاء واجب اإلعالم هذا على عاتق مقدم وأ     
العديد من سبل العلم والمعرفة مما تؤدي إلى  السلعة أو الخدمة بوصفه حائزا لها، حيث تتحقق له



توافر قدر كبير من المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، والتي ينبغي اإلدالء بها 
 للطرف اآلخر الذي يجهل مثل هذه المعلومات. 

ه على وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان األصل العام أن كل من يرغب في التعامل مع غير      
كل شيء يملكه، يكون عادة على علم كاف ودراية تامة بحقيقة كل ما يتصل به من معلومات، 
تكشف لمن يرغب في التعامل على هذا الشيء عن طبيعته وما يتصف به من خصائص 
ومميزات، فضال عما توجد به من أوجه القصور ومواطن العيوب، فإن التساؤل الذي يطرح هو 

اختالف في حدود المعرفة المطلوبة من المدين كونه مهنا أو غير مهني؟  حول ما إذا كان ثمة
وذلك على أساس أن درجات المعرفة متفاوتة بين األفراد بشأن اإلحاطة بما يتصل بالعقود من 
معلومات، فالشخص البسيط قليل الخبرة والدراية عادة ما يعرف إال النذر القليل من المعلومات 

عليه، بخالف الشخص المهني الذي تتوفر لديه كميات هائلة من المعلومات المتصلة بما يتعامل 
 المتعلقة بما يتعامل عليه بحكم مهنته أو تخصصه.

ولذلك يرى الفقه الفرنسي المعاصر بأن صفة االحتراف في أحد المتعاقدين هي من أهم      
 .29وير رضا الطرف اآلخرالقرائن التي يستفاد منها علمه بالبيانات والمعلومات الالزمة لتن

أما في مجال االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم المستند إلى ضمان العيوب الخفية، فرغم أن      
علم البائع ليس شرطا اللتزامه بالضمان. إال أنه مع ذلك يلعب علم البائع بالعيب الخفي دورا 

 مهما في مجال الضمان من ناحيتين:

و اإلنقاص من الضمان بالنسبة للعيب الذي يعلمه البائع ويتعمد بطالن شرط اإلعفاء أاألولى: 
 ت م ف. 1643ت م ج والمادة  384إخفاءه غشا منه كما هو حكم المواد 

أن التزام البائع بتحمل العيب بدعوى الضمان وتحديد مدة سقوط هذه الدعوى بالضمان والثانية: 
 ت م ف. 1645ت م ج والمادة  381يتوقف على مدى علمه بالعيب كما هو حكم المادة

نما يجب أن يكون من شأن هذا       وعليه يرى البعض عدم كفاية شرط العلم بصفة مجردة، وا 
العلم بهذه البيانات، مما يؤثر على رضاء الطرف اآلخر. بل يذهب هذا االتجاه إلى أبعد من 

ر على رضا الطرف اآلخر. ذلك بالقول: أن هذا العلم بالمعلومات البد أن يكون من شأنه التأثي
 . 30وأن المدين يقع على كاهله التحري عن هذه المعلومات حتى يمكنه اإلفضاء بها في هذا العقد



ومن ثم يمكن القول أنه ال يكفي علم المدين بالمعلومات لوجود االلتزام قبل التعاقدي      
نما يجب أن يقترن هذا العلم بحقيقة جوهرية مؤداها: أ ن يكون هذا العلم من شأنه إال اإلعالم، وا 

 يجعل رضاء الدائن متنورا وأن يقع على عاتق المدين االستعالم والتحري عن هذه المعلومات.

 المبحث الثالث

 جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم قبل التعاقدي

باإلعالم قبل التعاقدي والجزاء المترتب عليه من المواضيع  بااللتزاميعد موضوع اإلخالل      
بالغة األهمية وذلك في ضوء غياب النصوص القانونية المنظمة للجزاء المدني المترتب على هذا 

 . 31اإلخالل

إذ أن هذا االلتزام كان قضائي النشأة لذلك استشعر الفقه والقضاء أهمية دورهما في تحقيق      
وحددا محله،  ا االلتزام الجديد، فبعد أن استكمال مبررات تقريره ووضعا شروطهتكامل هذ أسباب

لهما من  ىتراءذهبا يبحثان في النصوص القانونية عن الجزاء المناسب لمخالفته، وذلك لما 
 .32تنامي األضرار التي تلحق بالمستهلك جراء اإلخالل بهذا االلتزام

بل على قهو تنوير إرادة المستهلك المالم قبال التعاقد إن الهدف من تقرير االلتزام باإلع     
هو رضاء المستهلك المقبل على التعاقد،  االلتزاملذلك فإن محل الحماية في هذا  ،التعاقد

باإلعالم قبل التعاقدي بوصفه  االلتزامنون المدني يدرسون اقعلى ما تقدم نجد شراح ال وتأسيسا
 تفصيالت العقد كافة.ة إليجاد رضا حر وسليم متنور بوسيل

 

 المطلب األول

 العقد بطالن

باإلعالم  بااللتزامفي ظل غياب النص التشريعي الذي يبن الجزاء المترتب على اإلخالل      
وهي توفير حماية فعالة للمستهلك  ،فالبد من االجتهاد في تحديد هذا الجزاء في ضوء الغاية منه

ومن ذلك بطالن العقد، وحيث أن البطالن من النظام العام وأسبابه محددة على سبيل الحصر. 



ها توفر موعلى هذا سوف نبحث في بطالن العقد لكل من الغلط والتدليس لبيان ما إذا كانت أحك
 ماية للمستهلك من عدمه.ح

 

 أوال: الغلط

يجاد قدر من التوازن بين المصالح المتعارضة لألشخاص أطراف العالقة إن العمل على إ     
 التعاقدية هي من أهم األهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها. وقد كان هذا المنهج وسيلة

من  المشرع فيما يتعلق بنظرية الغلط حيث عمل على تضييق دائرة الطعن باإلبطال بسبب الغلط
دة المعيبة، وبين اإيجاد قدر من التوازن بين حماية اإلر خالل وضع شروط محددة ألجل 

. ولذلك يجب على المستهلك إذا أراد أن يثبت جوهرية 33المحافظة على مبدأ استقرار المعامالت
، أو وقع 34المعلومات التي وقع فيها بشأنها الغلط سواء وقع الغلط في صفة جوهرية للشيء

. كذلك يشترط للتمسك بالغلط أن يثبت المدين 35الغلط في ذات المتعاقد أو صفة من صفاته
 المحترف قد وقع في نفس الغلط أو كان من السهل أن يتبينه.

وفي حقيقة األمر من الصعوبة إثبات شروط هذا العيب ومن ثم كان البد من تدخل االلتزام      
 قبل التعاقدي باإلعالم لسد هذه الفجوة.

 ثانيا: التدليس

لى بطالن العقد في إتيان المدين المحترف إكعيب من عيوب اإلرادة المؤدية يتحقق التدليس      
مع  برامهإمن معلومات متصلة بالعقد المراد  مهسلوكا إيجابيا بالقول من خالل الكذب فيما يقد

في الوهم بحيث يدفعه إلى  إيقاعهوذلك باستعمال طرق احتيالية من أجل  ،أو بالفعل ،المستهلك
 .التعاقد معتقدا أن ذلك في مصلحته والحقيقة خالف ذلك

وذلك عن  ،كما يمكن أن يترتب نفس األثر من خالل السلوك السلبي للمدين المحترف     
 طريق كتمانه عن المستهلك المعلومات الجوهرية التي من شأنها أن تظلله وتدفعه إلى التعاقد.



يعد إخالال بمبدأ  ،فإن كتمان أي معلومات عن المستهلك ،لتجارة اإللكترونيةوفي عقود ا     
حيث ال يكون أمام المستهلك إال ما  ،يسود في هذا النوع من التعاقد أنحسن النية الذي يجب 

 يقدمه المحترف من معلومات عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات المتعلقة به.

ها السلبي أو اإليجابي لكي تكون سببا لبطالن العقد يجب أن ن الطرق االحتيالية بشقيإ     
المستهلك كان يعرف حقيقة  أنوأن تكون دافعة للتعاقد بحيث  ،تقترن بينة تضليل الطرف اآلخر

ثم البد من ن . وهو أمر يصعب إثباته وم36لتجنب إبرام العقد أو ألبرمه بشروط مختلفة األمر
ومن ثم حماية الطرف الضعيف وهو  ،اإلثباتعالم لتسهيل هذا تدخل االلتزام قبل التعاقدي باإل

 وعدمإذ يكفي التوصل إلى بطالن العقد أن يثبت المستهلك شروط قيام هذا االلتزام  ،المستهلك
وتأثير كتمانها  ،قيام المدين المحترف بتنفيذه مع افتراض علمه بالمعلومات الواجب اإلدالء بها

  .37لعد الكتمان تدليسا كشرطية التضليل على رضائه، وعد االعتداد بن

 المطلب الثاني

 التعويض 

إن تقرير البطالن نتيجة عيب من عيوب اإلرادة كجزاء لإلخالل بااللتزام قبل التعاقدي      
إذ أن اإلخالل بهذا االلتزام قد ال  ،قد ال يكون كافيا لتوفير حماية فعالة للمستهلك ،باإلعالم

 المستهلك بل مجرد إلحاق ضرر معين به جراء عدم تنفيذ االلتزام. إرادةيترتب عليه تعيب 

ال يطلبه ويؤثر اإلبقاء على العقد  ،فضال عن أن المستهلك حتى لو توفرت شروط اإلبطال     
 قبل التعاقدي. باإلعالملخطأ المحترف في مخالفة االلتزام  كأثررغم حدوث أضرار له 

األمر الذي  البطالن غير متناسب مع ما ارتكبه التاجر من خطأ،كذلك قد يكون جزاء      
تقرير جزاء يعد مكمال له أي إبطال العقد مع التعويض، وهنا ال  أوينبغي التصدي له بجزاء أشد 

ي مسؤولية تقصيرية ألننا هيكون أمام المستهلك إال المطالبة بالتعويض طبقا لدعوى المسؤولية، و 
 ن المسؤولية عقدية.لسنا بصدد عقد حتى تكو 

، وأول 38والتمسك بأحكام المسؤولية التقصيرية يتطلب من المستهلك أن يثبت تحقق أركانها     
، ولعل النص على هذا االلتزام قانونا وتحديد ما ينبغي على المدين أهذه األركان هو الخط



ص عليها المشرع المحترف تقديمه من معلومات يسهل عملية اإلثبات المطلوبة، فأي بيانات ين
تعد مهمة وينبغي على المدين اإلدالء بها، فال يتطلب األمر من المستهلك في هذه الحالة إال أن 

بت ثيثبت عدم قيام المدين المحترف بتقديم المعلومات أو تقديمها ناقصة أو غير صحيحة ليت
السببية ثبت حق  عندها خطأ المدين المحترف. فإذا تكاملت أركان المسؤولية بالضرر والعالقة

باإلعالم قبل التعاقدي  بااللتزامالمستهلك بالتعويض وبذلك يتحقق الهدف من إلزام المحترف 
 يكون ضحية تفوق المحترف عليه في الخبرة والعلم. أنوالمتمثل بحماية المستهلك من 

 خالصة

المتعاقد باإلعالم من خالل عرض هذا البحث يتبين أن أهمية تقرير التزام عام على عاتق      
ترجع إلى أن الحماية التقليدية لإلرادة العقدية  ،عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا العقد

من خالل نظرية عيوب الرضاء، تلك النظرية التي نظمها المشرع بطريقة  أساساكانت تتحقق 
وابط العقدية، وهذه محكمة دقيقة تضيق من نطاقها نسبيا من أجل توفير استقرار معين للر 

الحماية التي تم تنظيمها في فترة كانت تفترض أن شروط العقد وبياناته تتم مناقشتها بطريقة 
تفصيلية بين طرفين متساويين في المعلومات والمراكز الفعلية أصبح اآلن حماية غير كافية 

الي يقبل أحد أطرافها ، ويرجع ذلك إلى أن هناك طائفة كبيرة من العقود في الوقت الحوغير فعالة
على إبرامها، وهو ليس على قد المساواة مع الطرف اآلخر، كما في عقود العالقات االستهالكية 
بين المهنيين والمستهلكين ولهذا يجب إعادة التوازن العقدي المفقود على مستوى التكافؤ في 

دي الذي يجد له مجاال المعلومات بين الطرفين، وذلك من خالل االلتزام باإلعالم قبل التعاق
 خصبا من خالل حماية المستهلك في المرحلة السابقة للتعاقد.
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 : عنوان البحث

 .دور صناديق التعويض يف تغطية أضرار التلوث البحري بالزيت 

 آليات تعويض األضرار البيئية :  محور المشاركة

 مداخلة مشتركة بين األستاذة : زروالي سهام و األستاذ : بخيت عيسى
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  ــة : مــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــــ

تعترب ظاهرة التلوث البحري بالزيت من أخطر املشكالت اليت تواجه اجملتمع الدويل يف الوقت املعاصر ، و 
ذلك ملا هلا من تأثريات سلبية و ضارة على البيئة البحرية و عناصرها املختلفة ، خاصة و أن هذا النوع من التلوث 

باملوانئ خالل العامل على احملروقات و تزايد معدل تداوهلا  يعترب ظاهرة طبيعية و حتمية نتيجة لإلعتماد الكبري لدول
السنوات األخرية ، حيث أن كميات هائلة من الزيت تتسرب سنويا أثناء عمليات نقلها من الدول املصدرة إىل 

 الدول املستهلكة . 

ئة البحرية من ونظرا هلذا الوضع اخلطر رأى اجملتمع الدويل ضرورة وضع نظام قانوين متكامل حلماية البي
أخطار التلوث و ذلك عن طريق جمموعة من االتفاقيات و املعاهدات الدولية و على رأسها اتفاقية املسؤولية املدنية 

املعدل هلا ، و اليت كان اهلدف األساسي  1992و بروتوكول  1969عن أضرار التلوث البحري باحملروقات لسنة 
 توفري أكرب ضمان للمتضررين من هذه الظاهرة . منها هو احلد من ظاهرة التلوث بالزيت و 

و من أهم وسائل الضمان اليت تبنتها هذه االتفاقية لغرض توفري تعويض كامل للمتضررين إىل جانب 
دعوى املسؤولية املدنية و التأمني اإلجباري ملالك السفينة ، جند صناديق التعويضات و اليت تعترب كضمانات إضافية 

ورين يف حالة إعسار الشخص املسؤول عن التلوث أو عدم كفاية التأمني ، و سنحاول يف هذه يلجأ إليها املضر 
املداخلة التطرق هلذه الصناديق من خالل التعريف بنظامها القانوين و شروط و حاالت تدخلها لتعويض املضرورين 

 إضافة إىل أهم هذه الصناديق يف جمال التلوث البحري باحملروقات . 

 اديق التعويض ـــــــــصنمــــــــــــــاهية و  : المحور األ

، جلأ املشرع الدويل إىل ضرار التلوث البحري باحملروقات أنظرا لقصور نظام املسؤولية املدنية يف تغطية 
إستحداث نظام جديد لتعويض هذا النوع من األضرار و هو ما متثل يف التعويض عن طريق الصناديق الدولية و اليت 



هلا إستقاللية و ذاتية خاصة ختتلف عن النظم القدمية يف التعويض ، و سنحاول يف هذه اجلزئية التعريف بالنظام 
 القانوين هلذه الصناديق : 

 وال : التعريف بصناديق التعويض : أ

األخرية، حبيث جند أن  تتعدد و تتنوع التعاريف اليت أطلقت على صناديق التعويض نظرا لتعدد و تنوع هذه
 مجعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية من عرفها على أساس أهنا :" كل نظام يف هيئة أو نقابة أو هناك

رأمسال، و ميول بإشرتاكات أو خالفه بغرض أن يؤدي أو يرتب ألعضائه أو  ن من غريصلة إجتماعية أخرى يتكو 
 . "1 منه حقوق تأمينية يف شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية حمددة املستفيدين

 ال اليت األخطار ضد التأمني عمليات يتوىل عبارة عن نظامكما ميكن تعريف هذه الصناديق أيضا بأهنا 
 2بنفسها مزاولتها احلكومة اليت ترى تلك أو التأمني شركات عادة تقبلها

 ثانيا : الطبيعة القانونية لصناديق التعويض : 

 كيان عن عبارة البحري بالزيت التلوث أضرار بالتغطية تتكفلإن الطبيعة القانونية لصناديق التعويض اليت 
 مضرور كل لتعويض معنوية شخصية ذي تعاوين مشروع قيام يف يتمثل حبيث إعتبارية، شخصية ذات مستقل قانوين

 الوضع ،3فيه اإلكتتاب كيفية و متويله مصادر حتديد مع معني شكل يف املشروع هذا أفاض قد و البيئة تلوث عن
 هلا الواردة األخرى املالية اإلسهامات و الدولة قبل من هلا املمنوحة املالية التخصيصات بإستعمال هلا يسمح الذي

 وجود خالل من اإلعتبارية الشخصية هلذه النشأة شروط تتوفر أن جيب لذلك اخلاصة، أو العامة األشخاص من
 من حتقيقه على أقدر جهة من ألهنا نشأهتا يتطلب الذي و حتقيقه، إىل تسعى الذي اإلجتماعية املصلحة شرط
 األفراد عكس على اإلستمرار و بالدوام يتميز املعنوي الشخص ألن أخرى جهة من و الطبيعي العادي الفرد

 .  4الطبيعني

 ثالثا : أنواع صناديق التعويض في مجا  التلوث البحري بالزيت 

                                                           
، دور صناديق التعويض يف تغطية أضرار التلوث البيئي ، مذكرة ماجستري يف القانون ختصص بيئة و عمران ، كلية احلقوق جامعة بن شريف زهير  - 1

 . 10، ص  2015،  01اجلزائر 
، اجلوانب القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية ، دراسة مقارنة ، الطبعة  د/ خالد مصطفى فهمي -  2

 .  553، ص  2011األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، 
 العربية اإلمارات دولة لقانون وفقا حلمايتها القانونية الطرق و لبحريةا البيئة تلوث عن الناشئة املدنية املسئولية ،الحميدي اهلل عبد سعيد محمد/ د - 3

 . 649 ص ، 2008 ، مصر ، اجلديدة اجلامعة دار األوىل، ،الطبعة - العربية القوانني بعض و املصري القانون مع مقارنة دراسة – املتحدة
 .  12، مرجع سابق ، ص بن شريف زهير  - 4



 من أهم و أكرب الصناديق   Fipolيعترب الصندوق الدويل للتعويض عن أضرار التلوث البحري باحملروقات 

حبادثة توري  بصفة خاصة ان إنشائها مرتبط ــــــــالصناديق اخلاصة و اليت ك ه يوجد بعضيف هذا اجملال ، إال أن
 ، إضــــــــافة إىل الصنـــــــدوق األمريكي للتعــــــــــويض عن التـــــــلوث بالزيت و هو مــــــــا سنوضحه عـــــــلى النحو1كانيون

 التايل : 

 الصناديق الخاصة بالتعويض عن التلوث البحري بالمحروقات  -1

من أهم نظم التعويض يعترب نظامي توبيا و ستوبيا الذي مت وضعه من طرف نوادي احلماية و التعويض ، 
 اخلاصة يف جمال التلوث البحري بالزيت . 

ار الناجتة عن ، و هدفه تعويض األضر  2006فيفري  20مت إنشاء هذا النظام يف نظام ستوبيا :  - أ
  . 2التلوث البحري بالزيت و الذي تتسبب فيه الناقالت النفطية الصغرية احلجم 

و هو خيتص بتعويض أضرار التلوث البحري باحملروقات  2006وضع هذا النظام سنة نظام توبيا :  - ب
املبالغ من قيمة °/° 50النامجة عن الناقالت النفطية الضخمة ، و يساهم فيه مالك السفن بقيمة 

 . 3اإلمجالية هلذا الصندوق
 األمريكي الخاص بالتعويض عن التلوث بالزيت : الصندوق  -2

، و   OPAمبوجب القانون األمريكي للتلوث بالزيت  1990مت إنشاء هذا الصندوق يف جانفي سنة    
هو خاص بالتعويض عن مسؤولية تسرب الزيت ، حيث أن هذا القانون أعطى للصندوق الشخصية اإلعتبارية حىت 
يتمكن من القيام مبباشرة أعماله و اختاذ ما يلزم لتغطية التعويضات عن حوادث التلوث بالزيت ، و قد حددت 

                                                           
وري  تعترب حادثة توري كانيون من أكرب احلوادث اليت إستطاعت جذب الرأي العام الدويل ، و تتلخص وقائع هذه احلادثة يف جنوح هذه الناقلة ت - 1

طن من النفط اخلام و إحرتاق  80000بالقرب من الساحل اجلنويب الغريب إلجنلرتا ، مما أدى إىل تسرب حوايل  1967كانيون يف شهر مارس 
كية، طن أخر ، و قد تسببت هذه احلادثة يف تكون أكرب بقعة سوداء يف أوروبا و اليت خلفت تلوثا مس السواحل اإلجنليزية و الفرنسية و البلجي 20000

كلية احلقوق   ، مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث البحري باحملروقات ، مذكرة ماجستري يف القانون ، ختصص عقود و مسؤولية ، بلقاسم فطيمة -
 . 09، ص  2013،  01، جامعة اجلزائر 

2
 - EMMANUELLE  WALLIS , Approche des Dommage de Pollution Causés par les 

Hydrocarbure , mémoire de Master , Faculté de Droit , Université d’AIX Marseille , France  

2007 , P 54.  
،  134، نظام املسؤولية و التعويض عن اضرار التلوث البحري باحملروقات ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة وهران ، ص  سماعين فاطيمة - 3

135  . 



قدار املدفوع من هذا املبلغ لتغطية أضرار املصادر مبالغه ب مليار دوالر عن احلادث الواحد بشرط أن ال يزيد امل
 . 1دوالر 500.000الطبيعية عن مبلغ 

أما عن طريقة متويل هذا الصندوق فتتم أساسا عن طريق فرض ضريبة مقدارها مخسة سنتات عن كل برميل   
يتم حتصيلها من اجلزاءات املالية من الزيت يتم نقله من أو إىل الواليات املتحدة األمريكية ، إضافة إىل املبالغ اليت 

اليت تفرض وفقا للقانون و كذلك مبالغ التعويضات اليت يسرتدها الصندوق من األشخاص املسؤولني و من 
 2الضامنني هلم ، كما تعترب الفوائد اليت حتتسب على املبالغ القائمة بالصندوق من املصادر الرئيسية أيضا لتمويله

   Fipolي مجا  التلوث بالمحروقات الصندوق الدولي للتعويض ف -3

، و  1971بالزيت مبقتضى معاهدة  البحري مت إنشاء الصندوق الدويل العام للتعويض عن أضرار التلوث
، خاصة و أن  1969اليت تعترب كنظام مكمل التفاقية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري باحملروقات لسنة 

اعد للمسؤولية و إمنا على قواعد للتعويض و هذا ما يفسر الطابع التكميلي هلا ، ال حتتوي على قو  1971معاهدة 
فهذه األخرية ال تعني مسؤوال بل تضع نظاما ماليا مجاعيا تساهم فيه الصناعة البرتولية ، لضمان التعويض عن 

سؤولية ثابتة يف معاهدة أضرار التلوث بالزيت و اليت تتسبب فيه ناقالت البرتول ، و ذلك على أساس أن قواعد امل
 .  3اخلاصة باملسؤولية املدنية 1969

منظمة حكومية دولية لتضطلع مبهمة إدارة نظام التعويض الذي قد أنشأت  1971و هكذا فإن معاهدة 
أقامته املعاهدة ، و قد أطلق على هذه املنظمة إسم الصندوق الدويل للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت و املعروف 

، و الذي جاء تطبيقا ملبدأ امللوث الدافع فالصناعة البرتولية هي امللوث و هي أيضا من  4باختصار باسم فيبول
و أصبحت  1992، كما مت تعديل هذه املعاهدة مبقتضى بروتوكول  5لديها القدرة على حتمل أثار هذه امللوثات

ض عن األضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام تسمى باملعاهدة الدولية املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتعوي
1992  . 

  المحور الثاني : الجانب التنظيمي لعمل صناديق التعويض عن اضرار التلوث البحري بالزيت 
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5
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Indemnisation des Dommages , Thèse Doctorat , Université de Paris , 1994 , P 133 .      



إن التعرف على اجلانب التنظيمي للصناديق التعويض يتحقق من خالل التطرق للجانب اإلداري لتسري 
 يلها. هذه الصناديق إضافة إىل مصادر متو 

 

 أوال : النظام اإلداري لصناديق التعويض  

يتحدد النظام اإلداري لصناديق التعويض عن أضرار التلوث البحري بالزيت على منط معظم وكاالت األمم 
 املتحدة و اليت تتضمن يف جمملها ثالث مراتب و هي : 

من ممثلي حكومات كافة تتمثل يف اجمللس األعلى إلدارة الصندوق و تتشكل الجمعية العامة :   -1
 .  1الدول األعضاء يف الصندوق

يتم إنتخاب أعضائها من قبل اجلمعية العامة و تتشكل من ثلث أعضاء هذه اللجنة التنفيذية :  -2
 .  2دول 10دول و ال يزيد عن  07األخرية ، على أن ال يقل عدد أعضائها عن 

األعلى للصندوق و املمثل القانوين له ، و يعترب املوضف  يرأس هذه السكرتارية مديرالسكرتارية :  -3
 .  3هو من يقع على عاتقه إختيار من يعمل معه يف السكرتارية

 ثانيا : طرق تمويل صناديق التعويض عن اضرار التلوث البحري بالزيت 

إىل العديد من الطرق إال أنه يبقى نظام بالزيت  البحري صناديق التعويض يف جمال التلوثخيضع متويل 
شرتاكات املورد األساسي هلذه الصناديق ، حيث يتوىل دفع هذه اإلشرتاكات ملوثي البيئة البحرية مثل شركات اإل

املالحة البحرية خاصة و أن البحر األبيض املتوسط إحتل املرتبة السادسة عامليا من خالل النشاط املالحي ، كما 
إضافة إىل  خطرها تلك النامجة عن املالحة البحريةأن اإلحصائيات تشري إىل أن أكرب حاالت التلوث حجما و أ

من النقل العاملي للبرتول يتم عن طريق  %20حاالت التصادم البحري و جنوح الناقالت النفطية ، حيث أن 
 . 4السفن
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أكدو أن طرق متويل صندوق التعويض عن أضرار  1971كما أن القائمني على إعداد نصوص معاهدة 
التلوث البحري بالزيت يتم عن طريق اإلشرتاكات اليت تتحملها الشركات البرتولية " الصناعة املستوردة للبرتول "  

 التابعة للدول اليت تدير الصندوق . 

 

 

 ية لصناديق التعويض في مجا  التلوث البحري بالزيت المحور الثالث : الفائدة العمل

إن لصناديق التعويض عن أضرار التلوث البحري بالزيت فائدة عملية و دورا جد هام يف جمال آليات 
تعويض هذا النوع من األخطار اليت أصبحت متثل امللوث األول للبيئة البحرية ، خاصة أما عدم قدرة و كفاية 

دنية يف توفري أكرب ضمان للمضرورين من هذه األخطار ، و هذا ما سنحاول توضيحه من خالل أنظمة املسؤولية امل
 ما يلي : 

 مزايا و فوائد صناديق التعويض أوال : 

، حبيث إن تبين فكرة صناديق التعويضات تسمح بتجنب البطئ يف التقاضي املعروف يف األنظمة القضائية  -1
ال خيشى خماطر عسر املسؤول عن التلوث و ذلك لوجود شخص أنه وفقا هلذا النظام يصبح املضرور 

 .  1معنوي متمثل يف الصندوق يتدخل جلرب هذه األضرار
إن مسألة إنشاء صناديق يف جمال التلوث البحري و خباصة التلوث بالزيت فيه تقليل و تقليص للصعوبات  -2

أن هذا النظام يعترب تكريس فعلي أمام املتضررين من أجل احلصول على تعويضات فعالة و سريعة ، حيث 
  . 2حلق املضرورين يف تعويض عادل و مساوي لألضرار الالحقة هبم

فهي تعمل  ، احلاالت يف مجيع ممن خالل ضمان تعويضه ينإذا كانت صناديق التعويض حتمي املضرور  -3
الصناديق يف غالب األحوال بإعتبار أن هذه  ذاهتا ، ذلك املطلب القومي اهلام حد أيضا على محاية البيئة 

مصاحل األفراد و ممتلكاهتم وإمنا كذلك ترمي إىل ضمان  ال هتدف فقط إىل إصالح األضرار اليت متس
املصاحل العامة و املوارد البيئية، ذلك بإعتبار أن احلقوق البيئية هي حقوق  إصالح األضرار اليت متس

                                                           
 .  308د/ واعلي مجال ، مرجع سابق ، ص  - 1

2
 - VINEY  G , Les Principaux aspects de le Responsabilité civile des entreprises pour atteinte 

a L’environnement en Droit Français , J.C.P , 1995 , P 44 .  



 أن الضرر البيئي هو ضرر عيين ميس البيئة و مكوناهتاعالقة وثيقة باملصلحة العامة، كما  مشرتكة و هلا
 . 1األساسية ، بغض النظر عن إنعكاسه على األفراد و هو ما عرب عنه الفقه الفرنسي بالضرر اخلالص

 تساهم الذي اجلماعي املايل بالضمان يسمى ما أساس على يقوم للتعويض نظاما التعويض صناديق تعترب -4
 التلوث عن النامجة البيئية األضرار كذا و املزمن و الكارثي و املفاجئ التلوث السيما التلوث خماطر فيه

 يهتم ال التعويض صناديق بتدخل التعويض نظام فإن عليه و البرتول، ناقالت فيه تتسبب الذي البرتويل
 أو عادي ، عمدي غري أو عمدي ، قانوين غري أو قانونيا التلوث ضرر أو التسرب هذا إعتبار مبدى

 مزايا أهم من فإن ذلك من أكثر و،  الضمان هذا طيهغي حىت ضرر هناك يكون أن يكفي إمنا و ، جسيم
 بالنسبة الشأن هو كما بشأهنا التأمني تقبل ال اليت البيئية األضرار بتعويض تسمح أهنا هي الصناديق هذه

  2التلوث هذا بسبب املضرورة الطبيعية املواقع إلصالح باهضة مبالغ إىل حتتاج اليت احملضة البيئية لألضرار

 ثانيا : وضائف صناديق التعويض " حاالت تدخلها " 

إن لصناديق التعويض يف جمال التلوث البحري بالزيت العديد من الوضائف أو حاالت تدخلها ، حبيث 
م يف جمال التلوث يتضح لنا من خالهلا الدور الفعال هلذه األخرية يف تعويض املضرورين و توفري أكرب محاية هل

 البحري باحملروقات ، و من أهم هذه احلاالت نذكر : 

 يكون دورا تكميليا تلعب التعويضات صناديق فإن ، كافية إجابات فيها التأمني يقدم ال اليت احلاالت يف -1
 .العقد يف احملدد ملبلغ التأمني األقصى احلد امللوث النشاط عن النامجة األضرار قيمة تتجاوز عندما ضروريا

 لسنة الزييت التلوث اتفاقية ، فقد أوجبت Fipolبالزيت  التلوث عن للتعويض الدويل الصندوق ذلك ومن
 إذا ، التلوث ضرر من يعاين شخص التعويض لكل دفع املستحدث للتعويض الدويل الصندوق على 1971

 املسؤولية التفاقية وفقا ، الضرر ذلك عن والكامل العادل التعويض على احلصول الشخص ذلك يستطع مل
 أن بسبب أو ، به املدعى الضرر عن املسؤولية انعدام إما  بسبب 31969 لسنة بالبرتول التلوث أضرار عن

 بالتزاماته الوفاء على املالية الناحية من قادر غري 1969 عام وفقا التفاقية الضرر عن املسئول السفينة مالك
 الواجب االضرر كل لتغطية يكفي ال أو يغطي ال 1969 التفاقية طبقا املايل املقرر الضمان ألن أو كاملة،

   . 4تعويضها
                                                           

، ص  2006النظام القانوين لضرر البيئي و آليات تعويضه ، رسالة دكتوراه يف القانون ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر ،  د/ حميدة جميلة ، -  1
378  . 

 .  24، مرجع سابق ، ص  بن شريف زهير -  2
 .  311، مرجع سابق ، ص  د/ واعلي جما  -  3

4
- ALEXANDRE  KISS , Droit International de L’environnement, 2ème édition, Pedone, 

France, 2000,  P 156 .  



يظـــــــهر دور صنــــــــــاديق التعويض أيضا يف احلاالت اليت يكون فيها حد أقصى للتعويض ال جيوز ختطيه ،  -2
السفينة الناجتة عن التلوث بالزيت ، مثلما هو احلـــــــــال يف املسؤولية املوضوعية املتبعة يف جمال مسؤولية مالك 

فإنه يف مثل هذه احلالة ال تكــــــــــون مجيع األضرار مغطاة إذا جتاوزت احلد األقصى املسموح به من قبل 
 .  1شركات التأمني

 
يف اتفاقية يف حــــــالة إعفاء مالك السفينـــــــة من املسؤولية مبقتــــــــضى إحدى حاالت اإلعفاء املنصوص عليها  -3

اخلاصة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث باحملروقات ، األمر الذي جيد معه املضرورين أنفسهم  19692
بدون تعويض ، فهنا يتدخل الصندوق لتعويض هؤالء املضرورين و ذلك حىت احلد األقصى املنصوص عليه 

 .  3يف االتفاقية 

 خـــــــــــــــــــاتــــــــــمة  

أن نظام التعويض عن طريق الصناديق الدولية يف جمال التلوث البحري عموما و التلوث  هكذا يتضحو 
البحري باحملروقات بصفة خاصة ، كان نتيجة حتمية أمام عدم كفاية قواعد املسؤولية املدنية و كذا نظام التأمني من 

 ار التلوث . املسؤولية باعتبارهم من النظم التقليدية يف جمال التعويض عن أضر 

كما تبني لنا من خالل ما سبق أن هذه الصناديق تقوم بدور مزدوج ، فهي من جهة تلعب دورا تكميليا 
يف حالة عدم حصول املضرور على تعويض كامل ، و من جهة ثانية تلعب دورا إحتياطيا و بصفة خاصة عندما 

و هي  وجود املسؤول و صعوبة الوصول إليهتتدخل بدال عن الشخص املسؤول إما لسبب إعساره أو بسبب عدم 
احلالة األكثر وقوعا يف جمال األضرار البيئية عموما حيث يصعب الوصول إىل الشخص املسؤول، فأمام هذه 
الصعوبات يكون اللجوء إىل نظم التعويض احلديثة مثل صناديق التعويض هي الطريقة األمثل لضمان أكرب محاية 

   للمضرورين من التلوث . 
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 مقدمة

يرتبط األمن البيئي، باحملافظة على الصحة العامة، اليت هي احد أبعاد النظام العام ومن احلقوق املضمونة     
دستوريا، وتعترب النفايات الطبية أحد األسباب اليت هتدد هذا البعد، فالنفايات الطبية هي املواد اليت تنتج عن 

واء كانت مؤسسة عامة أو خاصة أو أفراد طبيعيني، نشاط طيب أو عالجي بغض النظر عن مصدر هذه املواد س
أو صيدليات وكذلك نفايات التجارب واألحباث الطبيية، وهذه النفايات قد تكون خطرة أو خطرة، وبني هذين 
النوعني تكون النفايات الطبية، وهي تنقسم إىل عدة أنواع، فقد تنتج عن املرضى مثل بقايا األطعمة ونفايات 

 ت غرف التمريض كاإلبر واحلقن، والنفايات املشعة.أسرهتم، ونفايا

هذه النفايات قد تسبب ضررا للغري، فإن املسؤولية املدنية عنها تثور وهذه األخرية قد تكون عقد أو      
، وتأيت أمهية البحث من خالل املوضع الذي يتناوله، إذ تعد النفايات الطبية من أخطر املواد اليت تصيب تقصريية

اإلنسان والبيئة احمليطة به ملا حتتويه من مواد خطرة هلا أضرار كبرية، مث إن كثرة هذه النفايات وانتشارها يف كل 
مع خطورة هذه املواد، وهناك عدو عوامل دفعتنا إىل  مكان تقريبا يتطلب إجياد قواعد تشريعية متطورة تتناسب

اختيار هذه الورقة البحثية كموضوع هلذه املداخلة، منها كثرة األضرار الناجتة عن هذه النفايات مع وجود قصور 
ا تشريعي يف التعامل مع هذه املواد، فقواعد املسؤولية املدنية ال تتناسب مع خطورة هذه املواد، وعليه سنعاجل هذ

 :احملاور التاليةاملوضوع يف 



 النفايات الطبية وأثرها على الصحة العمومية       -

 حتدد املسؤولية املدنية عن النفايات الطبية -      

 التعويض عن الضرر بسبب النفايات الطبية  -      

 

 المبحث األول

 ماهية النفايات الطبية

 .ماهية النفايات الطبية، يقتضي البحث منا يف حتديد تعريفها وكذا التطرق إىل خمتلف أنواعها لتحديد     

 المطلب األول: تعريف النفايات الطبية

تعد النفايات الطبية احد التحديات اليت تواجه الدول يف الوقت احلاضر، وذلك ملا تشكله من خطر على      
كميات النفايات املتولدة عامليا، وذلك لعدة أسباب منها زيادة النمو صحة اإلنسان، ومن املالحظ أن زيادة  

وارتفاع نسبة دخل الفرد يف بعض الدول، وبالتايل زيادة الدميغرايف، وظهور أمناط وسلوكيات معيشية جديدة ، 
 معدالت االستهالك، كل هذا يؤدي إىل ازدياد عدد النفايات وارتفاع نسبتها يف اجملتمع.

أو اليت مت  عن استخدامها ويردون التخلص منها،  ايات تعرف بأهنا املواد أو األشياء اليت توقف الناس والنف     
التخلص منها، لذا فإن أعمالنا ونشاطاتنا اليومية ينتج عنها بعض النفايات، وهذه األخرية قد تكون مواد صلبة أو 

 .1سائلة،  وتصنف على أساس أهنا خطرة أو غري خطرة

 وتعرف كذلك بأهنا املواد أو األشياء اليت ختلى عنها صاحبها وتركها بقصد التخلي عن ملكيتها هنائيا.     

أو املخلفات  بأهنا: " مجيع النفايات أما بالنسبة للنفايات الطبية فقد عرفت بعدة تعاريف، فقد عرفها البعض     
أو العيادات واملختربات   شآت الصحية، ومن املراكز الصحية الصلبة أو السائلة أو الغازية املفرزة من خمتلف املن

 .2ومجيع املؤسسات الطبية والبيطرية األخرى



ما يالحظ على هذا التعريف أنه حيدد النفايات الطبية بأهنا املواد املفرزة من املؤسسات الصحية ، دون ذكر      
كمصانع األدوية اليت تتخلص من األدوية أو احملال األخرى،  النفايات اليت يفرزها األفراد العاديني سواء يف املنازل 

 التالفة، أو الصيدليات اليت تتخلص من األدوية املنتهية الصالحية ، وكل هذا يدخل حتت مفهوم النفايات الطبية.

عرفت النفايات الطبية بأهنا: " مجيع املخلفات الناجتة عن املؤسسات الصحية ومراكز البحوث الطبية  كما    
 واملختربات وكذلك الناجتة عن فعاليات املرضى املنزلية املتعلقة باحلالة الصحية مثل إبر األنسولني..." 

نشطة امللحقة به من خملفات واليت من كما عرفت بأهنا: " بأهنا كل ما ينتج عن النشاط الطيب أو بعض األ     
 . 3املمكن أن تؤدي إىل تلوث البيئة أو اإلضرار بصحة الكائن احلي"

واألحباث يف  كما عرفت النفايات الطبية بأهنا مجيع النفايات اليت تنتج عن عمليات التشخيص والعالج      
ث العلمي واملرافق البيطرية باإلضافة إىل أماكن املستشفيات واملراكز الصحية والعيادات واملختربات ومراكز البح

 .4تصنيع وختزين األدوية واملواد احليوية

أما بالنسبة ملوقف التشريعات املقارنة من تعريف النفايات الطبية فقد تباينت، فالتشريع الفرنسي خيلو من      
عامة املتعلقة هبذا املوضوع، بالتحديد قانون خاص يعاجل موضوع النفايات الطبية لذا جيب الرجوع إىل القواعد ال

املتعلق بكيفية التخلص من النفايات الطبية، حيث عرف هذا القانون النفايات يف مادته   633-75القانون رقم 
األوىل بأهنا: " كل ما يتخلف عن مراحل اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وكل األشياء واملواد واملنتجات، 

ل مادي مرتوك أو ختلى عنه حائزه"، ويبدو من هذا التعريف إن مصطلح النفايات الطبية وبصفة عامة كل منقو 
يتطابق مع نصطلح املخلفات، ويستخلص ذلك من العبارة األوىل للتعريف) كل ما يتخلف(، وقد استكملت 

األرض ) الرتبة( أو ضارا على  تأثريااملادة الثانية مضمون املادة األوىل باشرتاطها أن يكون لكل هذه النفايات 
النباتات أو احليوانات، أو تتلف األماكن واملناظر أو تلوث اهلواء أو املاء أو تولد ضوضاء أو روائح ، وبصفة عامة 

   5يكون هلا مساس سليب بصحة اإلنسان أو بالبيئة

 المطلب الثاني: أنواع النفايات الطبية

وهي مجيع النفايات اليت تشمل  غير خطرةتنقسم النفايات الطبية إىل عدة أنواع، فقد تكون نفايات طبية      
على مواد كاليت توجد يف النفايات املنزلية العادية، فهي ال حتتوي على النفايات املعدية أو الكيمياوية اخلطرة أو 

 .6ة أو املباين اخلدمية األخرى داخل منشآت الرعاية الصحيةاملشعة وغالبا ما تفرز هذه النفايات من املواقع اإلداري



فهي النفايات اليت تنتج من مصادر ملوثة أو حمتمل تلوثها بالعوامل املعدية أو النفايات الخطرة أما      
نقلها أو أو  الكيمياوية أو املشعة، وتشكل خطرا على الفرد وعلى اجملتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو مجعها أو ختزينها

 .7التخلص منها

غري خطرة، وهي تتعدد إىل عدة أصناف فقد  وبني هذين النوعني من النفايات تكون النفايات الطبية خطرة او    
تكون ناجتة عن املستشفيات واملراكز الصحية وهي نفايات املرضى وأسرهتم، وتشمل نفايات اخلدمة العادية هلم 
من مأكل ومشرب وملبس، والقطن امللوث بإفرازات املريض، وقد تكون هذه املخلفات سريعة العدوى نتيجة 

شة خاص إذا مل يتم تغيريها للمريض الذي خيلف نفايات أسرة املرضى مثل األغطية واألفر  تكاثر البكرتيا هبا، وكذا
 مكان املريض الذي كان يستعملها، وتشمل أيضا العبوات الدوائية املستعملة أو املتبقية من االستعمال.

بر واحلقن بعد وتشمل النفايات الطبية اخلطرة كذلك، غرف التمريض وما ختلفه من بقايا خطرة كاإل     
استعماهلا من طرف قبل املرضى واألثاث اخلشيب والقطن والضمادات امللوثة، وخافضات اللسان اخلشبية وغريها 

 من املواد.

كما تتمثل النفايات الطبية اخلطرة، غرف العمليات اجلراحية، وهي تشمل العديد من النفايات واملخلفات       
ية، سواء اآلدمية مثل نزع أحد األعضاء أو أكياس مائية وغريها، أو األشياء الناجتة عن إجراء العمليات اجلراح

 املادية مثل عبوات حماليل الدم والقفازات وغريها.

وفضال عن النفايات اليت تنتج عن املستشفيات واملراكز الصحية، هناك نفايات تنتج عن مكاتب األطباء،         
ض، والزوار، فكل هذه النفايات تكون ملوثة بامليكروبات واجلراثيم وطاقم التمريض، والشخص املرافق للمري

 والفريوسات الناقلة للمريض.

وتعد من أنواع النفايات الطبية، نفايات املكان الذي ترمى فيه، ويف بعض األحيان يتم حرقها، وما خيلفه من     
 دخان يلوث اهلواء فيسبب أمراض لألشخاص.

اليت تنتج عن املخابر ووحدات األشعة وصيدليات املستشفى، طبية كذلك النفايات ومن أنواع النفايات ال    
ومن النفايات اليت تفرزها هذه املخابر مثل بقايا يات التحاليل الطبية، لفاملخابر هي األماكن اليت جترى فيها عم

ات حيوانات التجارب العينات من السائل النخاعي، وعينات األنسجة للمرضى، وعينات الدم ، والنطف، وخملف
 يف املعامل البحثية ...إخل



ووحدات األشعة تفرز بعض النفايات الطبية، فتستخدم هذه األشعة يف جمال الطب يف تشخيص األمراض     
، فهذه  IRMأو  SCANARالعادي، أو الدقيق  اإلشعاعيوالتأكد من العالج، وذلك عن طريق التصوير 

العناصر املشعة فهي عبارة عن مركبات غري عضوية، مبعىن أن ما يفرز عنها يعترب نفايات، وهذه النفايات اليت 
هلذه األشعة يف اجملال الطيب تعد نفايات خطرة تصيب اإلنسان والبيئة، فجميع  ترتتب على االستخدامات العديدة

ات والكبسوالت واملادة املشعة نفسها بعد اهتالكها باملفهوم املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية من الزجاج
 االقتصادي تعد نفايات خطرية جدا مما يتطلب وضع آليات ملعاجلة قوية هلذه النفايات.

 المبحث الثاني

 المسؤولية المدنية عن النفايات الطبية

رور إذا جلأ إىل القضاء للمطالبة إن النفايات الطبية تلحق ضررا بالغري، فترتتب مسؤولية، فالطرف املض     
بالتعويض فعلى أي أساس يرفع هذه الدعوى ، هل على أساس دعوى املسؤولية العقدية أم على أساس دعوى 

 املسؤولية التقصريية؟

 المطلب األول: المسؤولية العقدية عن النفايات الطبية

، فإذا مت العقد صحيحا مستوفيا جلميع شروطه ة العقدية هي اليت ترتتب عن اإلخالل بالتزام عقدياملسؤولي     
 .9، فإذا أخل املدين بذلك قامت مسؤوليته العقدية8وأركانه أصبح له قوة ملزمة ، وجيب تنفيذه وحبسن نية

ويف جمال النفايات الطبية ، ترتتب املسؤولية العقدية، عندما يكون هناك عقد بني شخص واملؤسسة الصحية،      
ا الشخص، جبمع هذه النفايات بغرض معاجلتها والتخلص منها. فقد يعقد املستشفى او الطبيب يتعهد مبوجبه هذ

أو أي شخص آخر يصدر عن نشاطه نفايات طبية مع شخص طبيعي أو معنوي، ليقوم جبمع هذه النفايات 
الشخص الذي ينتج فيلتزم الطبية بغرض معاجلتها والتخلص منها، فهذا العقد يرتب التزامات متبادلة بني طرفيه، 

عن نشاطه نفايات طبية بالوفاء باملقابل املايل، وحتديد النفايات اخلطرة وفرزها وإحكام رزمها وإغالقها بطريقة 
تتناسب وطبيعة هذه املواد اخلطرة، حىت ميكن للمتعهد التعامل معها طبقا لألصول املطبقة يف ذلك، ويلتزم مصدر 

ملكان املتفق عليه ، إذا اتفق على ذلك، حىت ال يقوم الطرف الثاين بالبحث هذه النفايات جبمعها يف الزمان وا
بالتواجد يف الزمان واملكان املتفق عليه  عليها داخل املؤسسة الصحية، مما يعرضه للخطر، والطرف الثاين يلتزم

 .10جلمع هذه النفايات حىت ال ترتاكم وتعرض الغري ملخاطر صحية



وال يقتصر ضرر النفايات الطبية على مرحلة التخلص منها، وإمنا من املمكن أن يسبب نقلها سواء كان نقل     
لإلنسان أو البيئة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سوء حبري،  نتيجة سوء النقل هلذه النفايات ضررا  أوبري 

 ختزينها قد يرتتب عنه ضررا إلنسان أو البيئة.

فايات الطبية باعتبارها من املواد اخلطرة بطبيعتها ، فهناك التزام يقع على عاتق  مصدر النفايات أن إن الن     
يقوم بإعالم الطرف اآلخر خبطورهتا، واإللتزام بتبصريه باملخاطر اليت تنطوي عليها هذه املواد، ففي حالة إخالله 

 هبذه االلتزامات تقوم مسؤوليته العقدية.

فهذه النفايات حتتوي على  األول هو الضرر البيئيخماطر النفايات الطبية يسبب نوعني من الضرر،  إن     
الكثري من املواد اخلطرة اليت ميكن ان تسبب تلوثا للبيئة ، وهذا ضرر عام ن ال يصيب شخصا حمددا بعينه، 

يا أو ضرر معنوي، وهذين الذي يصيب األشخاص، والضرر إما أن يكون ضررا مادوالثاني الضرر الشخصي، 
، فالضرر املادي الناتج عن النفايات الطبية قد يتمثل يف مصاريف الضررين ميكن أن يرتتبان عن النفايات الطبية

عالج األمراض اليت تسببها هذه النفايات الطبية، وقد تتمثل يف الضرر املعنوي مثل التشوهات اليت تسببها هذه 
  ن أمه.النفايات الطبية للجنني يف بط

إن املسؤولية العقدية عن النفايات الطبية، جيب أن تكون تضامنية، فالشخص الذي ينتج عن نشاطه هذه     
النفايات جيب أن يكون متضامنا مع من يتعاقد معه، يف حالة ما إذا سببت هذه النفايات أضرارا ألحد 

ئة ضعيفة غالبا ما تكون غري مؤمن األشخاص، وخاصة العمال الذي يستخدمون لنقل هذه النفايات، وهي ف
 عليها.

 المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية عن النفايات الطبية 

املسؤولية عن النفايات الطبية تكون تقصريية يف حالة غياب الرابطة العقدية، فالنفايات الطبية هي مواد خطرة      
 تسبب ضرر لإلنسان يف صحته وبيئته.

، فاخلطأ يتمثل يف  11التقصريية، تقوم على ثالثة أركان وهي اخلطأ والضرر والعالقة السببية بينهمافاملسؤولية      
عدم اختاذ مصدر النفايات لإلحتياطات الالزمة ملنع حدوث أضرار لإلنسان أو للبيئة من جراء هذه النفايات اليت 

الطبية تكزن مسؤولة عن األضرار اليت تنتج  تفرز عن نشاطه، فاملؤسسات اإلستشفائية اليت تطرح أطنان النفايات
 .12عن هذه النفايات



أو البيئة على اعتبار أنه يقوم  لألشخاصوالطبيب يسأل عن النفايات اليت يرتبها نشاطه إذا ما سبب ضرر      
، كما 13بنشاط طيب، وهذه املواد تعد من املواد اخلطرة فيجب التعامل معها بدقة وعناية حىت تضر بالغري أو البيئة

الذي يعطيه للمريض، أن هناك التزام يقوم على عاتق الطبيب حبكم مهنته وهو االلتزام باإلعالم خبطورة العالج 
لتزم ببيان خماطر النفايات الطبية اليت تنتج عن نشاطه الطيب وخصوصا ملن لتزام فإن الطبيب يوقياسا على هذا اال

 يتعامل مع هذه النفايات من حيث نقلها ومعاجلتها.

واملالحظ يف الواقع العملي أن العيادات اخلاصة ال تتعامل مع هذه النفايات بطرق علمية من حيث مجعها      
قوم برميها مع نفايات البلدية وهذا فيه خطر كبري على الصحة العمومية والبيئة معا، وطرق معاجلتها، وغنما ت

والسبب يف ذلك هو عدم وجود آلية من قبل السلطات احمللية، املتمثلة يف الوالية والبلدية للتعامل مع هذا القطاع، 
املصاحل البلدية واملديرية الصحة، ولذا جيب تشكيل هيئات مراقبة ممثلة يف  وكذا غياب الرقابة على عمل هؤالء.

وكذا مصاحل البيئة واإلقليم هبدف متابعة هذه املخلفات الطبية اليت تنتج عن النشاط الطيب اخلاص والرقابة عليه، 
 وفرض غرامات مالية على املتسبب يف حال إثبات املخالفة.

فإذا سببت ضررا  ية، وهذه متثل نفايات طبيةوالصيديل  يكون مسؤوال عن األدوية التالفة أو املنتهية الصالح     
للغري أو البيئة تقوم مسؤولية الصيديل، ونفس األمر بالنسبة للمصانع اليت تنتج هذه األدوية مثل جممع صيدال يف 

 اجلزائر.

، فهذه زيادة عن القواعد العامة، فإن املسؤولية املدنية عن النفايات الطبية تقوم يف ظل قوانني محاية البيئةو     
القوانني تنص على قواعد املسؤولية والتعويض يف حالة اإلضرار بالبيئة واإلنسان من جراء هذه النفايات اليت تلوث 

 .البيئة ، واألساس الذي تقوم عليه املسؤولية يف تشريعات البيئة هي مسؤولية موضوعية قائمة على أساس الضرر

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث

 النفايات الطبيةالتعويض عن الضرر بسبب 

إذا توافرت أركان املسؤولية املدنية عن النفايات الطبية من خطأ وضرر وعالقة سببية، ترتب حكمها أال وهو      
) مطلب أول(، وكيفية تقدير التعويض عن التعويض ، ويعرف على أنه جرب الضرر  إما عينيا ، أو بطريق مقابل 

 النفايات الطبية ) مطلب ثان(

 األول: طرق التعويض المطلب

التعويض هو وسيلة القضاء جلربر وإزالة الضرر أو التخفيف منه ، وهو اجلزاء العام عن قيام املسؤولية املدنية     
 .15أو بطريق مقابل 14وهو ليس عقابا للمسؤول عن الفعل الضار ، وهو إما أن يكون عينيا

 الفرع األول: التعويض العيني

بأنه إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل أن يرتكب املسؤول اخلطأ الذي أدى إىل  16العيينيعرف التعويض      
يتمثل يف إعادة  ر الذي تسببه النفايات الطبية ر عويض العيين يف إطار املسؤولية املدنية عن الض، فالت17وقوع الضرر

عن الضرر البيئي( احلالة إىل ما كانت عليها قبل وقوع الضرر البيئي وكأن الضرر البيئي مل  املدعي عليه ) املسؤول
حيدث ، وقد يكون التعويض العيين هبدم املدخنة اليت تنبعث منها الغازات السامة واألدخنة اليت خيلفها حرق 

ل أو جتديده نسبيا من حيث الزمان النفايات الطبية، كما قد يكون التعويض العيين جزئيا كتعديل طريقة االستغال
 واملكان، كتعلية املدخنة أو توجيه فوهتها جلهة أخرى.

إن التعويض العيين يعد ممكنا أحيانا يف موضوع الضرر البيئي بسبب النفايات الطبية ال سيما فيما يتعلق     
ة البيئة كان يأمر بغلق مصنع مبضار اجلوار، فقد يأمر القاضي بأعمال معينة لوقف االضطراب احلاصل يف سالم

 األدوية ، إىل حني وقف أو منع تكرار الضرر البيئي.

ويف بعض احلاالت الذي يتوىل إصدار قرارات بغلق هذه املصانع هي اجلهات اإلدارية  عن طريق أسلوب     
روفة كاألمن العام، الضبط اإلداري، مىت كان اهلدف منه هو احملافظة على النظام العام بعناصره التقليدية املع

تكاب والصحة والسكينة العامة، فيتكون اجلزاء اإلداري من جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارة ملنع ار 
، أو تأمني اجملتمع من أفعال تعد انتهاكا ألحد عناصر البيئة أو كلها ملا فايات الطبيةاملخالفات البيئية بسبب الن



طرة على الصحة العامة، كالتنبيه واإلنذار واحلجز اإلداري وسحب الرتاخيص تنطوي عليه من آثار ضارة أو خ
واإلغالق ووقف النشاط واإلتالف وإزالة التجاوز...إخل، هذه اإلجراءات جتد سندها يف اإلدارة اليت هي أقدر من 

ماعة يف كل وقت من غريها يف سرعة التصرف بإصدار القرارات اإلدارية فيما تثريه ضرورة احملافظة على سالمة اجل
ودقيقة وسريعة التطور، كمشكالت التلوث البيئي، مما تعجز عنه أحيانا السلطة التشريعية أو  متشعبةمشاكل 

 .القضائية يف ظل إجراءاهتا الطويلة واملعقدة

 

 الفرع الثاني: التعويض بمقابل 

الذي حتدثه النفايات الطبية خاصة عندما   قد ال يكون التعويض العيين ممكنا أو مالئما جلرب الضرر  البيئي     
يكون ذلك الضرر معنويا أو جسديا، فيلجأ القاضي إىل أسلوب التعويض مبقابل الذي يتمثل يف إدخال قيمة 
جديدة يف ذمة املضرور تعادل تلك اليت فقدها بسبب الفعل الضار، واليت تتمثل يف إلزام حمدث الضرر بدفع مبلغ 

عويض نقديا أو إلزامه بأداء أمر معني ملصلحة املضرور فيكون التعويض غري نقدي، ولتبسيط من النقود فيكون الت
األمر سنتعرض ملدى مالئمة التعويض النقدي والتعويض غري النقدي جلرب الضرر بسبب النفايات الطبية فيما 

 يلي:

 التعويض النقدي -أوال

تبة عن الضرر البيئي الذي حتدثه النفايات الطبية بأنه دفع إن  التعويض النقدي يف املسؤولية املدنية املرت      
 للمضرور كتعويض عما أصابه من ضرر.  املسؤول عن الضرر البيئي الناتج عن النفايات الطبية مبلغا من النقود

أي  وحتكم احملكمة بالتعويض النقدي يف نطاق األضرار البيئية عندما يستحيل عليها احلكم بالتعويض العيين ،    
 إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل وقوع الضرر البيئي( لسببني إما مادي أو اقتصادي.

فالسبب املادي فقد تكون إعادة احلال إىل أصلها أمر ال ميكن الوصول إليه فهو غري قابل للتحقيق ، مثال      
العتداء قد اصاب مصدرا من مصادر رمي النفايات الطبية السامة يف مكان لتكاثر األمساك النادرة ، فمثل هذا ا

 الولية للطبيعة وسبب ضررا ال ميكن إعادة احلال فيه إىل سابق عهدها هبذا السبب املادي.



أما السبب االقتصادي الذي مينع القاضي من احلكم بالتعويض العيين فريجع إىل كلفته الباهظة، ولذلك فإن      
إغالق مصانع الدواء أو املؤسسات االستشفائية اليت تكون مصدر القضاء يف كثري من الدول متتنع عن احلكم ب

التلوث بسبب النفايات الطبية، بل تذهب إىل ابعد من ذلك فتمتنع عن إلزام هذه املؤسسات بالقيام باإلعمال 
ن يف القطاع الضرورية ملنع التلوث أو التقليل منه إذا كانت هذه األعمال مكلفة مليزانية الدولة أو ميزانية املستثمري

 اخلاص ضمانا حلرية االستثمار.

مما تقدم يتضح لنا أن هناك أسباب مادية واقتصادية وراء اختيار القاضي للتعويض النقدي ال سيما إذا كان     
االعتداء احلاصل على البيئة بالغا واألضرار غري قابلة لإلصالح، وعليه فإنه ال يكون هنالك حمل إال للتعويض 

، أو على أقساط أو إيرادا مدى دفعة واحدةللمضرور  ىالنقدي وذلك بتخصيص مبلغ معني من النقود يعط
 .18احلياة

 التعويض غير النقدي -ثانيا

إن التعويض غري النقدي الذي يتضمن يف الغالب احلكم بأداء أمر معني وعلى سبيل التعويض ال يعد      
من نوع خاص تعويضا عينيا وال نقديا، فهو يكون األنسب جلرب الضرر ووفقا ملا تقتضيه الظروف ، وهو تعويض 

 .19حيدد اللجوء إليه نوع الضرر احملدث

مما تقدم فإن التعويض النقدي يتمثل يف املبالغ النقدية اليت يلتزم هبا حمدث الضرر للضحية كدفع نفقات      
العالج والتمريض وإجراء العمليات اجلراحية، أو دفع نفقات العالج يف املستشفيات يف اخلارج اليت هلا إمكانيات 

 لة يف التشخيص والعالج.هائ

 ن الضرر البيئي الذي تسببه النفايات الطبيةعالمطلب الثاني: تقدير التعويض 

إن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع اليت يستقل فيها قاضي املوضوع وال خيضع يف ذلك لرقابة احملكمة      
فإن التعويض يقدر عن الضرر البيئي الذي يصيب  ،العليا. أما بالنسبة للضرر البيئي الذي تسببه النفايات الطبية

 اإلنسان، والضرر البيئي الذي يصيب احمليط، والضرر البيئي الذي يصيب احمليط البيئي.

 

 



 التعويض عن الضرر البيئي الذي يصيب اإلنسان -أوال

باحمليط الذي إن الضرر البيئي الذي يصيب اإلنسان هو ذلك الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة املساس      
، فهو ما يصيب الشخص يف جسده أو يف مصلحة مالية أو معنوية له، لذلك يعيش فيه بسبب النفايات الطبية

 البد من تعويض هذه األضرار وذلك على التبسيط األيت:

 التعويض عن الضرر البيئي الجسدي -1

إن األذى الذي يصيب اإلنسان قد ال يصيب ذمته املالية فحسب، بل قد يقع على جسمه مما يسبب له     
املشعة املتسربة من أنواعا خمتلفة من األمراض نتيجة استنشاقه الغازات السامة أو تعرض الشخص املستمر للمواد 

 يات.امعمل أو مستشفى تتعامل مع املواد املشعة أو السامة أو مطمر النف

ويستحق املضرور تعويضا عن مصاريف العالج والدواء اليت تتمثل يف كل ما ينفقه املضرور لتحسني حالته      
ن الضرر البيئي عالصحية وشفائه من املرض مبا فيها من أجور األطباء، ومصاريف اإلقامة يف املستشفى. هذا و 

األمراض، بل يتعداه إىل إصابة أطفاله الذين يولدون  يقتصر على إصابة املضرور ببعض بسبب النفايات الطبية ال
بعد إصابته بالضرر بالتشوهات اخللقية الوراثية نتيجة ملا حلق ذويهم من ضرر أو من إصابتهم ببعض األمراض 

 .اخلطرية كالسرطان مثال 

 التعويض عن الضرر البيئي المالي -2

ن يف ذمته املالية غري أن هذا الضرر ال يشكل قانونا أية يتمثل الضرر املايل يف األذى الذي يصيب اإلنسا     
متيزه عن األضرار عموما، إذ يتم مبوجبه تعويض املضرور عن اخلسارة الالحقة والكسب الفائت وفقا  خصوصية

 .20 182للمبدأ الذي حيكم مدى التعويض الذي قررته الكثري من القوانني ومنها القانون اجلزائري يف املادة 

وعليه فإن التعويض عن الضرر املايل يتمثل فيما أصاب املضرور من خسارة مادية وما فاته من كسب،       
وكذلك يدخل يف نطاق األضرار املالية واألضرار البيئية بسبب النفايات الطبية تلك الواقعة على ممتلكات املضرور  

متلكات من أشياء وكذلك يتمثل الضرر املايل باخلسائر كالعقار أو املزرعة اليت ميلكها املضرور وما حتويه هذه امل
االقتصادية اليت قد تلحق املضرور نتيجة االخنفاض احلاصل يف قيمة السوق، ومن صور التعويض عن الضرر البيئي 

  باملضرور هو ما ذهبت إليه احملاكم الفرنسية من تعويض بعض املناطق املايل املتمثل يف اخلسارة املادية الالحقة



كوحدات إدارية مستقلة عن الضرر الذي أصاهبا بسبب تشويه صورهتا كمنطقة سياحية أو كمصدر للمنتوجات 
ذات عالمة جتارية متميزة ومشهورة عامليا وفقدان الكسب املادي الذي ميكن أن حتققه نتيجة للتلوث الصناعي 

 الذي أصاهبا.

 بيئيالتعويض عن الضرر البيئي الذي يصيب المحيط ال -ثانيا

يف البداية كان احمليط البيئي، كاملاء واهلواء واألرض والنبات واملخلوقات احلية األخرى بعيدا عن اهتمام احملاكم      
بقوهلا: " إن  1987املدنية ملدة طويلة من الزمن، حيث ذهبت إحدى احملاكم يف أملانيا يف قرار هلا صدر يف عام 

يسمح بالتعويض عن التلوث واإلتالف الذي يصيب الغابات األملانية"   الوضع احلايل يف القانون األملاين ال
، وقد ساعد يف رفض طلبات التعويض عن  يف حينها املشرع األملاين إىل تدارك هذا النقص يف التشريع تودع

، غري أن املسألة 21الضرر البيئي غياب الوسائل اخلاصة اليت تسمح يف تقدير التعويض وضمانه عن هذا الضرر
تدخل يف موضوعها األساس بتدخل املشرع ألجل تنظيم األمر وذلك بإجياد الطريقة اليت يستطيع هبا تقدير 
التعويض عن هذا الضرر، وذلك بعد أن يعرتف القانون للبيئة بقيمتها كمال مشرتك من حق الكائنات مجيعا 

ن هذا األمر أخذ يسيطر على الساحة إما بفعل أو بسببه، االنتفاع به، أو احلصول على ما يعوضها عنه فقدانه إ
 يف العامل.القانونية حديثا، ال سيما بعد احلوادث النووية اليت وقعت 

 الخاتمة

من خال ل موضوع هذه الورقة البحثية يتنب أن النفايات الطبية هي أي مواد تنتج عن نشاط طيب أو عالجي      
ويالحظ أن التشريعات املقارنة، بعضها تعرض لتحديد مفهوم النفايات الطبية بغض النظر عن مصدر هذه املواد، 

والبعض اآلخر مل حيدد مفهومها، واحلاصل أن هذه النفايات هي يف أغلبها نفايات خطرة بطبيعتها أو حبكم 
ولية املتسبب النشاط الطيب أو العالجي، كما أن هذه النفايات الطبية إذا سببت ضررا للغري أو البيئة تقوم مسؤ 

سواء على أساس املسؤولية العقدية أو التقصريية، باإلضافة إىل املسؤولية يف التشريعات البيئية اليت تقيم هذه 
املسؤولية على أساس املسؤولية املوضوعية اليت تقوم على عنصر الضرر فقط . لذا جيب ملعاجلة ظاهرة التخلص من 

ألضرار باألشخاص يف صحتهم، أو حميطهم البيئي، فنلفت عناية املشرع النفايات الطبية بطرق تؤدي إىل إحلاق ا
إل اختاذ العديد من اإلجراءات الردعية يف حق من ارتكبوا مثل هذه املخالفات سواء مؤسسات استشفائية 
عمومية، أو عيادات طبية خاصة، أو مصانع لألدوية، أو الصيدليات وهذا من أجل احملافظة على الصحة العامة 



ليت هي أحد األبعاد الثالثة للنظام العام، وكذا احملافظة على البيئة يف إطار التنمية املستدامة واحملافظة على حقوق ا
 األجيال القادمة.

 اهلوامش
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