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د .ابراهيم عنتر فتحي الحياني
كمية القانون – جامعة تكريت

أف التطور الياـ في الكـ اليائؿ مف المنتجات المتعددة االنواع ادى بنفس

الوقت الى صعوبة الماـ المشتري بخصائصيا وكيفية استعماليا االمر الذي يجعمو
يجيؿ مخاطر الشيء المبيع وبالتالي تعرضو لمحوادث الناتجة عف مخاطرة الشيء
المبيع  ،لذلؾ ال بد مف حماية المشتري عف طريؽ التزاـ البائع بالتحذير مف مخاطر

الشيء المبيع  ،والذي يجب عمى المشرع العراقي اف يقوـ بتنظيـ ىذا االلتزاـ تنظيما
قانونيا دقيقا .
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تعتبر التجارة مف اكثر وجوه النشاط اغراءاً لئلنساف لما فييا مف وفرة لئلنتاج

والدخؿ فيي تعد مف مصادر الرزؽ واىميا  ،حتى قيؿ في المأثور تسعة أعشار

الرزؽ في التجارة ولعؿ اتساع مجاؿ عقود البيع في التجارة فتح باباً واسعاً الستخداـ
مختمؼ انواع السبؿ في ترويج المواد والسمع المبيعة واخفاء عيوبيا واستغبلؿ رغبات

المقتنيف ليذه السمع وذلؾ لخدمة مساعي التجار الخاصة والمتمثمة أساساً في الربح
والدخؿ الوفير .

ومػ ػػف البػ ػػدييي اف تكػ ػػوف التجػ ػػارة عػ ػػف طريػ ػػؽ عقػ ػػود البيػ ػػع ىػ ػػي عمػ ػػاد كػ ػػؿ
المعػػامبلت بػػيف االشػػخاص ألنيػػا الوسػػيمة الوحيػػدة لجمػػب الػػدخؿ لمحصػػوؿ عمػػى حيػػاة
افضؿ لذلؾ يوجد ىناؾ تنافس شديد في ىذا المجاؿ مف الحياة .

وشيد العالـ بدءاً مف متصؼ القرف العشريف نقمة تكنولوجية ال مثيؿ ليا

موازاة بما حققتو مف راحة ورفاىية لئلنساف ترتب عنيا مخاطر مست مختمؼ نواحي
الحياة الضرورية  ،و واجبنا نحف كقانونييف االىتماـ أكثر بيذا الموضوع ودراسة تمؾ

التأثيرات الخطيرة التي قد تؤدي بحياة المشتري لميبلؾ وتسبب الخطر لو ولمالو .
وليس ثمة شؾ في اف عقد البيع يعتبر مف اىـ العقود المدنية انتشا اًر في

حياتنا اليومية  ،وقد ساعد عمى اكتسابو ىذه االىمية ىذا التطور الحاصؿ في مجاؿ
االبتكار اال اف ىذا التطور في الكـ اليائؿ مف المنتجات المتعددة االنواع ادى بنفس

الوقت الى صعوبة الماـ المشتري بخصائصيا وكيفية استعماليا االمر الذي يجعمو

يجيؿ مخاطر الشيء المبيع وبالتالي تعرضو لمحوادث الناتجة عف مخاطره الشيء

المبيع  ،وأماـ ىذه الظاىرة اصبحنا اماـ مشكمة اجتماعية تقتضي البحث وذلؾ

لتحقيؽ الحماية البلزمة لممشتري  ،وعمية كمما كاف استعماؿ المبيع دقيقاً ومحفوفاً
بالمخاطر ينبغي اف نمقي عمى عاتؽ البائع التزاماً بتحذير المشتري مف مخاطر
المبيع  ،وقد كاف موضوع االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع في عقد البيع محؿ
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دراسات اكاديمية عديدة في فرنسا عممت عمى ابراز ذاتية ىذا االلتزاـ واىميتو  ،إال
أف ىذا الموضوع لـ يحضى بدراسة مستقمة تبرز ذاتية ىذا االلتزاـ كالتزاـ مستقؿ في

القانوف المدني العراقي وستنصب ىذه الدراسة عمى االلتزاـ بالتحذير في مجاؿ عقد

البيع دوف غيره مف العقود ألنو المجاؿ الذي ينشأ فيو ىذا اإللتزاـ .
ولئلحاطة بما تقدـ سنقسـ ىذا البحث وفقاً لمخطة االتية :

المقدمة :

المبحث االول  :ماىية االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .

المبحث الثاني  :الطبيعة القانونية لبللتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .
المبحث الثالث  :فعالية االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .
الخاتمة  :وتتضمف أىـ النتائج والتوصيات .
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املبحث االول

ماهية االلتزام بالتحذير من خماطر املبيع
اماـ ظاىرة التطور اليائؿ في مجاؿ إال انتاج واال ابتكار اصبح ىناؾ عدـ
كفاية او تقصير في التزامات البائع التقميدية األمر الذي يستوجب ضرورة فرض

إلتزامات اخرى عمى البائع ومنيا التزامو بتحذير المشتري مف مخاطر المبيع
واإلحتياطات التي يجب عمية اتخاذىا لمواجية تمؾ المخاطر  ،ومف ىنا تبدوا لنا

الذاتية التي أضحى ىذا االلتزاـ يحظى بيا والتي تظير بداية مف خبلؿ مفيوـ

االلتزاـ واساسو .

وازاء ما تقدـ سنقسـ ىذا المبحث الى المطمبيف اآلتييف :
المطمب االوؿ  :مفيوـ االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .

المطمب الثاني  :أساس االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .

إف تحدي ػ ػػد مفي ػ ػػوـ االلتػ ػ ػزاـ بالتح ػ ػػذير يقتض ػ ػػي تحدي ػ ػػد معن ػ ػػى التح ػ ػػذير لغػ ػ ػةً

واصطبلحاً ثـ بياف مبررات ىذا االلتزاـ .

وعمية سنقسـ ىذا المطمب الى الفرعيف االتييف :

الفرع االوؿ  :معنى التحذير .

الفرع الثاني  :مبررات االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .

خوفػو ،
التحػذير لغػة  :مصػدر الفعػؿ حػ قذر ،يقػاؿ حػ قذره أي قنبيػو وح قػرزه  ،او ق
ويقػػاؿ ايض ػاً عمػػى حػػذر مػػف  ،اي عمػػى احت ػراس مػػف  ،وكون ػوا عمػػى حػػذر اي كون ػوا
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عمػ ػ ػػى احت ػ ػ ػراس  ،والمحػ ػ ػػذور ىػ ػ ػػو مػ ػ ػػا يحتػ ػ ػػرس منػ ػ ػػو  ،ويقػ ػ ػػاؿ التحػ ػ ػػذير اي التنبيػ ػ ػػو
والتخويؼ).(1

أما المعنى االصطبلحي او القانوني لبللتزاـ بالتحذير فقد اثار نقاشاً وتبايناً

في اآلراء بيف الفقياء ويرجع ىذا التبايف اساساً الى تعدد األلفاظ والمسميات الفقيية
التي تـ استخداميا مف ِقبؿ فقياء القانوف لمداللة عمى ما يقدمو أحد المتعاقديف
لآلخر مف معمومات  ،فتارة يتـ استخداـ لفظ اإلخبار

)(2

 ،وتارة لفظ اإلفصاح

)(3

وتارة النصيحة ) ،(4وبالتالي أدى ىذا التعدد في المسميات الى وجود خبلؼ فقيي،
عبر عف التزاـ واحد حيث اف االلتزامات
فظير مف ينادي بوحدة ىذه االلفاظ وانيا ت ق
بالتحذير واإلخبار واإلفصاح والنصيحة تعتبر مف وجية نظر ىذا االتجاه الفقيي كؿ
ال يتج أز وبالتالي إنكار ذاتية ىذه االلتزامات والنظر إلييا عمى انيا مترادفات ليا

نفس المعنى وصعوبة وضع حدود فاصمة ويقينية بيف كؿ التزاـ مف ىذه االلتزامات

فيي ترتبط برابط مشترؾ وىدفيا ىو حماية الدائف سواء كاف ذلؾ عف طريؽ التحذير
او االفصاح او االخبار او النصيحة.
اما االتجاه الفقيي االخر

)(6

)(5

– وىو ما نؤيده – فقد ذىب الى اف كتابات الفقو

الحديثة قد اثبتت ذاتية واستقبللية ىذه االلتزامات عف بعضيا البعض واف ىذه
االلتزامات تتدرج تنازلياً مف حيث الشدة بحسب التدخمية و الحيادية  ،فالنصيحة ىي
) (1المنجد االبجدي  ،ط ،3دار المشرق  ،بٌروت  ، 1968 ،ص . 357
) (2د .محمد شكري سرور  ،مسؤولٌة المنتج عن االضرار التً تسببها منتجاته الخطرة  ،ط،1
دار الفكر العربً  ،القاهرة  ، 1983 ،ص 21
) (3د .سعٌد سعد عبد السالم  ،االلتزام باإلفصاح فً العقود  ،ط ،1دار النهضة العربٌة ،
القاهرة  ،2000 ،ص. 37
) (4د .احمد عبد التواب محمد بهجت  ،االلتزام بالنصٌحة فً مجال التشٌٌد  ،ط  ،2دار النهضة
العربٌة  ،القاهرة  ، 1992 ،ص 70وما بعدها .
) (5د .احمد عبد التواب محمد بهجت  ،المصدر السابق  ،ص . 72
) (6انظر  :د .بوادلً محمد  ،حماٌة المستهلك فً القانون المقارن  ،ط،1دار الكتاب الحدٌث ،
االسكندرٌة  ، 2006 ،ص  ، 63وانظر كذلك  :د .عبدالمنعم موسى ابراهٌم  ،حماٌة
المستهلك  ،ط ، 1منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت  ، 2007 ،ص 369
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االكثر شدة او تدخمية ثـ يمييا التحذير ثـ االخبار الذي يعد اقميا شدة  ،واف ىذا

االلتزامات عمى الرغـ مف وحدة ىدفيا وىو حماية المشتري اال انيا التزامات متعددة
ليا ذاتيتيا وعناصرىا المستقمة وبالتالي فإف ىناؾ درجات متفاوتة لممعمومات التي

يمتزـ بيا البائع في عقد البيع تتحدد وفقاً لمضمونيا وتكوف متدرجة وتصمح كؿ درجة

منيا اف تكوف محبلً اللتزاـ مستقؿ  ،فقط تكوف تارة اخبار او مجرد اعبلـ بسيط ،
وتارة اخرى تحذير وقد تتضمف نصيحة ،األمر الذي يؤدي الى ضرورة عدـ الخمط

بينيا .

فااللتزاـ بالتحذير يمثؿ خطورة ابعد مف مجرد االخبار او االعبلـ  ،اذ انو

يفترض مخاطر معينة تكتنؼ استعماؿ المبيع ويجب التحذير منيا .

أما فيما يتعمؽ بااللتزاـ بالنصيحة فيو التزاـ مستقبؿ وأشد مف االلتزاـ بالتحذير

وانو قد يشكؿ الموضوع الرئيس في العقد بحيث يكوف الغرض مف العقد ىو تقديـ

النصيحة مف جانب احد أطراؼ العقد كما ىو الحاؿ في تقديـ االستشارات).(1

وعمية يتضح لنا مف خبلؿ ما تقدـ بأف الخطر ىو مناط االلتزاـ بالتحذير وال

بد مف تنبيو المتعاقد االخر إزاء ىذه المخاطر وحاطتو عمماً بيا  .وكذلؾ يتضح

لدينا اف االلتزاـ بالنصيحة ىو التزاـ مشدد بالتحذير اي اف النصيحة تستغرؽ كؿ مف
التحذير واالختبار وأف التحذير يستغرؽ االخبار فقط .

وعمية فاف االلتزاـ بالتحذير ىو التزاـ وسط بيف االخبار والنصيحة .

) .(1ان االلتزام بالتحذٌر ٌعد اقل درجة من النصٌحة فال ٌتضمن توجٌه المتعاقد بشأن الهدف
الذي ٌبتغٌه  ،اما فً االلتزام بالنصٌحة فإنه ٌستوجب اضافة الى التنبٌه عن مخاطر المبٌع
تقدٌم النصائح الدقٌقة .انظر :د .احمد عبد التواب محمد بهجت  ،المصدر السابق  ،ص .70
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إف مبررات نشوء االلتزاـ الجديد في أي نظاـ قانوني ىي مبررات واقعية
واخرى قانونية  ،وعمية يمكف تقسيـ مبررات نشوء اإللتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع

الى مبررات واقعية ومبررات قانونية .
اوالً  :المبررات الواقعية

لقد كاف مف نتائج الطفرة التكنولوجية ازدحاـ االسواؽ بأشكاؿ مف المنتوجات
التي لـ تكف معيودة مف قبؿ  ،وقد واكب ىذا التطور زيادة في حجـ المخاطر التي
يتعرض ليا المشتري ليذه المنتوجات  ،فمف جية ترتب عمى االنتاج الكبير ازدياد

احتماؿ افبلت بعض السمع مف الرقابة  ،وتخرج الى السوؽ مشوبة ببعض العيوب

التي تجعؿ استيبلكيا محفوفاً بالمخاطر  ،ومف جية اخرى فقد ترتب عمى ىذا
التطور  ،فصؿ عممية االنتاج عف عممية التسويؽ وصارت ىذه العممية االخيرة بيد

شركات كبيرة ينحصر دورىا في استخداـ اساليب الدعاية المختمفة إلقناع المستيمؾ

بأىمية السمعة وجدواىا ومف ثـ اإلقباؿ عمى اقتنائيا  ،وقد ادى ىذا الى ظيور
اخطار اخرى  ،تنشأ مف عدـ كفاية البيانات او عدـ دقتيا او كتابتيا بمغة اليفيميا
)(1

المشتري او بأسموب عممي يصعب استيعابو
ونتيجة لِما تقدـ كاف طبيعياً اف يتسع حجـ االضرار التي تسببيا ىذه المنتوجات
والتي قد تكوف منتوجات غذائية او طبية

)(2

.

.

) (1انظر  :د .جابر محجوب علً  ،ضمان سالمة المستهلك فً اضرار المنتجات الصناعٌة ،
بحث منشور  ،مجلة الحقوق الكوٌتٌة تصدر عن كلٌة الحقوق  ،جامعة الكوٌت  ،سنة ()20
 ،العدد ( ، 1996 ، )3ص . 207
) (2د .علً فتاك  .تأثٌر المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج  ،ط ، 1دار الفكر
الجامعً  ،االسكندرٌة  ، 2007 ،ص 10
وانظر كذلك  :د .اسامة احمد بدر  ،ضمان مخاطر المنتجات الطبٌة  ،دار الجامعة الجدٌدة
للنشر  ،االسكندرٌة  ، 2005 ،ص 20-19
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لذلؾ اصبح مف الصعب جداً عمى المتعاقد ( المشتري ) اف يدعي عممو بكافو

التفاصيؿ في مثؿ ىذه العقود لذلؾ إنصب إىتماـ الفقو عمى البحث عف وسيمة تعيد
التوازف المفقود في العمـ بيف المتعاقديف .
ثانياً  :المبررات القانونية

سبقت االشارة الى انو إذا كانت ىذه االختراعات الحديثة قد ساىمت في

رفاىية االنساف  ،إال انيا بنفس الوقت ادت الى تفاقـ االضرار التي يتعرض ليا

نتيجو حداثتيا وعدـ العمـ بمخاطرىا سواء مف حيث تكوينيا او مف حيث استعماليا.

واماـ ىذا الوضع استشعر الفقو قصور االحكاـ الواردة في القانوف المدني عف توفير

الحماية المنشودة وتغطية ىذه االضرار .

فنظرية عيوب الرضا والتي عني المشرع العراقي بتنظيميا في القانوف

المدني العراقي رقـ ( )40لسنة  1951بطريقة محددة ودقيقة  ،عمبلً عمى استقرار
المعامبلت ادى ذلؾ بصورة غير مباشرة الى تضييؽ نطاقيا والتشديد في الشروط
البلزمة لتطبيقيا مما نتج عنو صعوبة اثباتيا  ،ال سيما عيبي الغمط والتغرير لما
يتطمباه مف اشتراط او توفر قصد التضميؿ لمتوصؿ الى عدـ نفاذ العقد بالنسبة

لمتدليس  ،واشتراط اف يكوف الغمط جوىرياً واف يكوف متصبلً بعمـ المتعاقد

االخر

)(1

.

ومف جية اخرى فاف التزامات البائع التقميدية  ،وبالتحديد التزامو بضماف

العيوب الخفيفة اضحت قاصرة عف تحقيؽ الحماية البلزمة لممشتري  ،اذ يكفي البائع
لكي يتحمؿ مف المسؤولية اف يسمـ المشتري سمعة جديدة الصنع وخالية مف العيوب

الخفية  ،او اف يفضي اليو بما يكتنؼ الشيء المبيع مف عيب خفي اذ يفقد العيب
) (1نصت المادة (  )119من القانون المدنً العراقً على انه  ( :ال ٌجوز للمتعاقد وقع فً
غلط ان ٌتمسك به اال اذا كان المتعاقد االخر قد وقع فً نفس الغلط او كان على علم به او
كان من السهل علٌه ان ٌتبٌن وجوده )  .ونصت المادة (  ) 233من القانون المدنً العراقً
على انه  ( :اذا صدر التغرٌر من غٌر المتعاقدٌن فال ٌتوقف العقد إال اذ ثبت للعاقد المغبون
ان العاقد االخر كان ٌعلم او كان من السهل علٌة ان ٌعلم بهذا التغرٌر وقت ابرام العقد).
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في ىذه الحالة وصؼ الخفاء الذي يعد شرطاً اساسياً مف شروط ضماف العيوب

الخفية .

ويمكننا القوؿ كذلؾ اف االلتزاـ بالتحذير مف شأنو اف يزيؿ قد اًر كبي اًر مف

الصعوبات التي تعتري تطبيؽ نظرية عيوب الرضا  ،فبالنسبة لعيب الغمط اصبح

يكفي المتعاقد االثبات اف وقوعو في الغمط كاف بسبب اخبلؿ المتعاقد معو بيذا

االلتزاـ ومف ثـ بإمكانو المطالبة بحقوقو القانونية  ،وبالنسبة لمتغرير  ،فانو يمكف

اعتبار الكتماف تدليساً اذا كاف ىذا المتعاقد ممتزما بواجب تحذير المتعاقد معو لحظة
تكويف العقد المراد ابرامو .

ومف ىذا المنطمؽ بدت بوادر ىذا االلتزاـ في االفؽ  ،وذىب راي فقيي

)(1

.

الى اف االلتزاـ بالتحذير يعتبر خير تطبيؽ لمبدأ الوقاية خير مف العبلج  ،مما
يستوجب فرض االلتزاـ بالتحذير عمى عاتؽ احد الطرفيف المتعاقديف لصالح المتعاقد

االخر .

اختمؼ الفقو القانوني حوؿ مسألة اساس التزاـ البائع بالتحذير مف مخاطر
المبيع فظير مف ينادي بأف االلتزاـ بضماف العيوب الخفية يعتبر اساساً لبللتزاـ
بالتحذير  ،وقيؿ باف االلتزاـ بالتحذير يجد اساسو بااللتزاـ بالتسميـ .

ولئلحاطة بما تقدـ سنقسـ ىذا المطمب الى الفرعيف اآلتييف :

الفرع االوؿ  :االلتزاـ بضماف العيوب الخفية كاساس لبللتزاـ بالتحذير .

الفرع الثاني  :االلتزاـ بالتسميـ كأساس لبللتزاـ بالتحذير .

) (1انظر  :د .احمد محمد الرفاعً  ،الحماٌة المدنٌة للمستهلك ازاء المضمون العقدي  ،دار
النهضة العربٌة  ،القاهرة  ، 1994 ،ص . 106
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يذىب رأي فقيي الى اف االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع ىو التزاـ تبعي يجد

اساسو في االلتزاـ بضماف العيوب الخفية وذلؾ عمى اساس اف الخطورة تمثؿ عيباً
خفياً في المبيع ويضمنو البائع ومف ثـ يمتزـ بالتحذير منو عند ابراـ العقد  .وبذلؾ

فاف المسؤولية التي تنشأ عند االخبلؿ بااللتزاـ بالتحذير ستخضع لممادة () 1645

مف قانوف المدني الفرنسي .

إال اف ىذا االتجاه تعرض لعدة مبلحظات  ،منيا اف االلتزاـ بضماف العيوب

الخفية يجد مصدره في المواد (  ) 1649 – 1641مف قانوف المدني الفرنسي والتي
تقابميا المواد (  558الى  ) 570مف القانوف المدني العراقي في حيث اف االلتزاـ

بالتحذير ىو مف صنع وخمؽ القضاء .

وكذلؾ مف حيث النطاؽ يعتبر االلتزاـ بالتحذير اوسع نطاقاً مف االلتزاـ بضماف

العيوب الخفية  ،فيذا االخير يقتصر عمى الحاالت التي يكوف فييا المبيع مشوباً
بأحد العيوب الخفية فقط  ،بينما يمتد نطاؽ االلتزاـ بالتحذير الى كافة الحاالت التي

يتسـ فييا المبيع ببعض الخطورة .

اما فيما يتعمؽ بنطاؽ التطبيؽ مف حيث االشخاص فااللتزاـ بضماف العيب

الخفي يقع عمى البائع فقط اما بالنسبة لبللتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع فاف التزاـ

البائع بالتحذير يتحدد بالمخاطر التي يكوف المنتج قد احاطو عمماً بيا فقط ).(1

) (1د .حمدي احمد سعد  ،االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة للشًء المبٌع  ،ط ، 1المكتب الفنً
لإلصدارات القانونٌة  ،دون مكان نشر  ، 1999 ،ص. 84
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 ،الى اف التزاـ البائع بتسميـ المبيع يعتبر اساساً اللتزامو

بالتحذير ومف ثـ فيو يجد اساسو في القواعد التي تحكـ االلتزاـ بالتسميـ الواردة في

القانوف المدني ) .(2وعميو ووفقاً ليذا االتجاه يمتزـ البائع بتسميـ المبيع مشتمبلً عمى
الصفات التي تعيد بوجودىا في العقد اي يمتزـ بتسميـ شيء مطابؽ لِما اتفؽ عميو
في العقد .

إال اف ىذا الراي تعرض الى انتقادات ومنيا  ،اف االلتزاـ بالتسميـ يكوف البائع قد

وفى بو متى قاـ بوضع الشيء المطابؽ والمتفؽ عميو تحت تصرؼ المشتري بحيث
يتمكف مف حيازتو واالنتفاع بو دوف عائؽ  ،في حيث اف االلتزاـ بالتحذير ال يقتصر

دور البائع فيو عمى تسميـ الشيء المطابؽ لكنو اصبح مسؤوالً ايضاً عف مدى
مبلئمتو لحاجات المشتري  .كما اف ارفاؽ نشرة بالمبيع عند التسميـ توضح طريقو
استعمالو وتحذر مف مخاطرة اليعني اف البائع قد نفذ التزامو بالتحذير  ،اذ قد يحتاج

االمر الى معمومات اضافية بالنظر الى طبيعة المبيع والمخاطر المتوقعة مف
استعمالو).(3

ونظ اًر لبلعتبارات السابقة فانو ال يمكف القوؿ بتأسيس االلتزاـ بالتحذير مف

مخاطر المبيع عمى االلتزاـ بالتسميـ .

يتضح مما تقدـ وبعد توجيو االنتقادات الى االتجاه الذي ينادي بأف االلتزاـ

بالتحذير يجد اساسو في االلتزاـ بضماف العيوب الخفية  ،او االتجاه الذي يذىب الى
تأسيس االلتزاـ بالتحذير عمى االلتزاـ بالتسميـ وما تعرض لو مف انتقادات  ،نصؿ
) (1انظر د .خلٌل احمد قتادة  ،الوجٌز فً شرح القانون المدنً الفرنسً  ،عقد البٌع  ،ج ، 4ط1
 ،دون مكان نشر  ، 2000 ،ص . 170
وانظر كذلك  :د .عمري عزالدٌن  ،حماٌة الرغبة المشروعة للمستهلك  ،منشأة المعارف ،
االسكندرٌة  ، 2006 ،ص. 30
) (2انظر  :المواد ( . )536من القانون المدنً العراقً و ( ) 1615من قانون المدنً الفرنسً.
) (3انظر  :د .حمدي احمد سعد  ،المصدر السابق  ،ص. 88
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الى عدـ كفاية األسس المقترحة كأساس لبللتزاـ بالتحذير  ،وىذا ما يعني اف االمر

يتعمؽ بالتزاـ يتمتع بذاتيو مستقمو مصدرىا القواعد العامة في القانوف المدني فعمى
الرغـ مف عدـ وجود نصوص قانونية خاصة في القانوف المدني العراقي تنص عمى

ىذه االستغبللية صراحة وىو ما نوصي بو الى مشرعنا العراقي مف ضرورة قيامو

بتنظيـ االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع بصورة صريحة وبنصوص قانونية
خاصة ،فعمى ما يبدوا اف النقاش حوؿ االساس القانوني لبللتزاـ بالتحذير سيظؿ

قائماً مالـ يتدخؿ المشرع بالنص عميو صراحة .
وذىب اتجاه فقيي

)(1

 ،الى التأكيد عمى اف االلتزاـ باإلعبلـ والنصيحة

واالخبار والتحذير ىي التزامات قائمة بذاتيا واف االخبلؿ بيا يؤدي الي قياـ

المسؤولية العقدية  .ويذىب القضاء والفقو في فرنسا عمى تأسيس االلتزاـ بالتحذير
عمى المادة ( )135مف قانوف المدني الفرنسي

)(2

 ،والتي تنص عمى اف العقد ال

يقتصر عمى الزاـ المتعاقد بما ورد بو بؿ يتناوؿ باإلضافة الى ذلؾ ماىو مف

مستمزمات العقد وفقاً لمقانوف والعرؼ والعدالة بحسب طبيعة االلتزاـ .

) (1د .صبري حمد خاطر  ،االلتزام قبل التعاقد بتقدٌم المعلومات  ،بحث منشور  ،مجلة العلوم
القانونٌة  ،جامعة بغداد  ،المجلد ( ، )11العدد ( ، 1996 ، )1ص 72
)ٌ (2قابل هذا النص المادة (  )2/150مدنً  /عراقً والمادة (  ) 2/148مدنً  /مصري .
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املبحث الثاني

الطبيعة القانونية لاللتزام بالتحذير من خماطر املبيع
مف الميـ تحديد طبيعة االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع ذلؾ انو يتوقؼ عمى
ىذا التحديد بياف حدود ىذا االلتزاـ ومدى ارتباط الوفاء بو بالعقد  ،وىؿ ىو سابؽ

عمى ىذا االخير ومستقؿ عنو  ،اـ انو مبلزـ لو ومرتبط بو ؟ والتعرؼ فييا اذا كاف

االلتزاـ بالتحدير ىو التزاـ ببذؿ عناية اـ انو التزاـ بتحقيؽ نتيجة ؟
وازاء ما تقدـ سنقسـ ىذا المبحث الى المطمبيف اآلتييف :

المطمب االوؿ  :طبيعة االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع مف حيث زمف الوفاء بو.
المطمب الثاني :طبيعة االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع مف حيث كونو التزاماً
بتحقيؽ نتيجة اـ التزاماً ببذؿ عناية .

لتحدي ػ ػػد طبيع ػ ػػة االلتػ ػ ػزاـ م ػ ػػف مخ ػ ػػاطر المبي ػ ػػع م ػ ػػف حي ػ ػػث زم ػ ػػف الوف ػ ػػاء ب ػ ػػو
سنقسـ دراستنا في ىذا المطمب الى فرعيف وكاالتي :

الفرع االوؿ  :االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع التزاـ سابؽ عمى العقد مف حيث
الوفاء بو .

الفرع الثاني  :االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع التزاـ تعاقدي مف حيث الوفاء بو.
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 ،الى اف االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع ىو

التزاـ مستقؿ عف العقد  ،حيث يتعيف الوفاء بو في المرحمة السابقة إلبراـ العقد فيو

التزاـ قبؿ  ،ويستند اصحاب ىذا االتجاه الى ما يأتي :

 -1يجب عمى المنػتج باعتبػاره بائعػاً وىػو اوؿ المػدينيف بيػذا االلتػزاـ  ،الوفػاء بػو قبػؿ
طػػرح المنتجػػات الػػى السػػوؽ ومػػف ثػػـ تحػػذير المسػػتيمكيف قبػػؿ اإلقػػداـ عمػػى اب ػراـ

العق ػ ػػد  ،ويك ػ ػػوف التح ػ ػػذير ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ كتاب ػ ػػة البيان ػ ػػات المتعمق ػ ػػة بخط ػ ػػورة ى ػ ػػذه

المنتوجات ،والتحذير منيا  ،وكيفية االحتفاظ بيا .

 -2اف العمـ الكافي بمحؿ العقد وكيفية استخدامو والتحذير مف مخاطرة ىو مف
العناصر المكممة لرضا المشتري ووسيمة إليجاد رضاحر وسميـ لديو وبالتالي فاف
ىذه الوسيمة تكوف ضرورية قبؿ ابراـ العقد مما يدؿ عمى الطبيعة قبؿ التعاقدية

ليذا االلتزاـ .

 -3اف ىذا االلتزاـ يوجبو القانوف احياناً  ،حيث انو اساسو في المبادئ العامة في
القانوف المدني  ،كمبدأ حسف النية الذي يفرض عمى المتعاقد الذي يحوز
معمومات بخصوص العقد اف يعمـ المتعاقد االخر طالما يتعذر عميو اإلستعبلـ

عنيا مف تمقاء نفسو وبالتالي يعتبر التزاماً قانونياً .

ويرى الدكتور محمد شكري سرور اف التزاـ المنتج باتخاذ كؿ ماىو ضروري مف

االحتياطات لمحيمولة دوف تحقؽ الخطر الكامف في ىذه المنتوجات ىو ليس التزاماً
( )2انظر :د .محمد شكري سرور  ،المصدر السابق  ،ص  21وانظر كذلك  :د .نزٌه محمد
الصادق المهدي  ،االلتزام قبل التعاقدي باالدالء بالبٌانات  ،ط  ، 3دار النهضة العربٌة ،
القاهرة  ، 2991 ،ص  242وانظر كذلك  :د .عبدالعزٌز المرسً حمود  ،االلتزام قبل
التعاقدي باالعالم فً عقد البٌع فً ضوء الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة  ،دون مكان نشر ،
 ، 3111ص . 392
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ناتجاً عف عقد البيع الذي ربط بيف المنتج والمضرور بصورة دقيقة  ،وانما ىو التزاـ
سابؽ عمى ابراـ ىذا العقد  ،ويجب عمى المنتج اف يفي بو قبؿ طرح المنتوجات في

االسواؽ  ،محذ اًر مستعممييا المحتمميف بصورة عامة

)(1

.

وم ػ ػػف االحك ػ ػػاـ القض ػ ػػائية الت ػ ػػي ج ػ ػػاءت تؤك ػ ػػد ى ػ ػػذا المعن ػ ػػى م ػ ػػا قررت ػ ػػو محكم ػ ػػة

 stdenis de lareunionفػي حكميػا الصػادر بتػاري  1993/4/26مػف مسػؤولية

الشػركة البائعػة الفػػرف كيربػائي يمػػزـ لتشػغيمو تيػػار كيربػائي قوتػػو (  )24امبيػر لمخبػزة
واقع ػػة ف ػػي منطق ػػة تعم ػػـ الش ػػركة جي ػػداً ع ػػدـ امك ػػاف الحص ػػوؿ عم ػػى ى ػػذا التي ػػار فيي ػػا،
إلخبلليا بااللتزاـ بالتحذير حيث كػاف عمييػا اف تبػيف لممشػتري كافػة البيانػات وتحػذير

مف عدـ التبلعب لوجود الخطورة .

وعمية ومف خبلؿ ىذه االعتبارات فاف البائع يجب عميو ىنا اف يتدخؿ قبؿ

ابراـ العقد  ،مما يدؿ عمى الطبيعة قبؿ التعاقدية لبللتزاـ بالتحذير في ىذه الحالة .

اف الوفاء بااللتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع في المرحمة السابقة عمى ابراـ

العقد او اثناءه ال يمنع مف اف يكوف ىذا االلتزاـ ىو التزاماً ناشئاً عف العقد ومرتبط

بو  ،فالمشتري عندما يقدـ عمى شراء شيء  ،ينتظر مف البائع التحذيرات البلزمة
لتفادي المخاطر التي يمكف اف تنجـ عف ىذا الشيء ومف ثـ تندمج ىذه التحذيرات
في العبلقة العقدية  ،اضافة الى اف البائع عندما ينبو ويحذر المشتري وقت ابراـ

العقد انما يحذره بصفة متعاقداً الف عدـ تنفيذ البائع ليذا االلتزاـ ال يكتشؼ اال بعد
ابراـ العقد او اثناء تنفيذه).(2

كما انو ووفقاً لنص المادة (  ) 1135مف القانوف المدني الفرنسي والتي تنص

عمى انو ( ال يقتصر العقد عمى الزاـ المتعاقد بما ورد فيو ولكف يتناوؿ ايضاً ما ىو
) (1د .محمد شكري سرور  ،المصدر السابق  ،ص . 17
) (2انظر  :د .احمد محمد الرفاعً  ،المصدر السابق  ،ص . 187-186
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()1

مف مستمزماتو وفقاً لمقانوف والعرؼ والعدالة بحسب طبيعة االلتزاـ)

 .فاف عقد

البيع ال يقتصر عمى الزاـ البائع بتسميـ مبيع مطابؽ لممواصفات فحسب  ،وانما

يجب عميو ايضا اف يزيؿ كؿ ما مف شأنو اف يمس سبلمة المشتري  ،وال يكتمؿ ذلؾ

اال بتحذيره لممشتري عف كافة المخاطر الناجمة عف الشيء المبيع .

()2

وبرأينا – المتواضع – يمكف القوؿ اف اقتصار االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع
عمى المرحمة السابقة عمى تنفيذ العقد او العكس  ،يشكؿ في اعتقادنا انتقاصاً وتقميبلً
ومف دوف مبرر  ،مف الدور الذي نشأ ىذا االلتزاـ مف اجمو  ،لذلؾ فمف األنسب

القوؿ بأف االلتزاـ بالتحذير ىو التزاـ ذو وظيفة مزدوجة  ،فيو ويساىـ في حماية

رضا المشتري اثناء ابراـ العقد مف جية  ،ويساىـ في حسف انتفاع المشتري بالشيء
وتجنيبو مخاطرة في مرحمة التنفيذ مف جية اخرى .

إف التساؤؿ الذي يمكف اف يثار ىنا ىو  ،ىؿ اف االلتزاـ بالتحذير ىو التزاماً بتحقيؽ
نتيجة ؟ اـ انو يعتبر التزاماً ببذؿ عناية ؟

ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ سيتـ تقسيـ ىذا المطمب الى الفرعيف اآلتييف :

الفرع االوؿ  :االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع التزاـ بتحقيؽ نتيجة .
الفرع الثاني  :االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع التزاـ ببذؿ عناية .

(ٌ )1قابل هذا النص المادة (  )2/150مدنً  /عراقً والمادة (  )2/ 148من قانون المدنً
المصري رقم (  ) 131لسنة . 1948
( )2د .حمدي احمد سعد  ،المصدر السابق  ،ص . 146

د .ابراهيم عنتر فتحي الحياني

()1

ذىب اتجاه فقيي .

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنـة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
اذار
جمادي االخرة  1435هـ

61

الى اف االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع ىو الزاـ

بنتيجة  ،ومف ثـ يكفي لقياـ مسؤولية البائع اف يثبت المشتري ما اصابو مف ضرر ،

وليس اماـ البائع سوى اثبات السبب االجنبي الذي حاؿ دوف تحقيؽ النتيجة .

وذىب ىذا االتجاه كذلؾ الى اف االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع اذا تـ القوؿ
بأنو ليس التزاـ بتحقيؽ نتيجة فإف ىذا القوؿ سوؼ يفقد االلتزاـ بالتحذير مف جدواه

ويفرغو مف مضمنو.

ولكف يمكف الرد عمى ىذا القوؿ باف النتيجة المبتغاة مف فرض االلتزاـ

بالتحذير مف مخاطر المبيع والمتمثمة في تجنب المشتري لمخاطر استعماؿ المبيع ،
ىي نتيجة يبلبسيا االحتماؿ  ،الف البائع ميما ادلى لممشتري مف التحذيرات الخاصة

بالمبيع فيو ال يضمف النتيجة المطموبة  ،الف تحقؽ النتيجة يتوقؼ عمى فيـ
المشتري ليا  ،وىذا ما ال يستطيع اف يضمنو البائع .

()2

ويذىب اصحاب ىذا االتجاه كذلؾ الى اف القوؿ باف االلتزاـ بالتحذير مف

مخاطر المبيع ىو التزاماً بوسيمة مف شأنو اف يؤدي الى المغايرة في تطبيؽ االحكاـ
الخاصة بالمسؤولية عف االضرار الناشئة عف المنتوجات الصناعية وتمؾ الناتجة عف

حراسة االشياء غير الحية  ،حيث اف المسؤولية االخيرة تنشأ بمجرد اثبات اف
الضرر قد تحقؽ نتيجة التدخؿ االيجابي لمشيء وال يمكف دفع المسؤولية إال بأثبات

خطأ البائع .

()3

( )1انظر  :د .ثروت فتحً اسماعٌل  ،المسؤولٌة المدنٌة للبائع المهنً الصانع الموزع  ،ط،1دار
النهضة العربٌة  ،القاهرة  ، 1987 ،ص. 374
( ) 2د .محمد علً عمران  ،االلتزام بضمان السالمة وتطبٌقاته فً بعض العقود  ،دار النهضة
العربٌة  ،القاهرة  ، 1980 ،ص. 236
( )3د .علً سٌد حسن  ،المصدر السابق  ،ص . 87
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ويمكف الرد عمى ىذا القوؿ باف اخضاع المسؤولية الناشئة عف مخاطر

استعماؿ المنتوجات والمسؤولية الناشئة عف حراسة االشياء لقواعد واحدة  ،انما

ينطوي عمى خمط غير مقبوؿ بيف نوعيف مف الضرر يخضع كؿ منيما مف حيث

نظاـ تعويضو لنظاـ قانوني مختمؼ  ،فالتعويض عمى اساس حراسة االشياء يقوـ

عمى اساس المسؤولية التقصيرية  ،في حيف اف تعويض االضرار الناشئة عف
مخاطر استعماؿ المبيع انما يتـ عمى اساس المسؤولية العقدية .

()1

في حقيقة االمر اف االلتزاـ بالتحذير يتوفر فيو معياريف  ،فبالنسبة لممعيار

االوؿ ىو المعيار الذي يتمثؿ في درجة احتماؿ النتيجة  ،فالنتيجة التي يراد تحقيقيا

مف التحذير ىي تجنب المشتري لممخاطر المرتبطة باستعماؿ المبيع لكف البائع ال
يضمف ىذه النتيجة بؿ يتعيد فقط ببذؿ كؿ ما يستطيع إلحاطة المشتري بالمعمومات

وال يتعيد بأكثر مف ذلؾ الف التحذير ميما بمغت دقتو ودرجو وضوحو ال يكفي
لتحقيؽ النتيجة المنتظرة بؿ يتوقؼ االمر عمى مدى استجابة المشتري ليذا التحذير

والتزامو بو (. )2

اما المعيار الثاني فيتمثؿ في الدور الذي يمعبو الدائف في ىذا االلتزاـ في

تحقيؽ النتيجة او منعيا  ،حيث اف المشتري وىو الدائف في االلتزاـ بالتحذير يمعب

دو اًر ايجابياً في تحقيؽ النتيجة المطموبة  ،فيو قد يستجيب التحذير  ،وقد ال
يستجيب  ،وىنا لعؿ التحذير يغني عف وقوع الضرر  ،ومف ثـ فاف التزاـ البائع
يقتصر فقط عمى احاطة المشتري بكافة التحذيرات التي تجنبو مخاطر استعماؿ

)  )1د .حمدي احمد سعد  ،المصدر السابق  ،ص . 170
(2 ).mazee (h) , Essai de classificati on des obligat ions en oblions
det eninne et obligations gene rales de pru de nce .
R.T.D.civ.1999.P.10.
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المبيع  ،وال ينتظر منو ضماف عدـ تحقيؽ تمؾ المخاطر  ،وىذا ما جعؿ الفقو يذىب

الى اف االلتزاـ بالتحذير ىو ليس إال التزاماً يبذؿ العناية المطموبة دوف إشتراط تحقؽ

النتيجة .

()1

وقد ظير اتجاه فقيي  )2( .يذىب الى اف االلتزاـ بالتحذير – وىو ما نؤيده

– ىو التزاـ اقوى مف االلتزاـ يبذؿ عناية حيث اف ىناؾ امور يجب عمى المديف
بااللتزاـ القياـ بيا  ،وانو بنفس الوقت اقؿ مف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة حيث ىناؾ امور

ال تدخؿ تحت سيطرة المديف بااللتزاـ بؿ يترؾ االمر فييا لمطرؼ الدائف  ،لذلؾ فيـ
يصفونو بأنو التزاـ بتحقيؽ نتيجة مخففة .

وينطمؽ اصحاب ىذا االتجاه في تحديدىـ لطبيعة ىذا االلتزاـ مف النظر الى ما

ىو مطموب تحديداً مف المديف  ،فيؿ ىو ممزـ بالتحذير لمطرؼ الدائف ؟ اي ىؿ ىو
ممزـ بنقؿ البيانات لمدائف ؟ وىؿ عميو التزاـ بفيـ ىذا االخير ليذه البيانات ؟ وىؿ

يمتزـ المديف بأف يستعمؿ الدائف ىذه البيانات استعماالً صحيحاً ؟

فبالنسبة الى مدى التزاـ المديف بنقؿ البيانات  ،فانو اذا كاف يعمـ او كاف مف

المفروض عميو اف يعمـ بالبيانات عف الشيء محؿ العقد واىميتيا لممتعاقد معو ،
فيجب عمية اف يدلي بيا لمدائف فيو التزاـ مادي بنقؿ معمومات ومف ثـ فيو التزاـ

بتحقيؽ نتيجة .

اما فيما يتعمؽ بالتزاـ المديف في االلتزاـ بالتحذير بفيـ الدائف لما يدلي لو

مف المعمومات وتحصيمو ليا واختيار الوسائؿ المبلئمة لتنفيذ ىذا االلتزاـ  ،فاف

االلتزاـ ىنا يكوف التزاماً بوسيمة ويستطيع اثبات خطاً المديف في ىذه الحالة بإثبات
اختيار المديف لوسيمة لـ يستطيع بيا فيـ التحذير  ،كإثبات عدـ كفاية التحذير

قدـ او عدـ وضوحو  ،اما عف استعماؿ ىذه البيانات مف طرؼ الدائف استعماالً
الم ق
) )1د .نزٌه محمد الصادق المهدي  ،المصدر السابق ،ص 145وانظر كذلك  :د .حمدي احمد
سعد  ،المصدر السابق  ،ص . 84
) )2انظر  :د .جابر محبوب علً  ،المصدر السابق  ،ص  278وانظر كذلك  :د .احمد محمد
الرفاعً  ،المصدر السابق  ،ص . 193
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صحيحاً  ،فاف ىذا االمر ال يدخؿ ضمف التزاـ المديف بالتحذير  ،وذلؾ مف منطمؽ
انو امر نفسي خاص بالدائف  ،فيو حر في االخذ بيذا التحذير مف عدمو  ،وليس

بوسع المديف اجبار الدائف عمى اتباع ىذه التحذيرات .

اذف يتضح لنا  ،اف االلتزاـ بالتحذيرات مف مخاطر المبيع يمكف اعتباره

التزاـ بتحقيؽ نتيجة مخففة  ،ذلؾ انو يجب عمى البائع اف يثبت قيامو بالتحذير مف
مخاطر المبيع عمى الوجو األكمؿ  ،ومف ثـ فاف عدـ حصوؿ المشتري عمى النتائج

المرجوة مف شراء المبيع يعتبر قرينة عمى ثبوت خطأ البائع  ،لكنيا قرينة بسيطة ،

اذ يمكف لمبائع اف يدفع مسؤولية بإثبات اف المشتري قد قصر بتطبيؽ واحتراـ ىذه

التحذيرات .
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املبحث الثالث

فعالية االلتزام بالتحذير من خماطر املبيع
اف االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع كما سبؽ بيانو ىو التزاـ دعت اليو
التطورات الحاصمة في مجاؿ انتاج السمع  ،فأماـ قصور التزامات البائع التقميدية
وعدـ كفايتيا  ،كاف البد مف فرض االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع  ،واف فعالية

االلتزاـ بالتحذير تبدوا مف خبلؿ مضمونو ونطاقو .

ولئلحاطة بما تقدـ سنقسـ ىذا المبحث الى المطمبيف االتييف :

المطمب االوؿ  :مضموف االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .
المطمب الثاني  :نطاؽ تطبيؽ االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع .

اف تنفيذ البائع اللتزامو بتحذير المشتري مف مخاطر المبيع  ،يتضمف قيامو

ببياف طريقة استعماؿ المبيع مف جية والتحذير مف المخاطر المرتبطة باستعماؿ
المبيع مف جية اخرى .

لذلؾ سنقسـ ىذا المطمب الى الفرعيف اآلتييف :
الفرع االوؿ  :االلتزاـ ببياف طريقة استعماؿ المبيع .

الفرع الثاني  :االلتزاـ بالتحذير مف المخاطر المرتبطة باستعماؿ المبيع .

اف التزاـ البائع الميني بإحاطة المشتري عمماً بكيفية استعماؿ المبيع ال يقؿ

اىمية عف التزامو بالتحذير مف اخطاره خصوصاً في ظؿ التطور اليائؿ الذي
صاحبو انتشار المنتوجات ذات التقنية العالية والتي تتسـ بتعقد استعماليا ومف ثـ
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فيي تحتاج الى اقصى درجات الدقة والوضوح في بياف طريقة استعماليا ،
كالمنتوجات الدوائية والمواد السامة التي يمكف اف يؤدي اإلستعماؿ الخاطئ ليا الى

اصابة المستعمؿ بأضرار جسيمة قد تصؿ الى الوفاة  .ومف ثـ يمكف القوؿ بأف
مناط القياـ بيذا االلتزاـ ىو جيؿ الدائف بيذه البيانات  ،السيما عندما يكوف جيمو

مشروعاً الستحالة عممو بيا  )1(.لذلؾ يتعيف عمى البائع الميني اف يفضي لممشتري
بالطريقة المثمى الستعماؿ المبيع وفؽ الغرض المخصص لو  ،وذلؾ باف يوضح لو

كافة المعمومات الضرورية حتى يتمكف المشتري مف االنتفاع بالمبيع عمى اكمؿ
وجو.

وتختمؼ ىذه المعمومات بحسب ما اذا كاف الشيء المبيع مف االشياء المعدةق
لبلستعماؿ خبلؿ فترة محدودة او مف االشياء دائمة االستعماؿ  .فبالنسبة لؤلشياء

مؤقتو االستعماؿ كالمواد الغذائية والمواد السامة والمبيدات واالدوية والمستحضرات
الطبية ومواد الدىاف وغيرىا  ،فاف عمى البائع اف يبيف طريقة استعماؿ ىذه االشياء ،
سواء فيما يتعمؽ بوقت استخداميا او المقادير المطموبة او الجرعات المتناولة

واالحتياطات الواجب اخذىا عند االستخداـ  .واف تقصير البائع في تقديـ ىذه
البيانات او تقديميا بطريقة ناقصة او غير سميمة يقيـ مسؤوليتو عما يصيب

المشتري مف اضرار .

()2

اما فيما يخص االشياء دائمة االستعماؿ  ،وىي االشياء التي تطوؿ فترة

استعماليا كاآلالت واالجيزة الكيربائية او االلكترونية  ،فاف عمى البائع اف يقدـ
لممشتري كافة البيانات المتعمقة بكيفية استخداميا واالحتياطات الواجب اتخاذىا عند

تشغيميا اضافة الى بياف مكوناتيا وخصائصيا .

()3

وىكذا يمكف القوؿ بأف االلتزاـ

( )1انظر  :د .نزٌه محمد الصادق المهدي  ،المصدر السابق  ،ص . 151
( )2د .عامر قاسم احمد القٌسً  ،الحماٌة القانونٌة للمستهلك  ،ط،1دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،
عمان  ، 2002 ،ص . 125
( )3د .حمدي احمد سعد  ،المصدر السابق  ،ص. 197
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ببياف طريقة استعماؿ المبيع يعتبر بمثابة تحذير غير مباشر مقتضاه ضرورة التزاـ

المشتري بالطريقة المثمى الستعماؿ المبيع واال تعرض لممخاطر .

ال يقؼ التزاـ البائع عند حد بياف طريقة استعماؿ المبيع  ،بؿ ينبغي عميو

الى جانب ذلؾ اف يعممو بالمخاطر التي يمكف اف تنجـ عف استعماؿ ىذا الشيء
الم بيع او حيازتو  ،واف يحذره منيا واف يبيف لو جميع االحتياطات الواجب عمية
اتخاذىا لتجنب ىذه المخاطر .

()1

واف االلتزاـ بالتحذير مف المخاطر المرتبطة باستعماؿ المبيع يأخذ جانباً مف

االىمية في المنتوجات التي يرتبط استعماليا او مجرد حيازتيا بأخطار معينة تبقى

قائمة حتى ولو قاـ المشتري باستعماؿ الشيء استعماالً صحيحاً وفقاً لمغرض
المخصص لو  ،فمف يشتري عبوة مبيدات فانو يستطيع الحصوؿ عمى افضؿ النتائج
باتباع طريقة استعماؿ صحيحة  ،ولكنو ربما يجيؿ اف قربيا مف مصدر ليب او

تركيا في مكاف شديد الحر يمكف اف يؤدي الى انفجارىا بسبب تمدد الغاز المضغوط
داخميا .

()2

وىكذا تبدوا اىمية ىذا التحذير المباشر  ،حيث يتعيف عمى البائع اف يحذر

المشتري صراحة مف كافة المخاطر التي يمكف اف تترتب عمى استعماؿ المبيع او

مجرد حيازتو  ،واف يبيف لو بدقة كافة االحتياطات البلزمة لتجنب ىذه المخاطر ،
عمى اف ىذا التحذير ال يحقؽ غرضو إال اذا استجمع عناصر معينة يمكف لمقاضي

اف يسترشد بيا في تقدير مدى كفاية التحذير في حث انتباه المشتري بالمخاطر

ووسائؿ تجنبيا  ،وتتجسد ىذه العناصر في وجوب اف يكوف ىذا التحذير كامبلً ،
()3

وظاى اًر  ،و مفيوماً  ،ومثبتاً عمى الشيء المبيع ذاتو .

( )1د .ثروت فتحً اسماعٌل  ،المصدر السابق  ،ص345
).(2د .محمد شكري سرور  ،المصدر السابق  ،ص . 32
( )3انظر :د .عبدالعزٌز المرسً حمود  ،المصدر السابق  ،ص . 42
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اف تحديد نطاؽ تطبيؽ االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع يقتضي تقسيـ ىذا

المطمب الى فرعيف اآلتييف :

الفرع االوؿ  :نطاؽ تطبيؽ االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع مف حيث الموضوع
الفرع الثاني  :نطاؽ تطبيؽ االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع مف حيث االشخاص

اذا كاف االجماع الفقيي ،

()1

قد انعقد  ،فيما تعمؽ بتحديد نطاؽ تطبيؽ

االلتزاـ بالتحذير مف حيث الموضوع عمى اف ىذا االلتزاـ ينصرؼ الى االشياء او

المنتوجات الخطرة  ،إال اف النقاش قد اثير حوؿ تحديد المقصود بالشيء الخطر .

وفي الحقيقة إف اتفاؽ الرأي عمى دخوؿ المنتوجات الخطرة عمى وجو

التحديد في نطاؽ التزاـ البائع الميني يستند الى اعتباريف اساسييف  :يتمثؿ االوؿ في
الحاجة الماسة الى حماية المشتري في مجاؿ بيع المنتوجات الخطرة  ،وذلؾ بالنظر

الى التزايد المضطرد ليذه النوعية مف المنتوجات في عالمنا المعاصر الذي يشيد

تقدماً ىائبلً في مجاؿ االنتاج  ،بحيث اصبح مف العسير عمى المشتري اف يتعرؼ

عمى المخاطر التي ينطوي عمييا المبيع سواءاً مف حيث تكوينو او مف حيث طريقة

استعمالو .

اما االعتبار الثاني  ،فيتعمؽ بعدـ كفاية النصوص القانونية المنظمة

اللتزامات البائع في القانوف المدني عف تحقيؽ الحماية المنشودة لممشتري  ،ومف ىنا

جاءت اىمية القاء االلتزاـ بالتحذير عمى عاتؽ بائع االشياء الخطرة ولقد ظير
) )1انظر  :د .علً سٌد حسن  ،المصدر السابق  ،ص  96وانظر كذلك  :د .نزٌه محمد
الصادق المهدي  ،المصدر السابق  ،ص . 11
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خبلؼ فقيي حوؿ مسألة تحديد المقصود بمفيوـ الشيء الخطر حيث ظير في ىذه

المسألة رأيػ ػ ػ ػاف :

الرأي االوؿ  :يذىب اصحاب ىذا الرأي ( ،)1الى التوسع مف مفيوـ الشيء الخطر،

فالشيء يكوف خط اًر وفقاً لما جاء بو اصحاب ىذا الرأي  ،اما بطبيعتو واما بظروفو
ومبلبساتو  ،فيو يكوف خط اًر بطبيعتو اذا كاف مصدر خطر بحكـ تكوينو او تركيبو

كاألدوية واالسمحة  ،ويكوف الشيء خط اًر لظروفو ومبلبساتو اذا كاف بحكـ تكوينو ال
يمثؿ خط اًر  ،ولكف الظروؼ والمبلبسات التي وجد فييا تضفي عميو وصؼ

الخطورة ،فالشيء يصبح خط اًر بمبلبساتو اذا كاف في وضع او في حالة تسمح عادة

بأف يحدث الضرر  ،اي تدخؿ تدخبلً ايجابياً في احداث الضرر  .اال اف ىذا الرأي

لـ يجد قبوالً لصعوبة التمييز بيف االشياء الخطرة وعير الخطرة  ،حيث اف كؿ شيء

قد يصبح خط اًر اذا تـ استعمالو بطريقة غير صحيحة .
الرأي الثاني  :يرى انصار ىذا الرأي

()2

 ،اف معيار خطورة الشيء يجب اف يتـ

البحث عنيا في طبيعة الشيء وخواصو الذاتية  ،فالشي ال يكتسب صفة الخطورة إال

اذا كاف بحكـ تكوينو او تركيبو خط اًر  ،فالخطورة ىي ليست فكرة نسبية تختمؼ
باختبلؼ الظروؼ والمبلبسات التي يوجد فييا الشيء وقت حصوؿ الضرر  ،وانما

ىي فكره مطمقة تقضي اف يكوف الشيء خط اًر في جميع االحواؿ ولجميع االشياء
واالشخاص وبصرؼ النظر عف كيفية استعماؿ الشيء وقت حصوؿ الضرر .

وقد اخذ كؿ مف القانوف المدني المصري والقانوف المدني العراقي بيذه المسؤولية

وحدد مفيوـ االشياء الخطرة باآلالت الميكانيكية وتمؾ التي تتطمب عناية خاصة

لموقاية مف ضررىا

()3

.

) (1انظر  :د .محمود جالل حمزة  ،المسؤولٌة الناشئة عن االشٌاء غٌر الحٌة  ،منشأة المعارف،
االسكندرٌة  ، 1988 ،ص. 180
) (2انظر  :د .محمد لبٌب شنب  ،المسؤولٌة عن االشٌاء  ،ط،2دار النهضة العربٌة  ،القاهرة ،
 ، 1980ص 60وما بعدها.
) )3انظر  :المواد (  ) 178من القانون المدنً المصري رقم (  ) 131لسنة  1948و( )231
من القانون المدنً العراقً رقم (  ) 40لسنة . 1951
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لما كاف البائع ىو الطرؼ االكثر خبرة ودراية بالمبيع  ،فانو يقع عميو االلتزاـ
بالتحذير مف مخاطر المبيع  ،ولكف مدى ونطاؽ ىذا االلتزاـ يضيؽ ويتسع بحسب

صفة البائع وتخصصو  ،فااللتزاـ بالتحذير مف مخاطر المبيع يقع بصورة رئيسية
عمى عاتؽ البائع المتخصص عمى اعتبار انو الشخص الذي تتوفر فيو الدراية
والمعرفة الفنية الكاممة بالمنتوجات التي يتعامؿ فييا  ،وبالتالي فاف البائع

المتخصص المنتج يعتبر اوؿ المدينيف بااللتزاـ بالتحذير وذلؾ بالنظر الى حجـ
المعمومات المتوفرة لديو عف السمع التي يقوـ بإنتاجيا اذ يفترض فيو العمـ الكامؿ

بالشيء المنتج  ،ومف ثـ فاف المشتري او المستيمؾ العادي والذي يفتقر الى المعرفة
الفنية بالمبيع ينتظر مف البائع المنتج قد اًر مف المعمومات اكثر دقة مما ينتظر مف
البائع غير المنتج ( . )1اما المشتري فانو يعتبر الدائف المباشر بااللتزاـ بالتحذير مف

مخاطر المبيع في مواجية المديف بو  ،واف المشتري قد يكوف غير متخصصاً وىو

المستيمؾ العادي وقد يكوف متخصصاً .

فيدخؿ اصطبلح المشتري غير المتخصص في مفيوـ المستيمؾ عموماً ،

موسع يعرفو(.)2
وقد كاف تعريؼ المستيمؾ محؿ خبلؼ انطبلقاً مف اتجاىيف  ،اتجاه ق
انو كؿ شخص يتعاقد بيدؼ االستيبلؾ ،اي بمعنى االستعماؿ او االستخداـ .في
حيف ذىب اتجاه اخر( - )3وىو ما نؤيده – الى تعريؼ المستيمؾ بانو الشخص الذي
يحوز او يستخدـ السمع والخدمات استخداـ غير ميني  .وبالتالي ذىب ىذا االتجاه

الى االخذ بالمفيوـ الضيؽ المستيمؾ .

) )1انظر  :د .حسٌن الماحً  ،المسؤولٌة الناشئة عن المنتوجات المعٌبة  ،ط ،1دار النهضة
العربٌة  ،القاهرة  ، 1998 ،ص. 51
) (2انظر  :احمد محمد الرفاعً  ،المصدر السابق  ،ص  50وما بعدها .
) (3انظر :مٌرفت عبدالمنعم صادق  ،الحماٌة الجنائٌة للمستهلك ،ط،1دار النهضة العربٌة ،
القاهرة  ، 2001 ،ص . 12
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اما اذا كاف المشتري متخصصاً في نفس مجاؿ البائع المنتج فاف ىذا سوؼ

يضيؽ مف نطاؽ التزاـ البائع بالتحذير وسوؼ يكوف ىذا االمر سبباً لمتخفيؼ او
االعفاء مف المسؤولية وبالتالي فاف المخاطر التي يتعرض ليا المشتري ال تكوف

راجعة الى نقص في المعمومات المقدمة مف البائع المتخصص بؿ تعود الى خطأ

المشتري في االستفادة مما اتيح لو مف المعمومات

()1

.

إال انو قد يتسع نطاؽ االلتزاـ بالتحذير حتى ولو كاف المشتري شخصاً

متخصصاً فيما يشتريو كما لو كاف المبيع مبتك اًر حديثاً ولـ يسبؽ تداولو في االسواؽ

او ذا تقنيو عالية جداً ومعقدة (.)2

) (1د .عبدالعزٌز المرسً حمود  ،المصدر السابق  ،ص . 307
) (2د .حمدي احمد سعد  ،المصدر السابق  ،ص . 291
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الخــاتـمــة
مف خبلؿ ما سبؽ عرضو في ىذا البحث  ،يمكننا اف نوجز اىـ النتائج التي

توصمنا الييا في ىذا البحث  ،والتي عمى ضوئيا نقدـ بعض التوصيات لمشروعنا
العراقي ووفؽ ما يأتي :
 -1أف االلتزاـ بالتحذير ىو التزاـ وسط مف حيث الشدة بيف االخبار والنصيحة.

 -2ىناؾ اختبلؼ بيف االلتزاـ بالتحذير الذي يتعمؽ بمخاطر المبيع  ،وااللتزاـ
باإلفضاء الذي يتعمؽ بالطريقة المثمى الستعماؿ المبيع .

 -3تمتع االلتزاـ بالتحذير بذاتيو مستقمة تميزه عف غيره مف االلتزامات االخرى
كااللتزاـ باالخبار واالفصاح والنصيحة  ،وكذلؾ عدـ وجود نصوص قانونية
خاصة في القانوف المدني العراقي تنص عمى تنظيـ ىذا االلتزاـ وعمى

استقبلليتو بصورة صريحة .

 -4اف االلتزاـ بالتحذير ال يمكنو اف يحقؽ الدور الذي الشيء مف اجمو وىو
تحقيؽ الحماية لممشتري  ،إال اذا تـ االعتراؼ بو وتقريره في مرحمتي ابراـ

العقد وتنفيذه .

 -5عدـ التوسع في تحديد المقصود بالشيء الخطر  ،بؿ التضييؽ مف ىذا
المفيوـ وجعمو يشمؿ االشياء الخطرة بطبيعتيا فقط والبحث عف الخواص

الذاتية لمشيء الخطر .

 -6اف النقاش حوؿ االساس القانوني لبللتزاـ بالتحذير سيظؿ قائماً مالـ يتدخؿ
المشرع بالنص عمية صراحة .
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 .1نظ اًر لبلىمية التي بات يحتميا االلتزاـ بالتحذير في مجاؿ حماية المستيمؾ
مف المنتوجات الخطرة فقد اصبح مف الضروري اف يتدخؿ المشرع العراقي

لمنص صراحة عمى ىذا االلتزاـ  ،وبياف وقت وجوبو  ،واالشخاص الممزميف

بو  ،وتنظيـ االلتزاـ بالتحذير تنظيماً صريحاً في القانوف المدني الع ارقي .

 .2عمى المشرع اف يبحث عف الوسائؿ االكثر فاعمية ومنيا االلتزاـ بالتحذير
مف المخاطر المبيع وذلؾ لتحقيؽ حماية حقيقية بوضع قواعد متناسقة

وكاممة تنظـ ىذا االلتزاـ مف اجؿ ىدؼ اساسي ىو حماية المشتري في عقد

البيع  ،مع االشارة الى ضرورة مساىمة ىذا االخير في تحقيؽ حمايتو عف

طريؽ االعبلف عف المخالفات التي يرتكبيا المنتج .
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