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[د .أمحد الدراري]

أحكام ضمان العيب الخفي في
العقد الوارد على نظام معلوماتي

وفق القانون الفرنسي واإلماراتي والمغربي

*

الدكتور أحمد الدراري

*

املخلص
تنطلق هذه الدراسة من أمهية املعلوماتية يف حياة املؤسسات بمختلف أنواعها،
بالنظر إىل املزايا العديدة التي حتققها املعاجلة اآللية للبيانات ملستخدمها مقارنة
باملعاجلة اليدوية هلا.
وقد أصبحت احلاجة ملحة للتوفيق بني النصوص التقليدية ،واإلشكاالت
العملية التي طرحتها عن طريق تدخل ترشيعي يواكب التطور الذي تعرفه القوانني
املقارنة.
وقد تناولت الدراسة بالتحليل مدى انطباق رشوط العيب اخلفي عىل الربنامج
باعتباره شيئا غري مادي يف القانون الفرنيس واإلمارايت واملغريب ،وكذلك مدى اعتبار
وجود فريوس بالربنامج عيبا تنطبق عليه أحكام الضامن ،فضل عن التمييز بني
العيب اخلفي وعدم املطابقة يف املجال املعلومايت ،وأثر خماطر التطور العلمي يف
اإلعفاء عن املسؤولية املدنية يف ضوء موقف القضاء الفرنيس من ضامن قابلية
الربنامج للتطور وما إذا كانت تعترب عيبا خفيا كذلك أم ال ،إىل جانب املعيار املناسب
الكتشاف العيب اخلفي يف هذا املجال التقني.
 أجيز للنشر بتاريخ .2016/1/24
 أستاذ القانون المدني المساعد -كلية الحقوق -جامعة ابن زهر -اكادير -المغرب.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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وإذا كان العقد الوارد عىل نظام معلومايت يربط بني طرفني خيتلفان من حيث
املعرفة والقدرات التقنية يف املجال املعلومايت ،فإن هذا األمر ،قد ترتب عليه تغري يف
املفاهيم السائدة يف إطار نظرية العقد واخلاصة بمفهوم نظرية ضامن العيوب اخلفية،
فااللتزام بالضامن يف العقود املرتبطة باملعلوماتية قد أدى إىل ظهور مفهوم جديد
يمكن أن يثري نظرية الضامن السائدة يف العقود املسامة ،حيث إن األمر مل يعد يتعلق
بعيب يف اليشء املبيع ،وإنام هو عيب ينظر إليه يف إطار السلمة االقتصادية ملوضوع
العقد بالنسبة للعميل ،وبعبارة أخرى ،فالضامن ينبغي أن يكون تقييميا وليس
بالرجوع إىل الصورة التقليدية يف إطار القواعد العامة.
لذلك ،فإن املستجدات التي يعرفها االقتصاد عىل املستوى الدويل فرضت التطرق
إىل التطور الذي تعرفه األنظمة القانونية املقارنة ،عن طريق عرض مستجدات العقد
الوارد عىل نظام معلومايت بخصوص ضامن العيب اخلفي سيام عىل مستوى القضاء
والفقه الفرنسيني واحللول التي أرساها يف ظل عدم وجود أحكام قضائية سواء عىل
صعيد املغرب أو اإلمارات العربية املتحدة ،مع الرتكيز عىل خصوصيات هذا العقد
عىل ضوء القواعد العامة ونظام امللكية الفكرية.

املقدمة
لقد أصبحت املعلوماتية حاليا تشكل إحدى أهم األسس يف االقتصاد ،فالعامل اليوم
يشهد تغيريات جذرية يف كافة املستويات سواء السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية،
وأصبح االشرتاك يف النظام العاملي اجلديد يبدو هدفا منشودا يسعى إليه مجيع أعضاء
املجتمع الدويل ،وإن كان لكل طرف مفهوم أو تفسري خمتلف هلذا النظام اجلديد ،وذلك

70
2

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/2

???????? ?????????? ??????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ?????? ????? ?? ????? ????? ???? ????? Al-Darari:

[د .أمحد الدراري]

بحسب اتفاق أو اختلف مصالح كل فئة مما يكشف عن عدم رسوخه بعد .
()1

ولعل من أهم التكنولوجيا احلديثة التي يسعى اجلميع إىل احلصول عليها مهام كانت
العقبات والقيود هي أنظمة املعلومات واالتصاالت ،فكلام زاد االعتامد عىل هذه
األخرية زادت فرصة املجتمعات يف التقدم ،إذ تنعكس آثار هذه التكنولوجيا عىل
خمتلف قطاعات اإلنتاج بام يزيد من مردوديتها وقدرهتا عىل املنافسة يف جمال نشاطها .
()2

وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك فقد أصبحت املعلوماتية تكتيس أمهية كربى يف حياة
املؤسسات بمختلف أنواعها ،وال شك أن ذلك راجع إىل املزايا العديدة التي حتققها
املعاجلة اآللية للبيانات ملستخدمها مقارنة باملعاجلة اليدوية هلا.
وقد أصبحت احلاجة ملحة للتوفيق بني النصوص التقليدية ،واإلشكاالت العملية
التي طرحتها عن طريق تدخل ترشيعي يواكب التطور الذي تعرفه القوانني املقارنة.
وهكذا تظهر أمهية املوضوع يف تبني املرشع اإلمارايت واملغريب لقواعد قانونية تنظم
هذا النوع من العقود ،عن طريق تنظيم العلقة بني أطراف العقد وحتديد اآلثار
القانونية املرتتبة عىل ذلك.
فإذا كان اإلنتاج املادي يشكل عنرصا هاما يف التنمية االقتصادية واالجتامعية ،فإن
اإلنتاج الفكري ال يقل أمهية عنه حيث يتم من خلله إرساء األسس جلميع صور
التقدم .
()3

( )1خالد حمدي عبد الرحمان :الحماية القانونية للكيانات المنطقية( ،برامج المعلومات) ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة عين شمس ،1992 ،ص.22 :

(2) Bertrand A: La protection des logiciels, Presses universitaires de France,1éd, août
1994, p: 6

) (3لقد جاء في ميثاق االتحاد الكونفدرالي الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين الصادر بتاريخ  1956ما يلي" :إن
مؤلفي المصنفات األدبية والموسيقية والفنية والعلمية يؤدون دورًا فكريًا رفيعًا يعم نفعه على البشرية جمعاء ويضرب
بجذوره في الزمن ،ويؤثر على نمو جوهري في تطور الحضارة ومن ثم فإن على الدولة أن تضمن للمؤلف أكبر قدر من
الحماية ،ال تكريمًا لمجهوده الشخصي فحسب بل ومراعاة لخير المجتمع أيضًا" .أشار إليه نواف كنعان :حق المؤلف،
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وهكذا تظهر أمهية هذا البحث من خلل دور املعلوماتية يف عملية التنمية
االقتصادية ،واحلاجة من ثم إىل بحث اإلشكاالت القانونية املتعلقة هبا وحماولة
التوصل إىل احللول املناسبة هلا من جهة أوىل ،ومن جهة ثانية ،فإن املعلوماتية
باعتبارها ظاهرة إنسانية واقتصادية واجتامعية ال يمكن أن تتطور بذاهتا دون أن
تتوافر هلا القواعد القانونية التي تنظم استخدامها .
()4

إن أهم اإلشكاالت التي يطرحها عقد املعلوماتية تتمثل يف غياب أي تنظيم
ألحكام ضامن العيب اخلفي يف املجال املعلومايت .وإزاء هذا القصور فإن البحث يف
النظام القانوين الذي حيكم هذا العقد يقتيض البحث يف مدى إمكانية تطبيق القواعد
العامة يف التعاقد عىل عقد املعلوماتية.
ذلك أن عقد املعلوماتية جيمع بني طرفني أحدمها هو املورد للربنامج املعلومايت،
واآلخر هو العميل املستخدم له ،والعلقة التي تربطهام تنطوي عىل مجلة من
اخلصائص أمهها ما يشغله املورد املعلومايت كمهني متخصص يف هذه التكنولوجيا
احلديثة ،من موقع متميز يف مواجهة عميل جيهل يف غالب األحيان املعلوماتية ،وقلام
يكون قادرا عىل تقدير ما يتناسب واحتياجاته احلقيقية منها.
والواقع أن العقد موضوع دراستنا يتميز بكونه يربط بني طرفني خيتلفان من حيث
املعرفة والقدرات التقنية يف املجال املعلومايت ،عىل نحو يصبح معه املورد املعلومايت يف
موقع من يعلم يف مواجهة العميل الذي جيهل النواحي التقنية هلذا املجال ،األمر الذي
يؤدي إىل تغري يف املفاهيم السائدة يف إطار نظرية العقد واخلاصة بمفهوم نظرية ضامن
النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولى،2004 ،
الصفحة7:

(4) Savatier R: Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil, 3 édition,
Dalloz, 1964, p: 62
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العيوب اخلفية ،فااللتزام بالضامن يف العقود املرتبطة باملعلوماتية يؤدي إىل مفهوم
جديد يمكن أن يثري نظرية الضامن السائدة يف العقود املسامة ،حيث إن األمر ال
يتعلق بعيب يف اليشء املبيع وإنام هو عيب ينظر إليه يف إطار السلمة االقتصادية
ملوضوع العقد بالنسبة للعميل ،وبعبارة أخرى فالضامن ينبغي أن يكون تقييميا وليس
بالرجوع إىل الصورة التقليدية يف إطار القواعد العامة .
()5

ففي هذا السياق يطرح التساؤل حول مدى انطباق رشوط العيب اخلفي عىل
الربنامج باعتباره شيئا غري مادي ،وهل يمكن اعتبار وجود فريوس بالربنامج عيبا
تنطبق عليه أحكام الضامن؟ وهل تعترب عدم قابلية الربنامج للتطور عيبا خفيا
كذلك؟ ،وما هو املعيار املناسب الكتشاف العيب اخلفي يف هذا املجال التقني؟
أما بخصوص منهجية البحث ،فقد حاولت جاهدا اتباع منهج مقارن تأصييل
حتلييل ،يسمح بعرض التطور املهم عىل مستوى عدة أنظمة قانونية ،عن طريق عرض
مستجدات العقد الوارد عىل نظام معلومايت ،خاصة عىل مستوى القضاء والفقه
الفرنسيني ،يف ظل عدم وجود أحكام قضائية سواء عىل صعيد املغرب أو اإلمارات
العربية املتحدة ،مع الرتكيز عىل خصوصيات هذا العقد عىل ضوء القواعد العامة
ونظام امللكية الفكرية.
وبناء عىل ما تقدم سنقسم هذه الدراسة إىل مطلبني ،نتناول يف األول ،االلتزام
بضامن العيوب اخلفية يف املجال املعلومايت ،عرب التطرق إىل مدى انطباق العيب اخلفي
عىل الربامج املعلوماتية يف الفقرة األوىل ،ثم نتناول رشوط هذا العيب ،وهي خفاؤه
يف الفقرة الثانية ،وجسامته يف الفقرة الثالثة ،ثم قدمه يف الفقرة الرابعة .أما املطلب
الثاين ،فنخصص الفقرة األوىل منه للتمييز بني العيب اخلفي وعدم املطابقة يف املجال
(5) Vivant.M: L’informatique dans la théorie générale du contrat, Dalloz 1994, p: 121
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املعلومايت ،والثانية ،لعدم قابلية الربنامج للتطور عن طريق التطرق إىل أثر خماطر
التطور العلمي يف اإلعفاء من املسؤولية املدنية يف ضوء موقف القضاء الفرنيس من
ضامن قابلية الربنامج للتطور ،ثم ننتهي بخامتة تتضمن أهم امللحظات و
االستنتاجات واالقرتاحات.

املطلب األول :
االلتزام بضامن العيوب اخلفية يف املجال املعلومايت
يؤيد أغلب الفقه تطبيق أحكام ضامن العيوب اخلفية يف نطاق عقد البيع عىل عقد
املعلوماتية  (،الفقرة األوىل) وقد نظم املرشع املغريب عىل غرار نظريه الفرنيس
()7

()6

()8

واإلمارايت العيب املوجب للضامن ،وحدد الرشوط الواجب توافرها فيه حتى يكون
()9

موجبا للضامن ( الفقرة الثانية) .
.

الفقرة األوىل :انطباق العيب اخلفي عىل الربامج املعلوماتية
جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن نقاشا طرح عىل مستوى الفقه يتعلق بام إذا كان
(6) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, 4 éd, 1avril 2006,
p: 116
-Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale, Wolters kluwer,
France, 2007, p: 172.

) (7تنص الفقرة األولى من الفصل  549من قانون االلتزامات والعقود المغربي على ما يلي » :يضمن البائع عيوب الشيء
التي تنقص من قيمته نقصًا محسوسًا ،أو التي تجعله غير صالح الستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد .أما
العيوب التي تنقص نقصًا يسيرًا من القيمة أو االنتفاع ،والعيوب التي جرى العرف على التسامح فيها ،فال تخول الضمان «.
) (8ينص الفصل  1641من القا نون المدني الفرنسي على أن البائع يعتبر مسؤوال عن عيوب الشيء المبيع التي تجعله غير
صالح لالستعمال فيما أعد له ،أو تلك التي تنقص منه ،بحيث تجعل المشتري ال يقوم بشرائه أو يدفع ثمنًا أقل لو علم
بها.
) (9تنص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة  544من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على ما يلي -2 " :ويعتبر
العيب قديمًا إذا كان موجودًا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم  -3 .ويعتبر العيب الحادث
عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندًا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع-4 .ويشترط في العيب القديم أن
يكون خفيًا والعيب الخفي هو الذي ال يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو ال يتبينه الشخص العادي أو ال يكشفه غير خبير وال
يظهر إال بالتجربة".
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العيب اخلفي ينطبق عىل الربنامج املعلومايت باعتباره شيئا غري مادي أم ال.
فقد تساءل بعض الفقه الفرنيس حول ما إذا كان يمكن اعتبار إرادة املرشع قد
اجتهت إىل عدم انطباق العيب اخلفي عىل االبتكارات غري املادية بخلف االبتكارات
املادية من جهة أوىل ،ومن جهة ثانية ،فاملادة  L132-8من مدونة امللكية الفكرية التي
تنص عىل أن املؤلف يضمن للنارش االنتفاع اهلادئ باملصنف أشارت فقط إىل االلتزام
بضامن االستحقاق دون االلتزام بضامن العيوب التي تنقص من قيمة اليشء أو نفعه
أو جتعله غري صالح للستعامل املعد له .
()10

ويرى بعض الفقه أنه ينبغي عىل الطرفني التنصيص عىل الرشوط التي حتدد
العيوب التي يضمنها املورد املعلومايت .
()11

كام يرى فقه آخر أن النصوص املتعلقة بضامن العيوب اخلفية يف القانون املدين
الفرنيس ،وردت يف إطار عقد البيع والكراء الواردين عىل أشياء مادية ،واحلال أن
العقد الوارد عىل الربنامج النوعي يعترب من قبيل عقد املقاولة من ناحية أوىل ،ومن
ناحية ثانية يرد عىل يشء غري مادي .
()12

وبالرغم من ذلك فقد ذهب أغلب الفقه إىل أن عقد املعلوماتية باعتباره عقد
مقاولة خيضع لألحكام الواردة بخصوص العيوب اخلفية برصف النظر عن طبيعة
الربنامج غري املادية ،إذ ينبغي األخذ بعني االعتبار النتيجة املنتظرة من طرف
العميل .
()13

(10)Viricel A: Le droit des contrats de l’informatique, éditions du moniteur, paris 1984, p:
158
(11)Linant de Bellefonds X, Holande A: Les contrats informatiques et télématiques,
Delmas1992, p: 122
(12) Lucas A: Le droit de l’informatique, Presses universitaires de France, 1987, p: 442
(13)Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale, op cit, p: 177
Bohoussou D-L: L’obligation de garantie dans les contrats relatifs à l’informatique, thèse,
Montpellier, 1993, p: 35.
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كام أن القضاء بدوره أكد عىل أن املورد املعلومايت يتحمل بااللتزام بضامن العيوب
اخلفية التي تشوب الربنامج الذي يصممه ،بحيث ال تقف طبيعة الربنامج غري املادية
حائل أمام تطبيق أحكام ضامن العيوب اخلفية عليه .
()14

الفقرة الثانية :خفاء العيب
سنتناول يف هذه الفقرة مفهوم خفاء العيب( أوال) ،لنعرض بعد ذلك ملدى توافره
يف الفريوسات(ثانيا).
أوال :مفهوم خفاء العيب يف املجال املعلومايت:
يشرتط يف خفاء العيب أال يكون املشرتي قد علم به وقت البيع أو قبله ،ألن إبرامه
للعقد عىل هذا النحو يعد قبوال منه للمبيع بعيوبه .
()15

وعىل هذا النحو هناك رشطان خلفاء العيب حتى يكون موجبا للضامن مها :أال
يكون العيب ظاهرا وأال يكون معلوما للمشرتي .
()16

ويشرتط لكي يكون العيب خفيا أال يكون باستطاعة العميل أن يكتشفه لو فحص
الربنامج بعناية الشخص العادي  ،ومفاد ذلك أن املعيار املستخدم يف هذه احلالة
()17

(14) C A paris 22 février 2002 cité par Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique
expertale, op cit, p:178
C A Aix en provence 27 mars 2002 cité par Bitan H: Droit des contrats
informatiques et pratique expertale, op cit, p: 178
Tri com paris 26 février 1990 cité par Bitan H: Droit des contrats informatiques et
pratique expertale, op cit, p: 176
(15) C A Versailles 24 novembre 2000, JCP, Panorama jurisprudentiel, 2001, p: 397
(16) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, 4 éd, 1avril 2006, p: 119

 عزة محمود أحمد خليل:مشكالت المسؤولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوقجامعة القاهرة  ،1994ص88 :

(17) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op cit, p: 119

وقد جاء في حكم للمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ  1945/08/21بأن العيب الخفي في مجال عقد المقاولة هو
ذلك الذي ال يمكن الوقوف عليه من طرف الرجل العادي ،وإنما يلزم الكتشافه اللجوء إلى ذوي االختصاص والمعرفة.
 حكم المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ  ،1945/08/21أشار إليه عبدالقادر العرعاري :المسؤولية العقدية للمقاولوالمهندس المعماري بالمغرب ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم
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معيار موضوعي .وبناء عىل ذلك يكون العيب خفيا إذا مل يتبني للعميل عند فحص
الربنامج وإنام يلزم الكتشافه االستعانة بخبري .
()18

ولكن األمر يدق بحسب خربة العميل ألن خربة املهني املحرتف ختتلف عن خربة
املستهلك العادي أو خربة املهني غري املحرتف يف املجال املعلومايت ،حيث يكفي
املستهلك العادي جمرد الفحص البسيط للقول بعدم قدرته عىل اكتشاف العيب ،بينام
يلزم املهني املحرتف بأن يفحص الربنامج فحصا دقيقا بيقظة وتبرص للقول إن هناك
عيبا خفيا مل يستطع اكتشافه رغم هذا الفحص .
()19

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن القضاء الفرنيس يتشدد اجتاه العميل املهني
املحرتف ويفرتض قرينة عىل قدرته يف اكتشاف العيب  ،متى حتقق له أن أي
()20

متخصص كان بمقدوره اكتشاف العيب وال تسقط هذه القرينة إال يف حالة إثبات أن
العيب ال يمكن اكتشافه بواسطة أي مهني آخر يف نفس درجة ختصصه ودرايته
بمجال عمله  ،أو كان عدم اكتشاف العيب ناجتا عن تدليس املورد املعلومايت .
()22

()21

القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الرباط  ،1991/1990ص222 :

- Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale, op cit, p: 179
(18) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, Presses
universitaires d’Aix Marseille, 1996, p: 199
(19) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel,op. cit, p:
199
- Jobin P:La vente d’équipements informatique, mémoire de DES, faculté de
Montpellier, 1970, p: 105
(20) Cass com 19 novembre 1983 cité par Bitan H: Contrats et litiges en
informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p : 199
- Tri com paris 26 mai 1986 cité Bitan H: Droit des contrats informatiques et
pratique expertale, op cit, p: 180
(21) CA paris 18 mars 1988 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p: 199
(22) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p:
199
- Tournafond O: Observations sous cass com 24 avril 1991, Dalloz, 1991, p: 169
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وال يمكن مساءلة العميل عىل عدم استعانته بخبري يف املجال املعلومايت لفحص
الربنامج ،مادام أن القانون مل يفرض عليه ذلك من أجل ضامن العيب اخلفي .
()23

ويف هذا اإلطار يساوي القضاء بني املهني غري املتخصص يف املجال املعلومايت
وبني أي مستهلك عادي يف قدرته عىل اكتشاف العيب اخلفي ،فعندما ال يدخل
موضوع العقد يف جمال ختصصه فهو ينزل منزلة املستهلك العادي من حيث عدم
املعرفة والدراية بموضوع العقد .
()24

بينام ال يستطيع العميل أن يتمسك بضامن العيب اخلفي متى ثبت أنه كان عىل علم
به كأن يثبت املورد أنه أخربه به  ،كام لن يكون بمقدوره التمسك هبذا الضامن إذا
()25

(23) Cass civ 3 mai 1989, Dalloz, 1990, p: 117
Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p:
199
Tournafond O: Observations sous cass civ 3 mai 1989, Dalloz, 1990, p: 117

يذهب بعض الفقه إلى أن طبيعة العيب الخفي بالنسبة للعميل ترتبط بالتقنية عالية المستوى التي يتميز بها البرنامج
المعلوماتي النوعي ،لذلك يدعو إلى ضرورة االستعانة بخبير في المجال المعلوماتي من أجل فحص البرنامج والتأكد مما
إذا كان مشوبًا بعيب أم ال.

de Lamberterie I:Les techniques contractuelles suscitées par l’ informatique,
Thèse parisII, 1977, p: 133
Jobin P: Mémoire précité, p: 105

ويستند هذا الفقه في موقفه إلى قرار قديم لمحكمة االستئناف ببوردو ،قررت فيه هذه األخيرة أن مشتري العقار يلزمه
االستعانة بخبير لفحصه من أجل اكتشاف عيوبه مادام غير متخصص في مجال البناء.

CA Bordeaux 10 décembre 1928 cité par de Lamberterie I: Thèse précitée, p:
CA Bordeaux 10 décembre 1928 cité par Jobin P: Mémoire précité, p: 105

133
-

لكن االستعانة بخبير من أجل اكتشاف العيب يطرح عدة تساؤالت تتمثل في ما إذا كان العميل ملزمًا بما يتوصل إليه
الخبير بشأن العيب الخفي أم ال من جهة أولى ،ومن جهة ثانية إذا كان الخبير سيّئ النية أو أخطأ في تقديره ،هل يفقد
العميل الحق في الرجوع على المورد المعلوماتي بدعوى ضمان العيوب الخفية .
نظرًا لهذه اإلشكاالت رفض القضاء الفرنسي أن يفرض على العميل االستعانة بخبير وتحميله بالتزام لم ينص عليه
المشرع.

- Cass civ 3 mai 1989, Dalloz, 1990, p: 117
- Tournafond O: Observations sous cass civ 3 mai 1989, Dalloz, 1990, p: 117
- Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale, op cit, p: 179
(24) Cass com 3 mai 1988, Dalloz, 1990, p: 61, Note Karila J-L
- Cass. com 28 avril 1987, Dalloz, 1987, p: 455, obs. Aubert J-L
(25) Cass civ 20 février 1996
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اتضح أن العيب يسري مما جيري العرف عىل التسامح بشأنه  ،ومن املمكن إصلحه
()26

بسهولة وكذلك الشأن بالنسبة للعيب املؤقت  ،ألن هذا التمسك يتناىف مع حسن
()27

()28

النية ،ونظرا ألن هذه القواعد ليست من النظام العام فيجوز االتفاق عىل تشديد
الضامن املتعلق بالعيوب اخلفية ،بحيث يضمن املورد املعلومايت حتى تلك العيوب
البسيطة .
()29

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن الفحص املعتاد للربنامج املعلومايت يتعني أن
تراعى فيه بعض األمور التي استقر عليها العمل يف امليدان املعلومايت ،منها أن يتأكد
العميل من سلمة الدعامة املثبت عليها الربنامج ،وثانيها أن الربنامج مرفق بجميع
الوثائق واملستندات ودليل التشغيل ،وثالثها وجود شهادة الضامن التي ترتاوح مدهتا
بني ثلثة أشهر وسنة ،ويضمن فيها املورد املعلومايت خلو الربنامج من األخطاء
والعيوب ،ورابعها التأكد من أن الربنامج ينتمي إىل املورد وذلك بفحص العلمة
املميزة له حتى يتأكد من أنه حصل عىل الربنامج األصيل وليس برناجما مقلدا .
()30

ثانيا :مدى توافر رشط اخلفاء يف الفريوسات
من قبيل ما يصيب الربنامج املعلومايت بعد تسليمه ما يعرف بالفريوسات  ،فهل
()31

- Cass civ 14 juin 1989 cités par Le tourneau Ph: Contrats informatiques et
électroniques, op cit, p: 119
(26) C A Nîmes 18 décembre 1980, Dalloz, 1983, p: 23
(27) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p:
202
(28) Cass. civ 25 janvier 1989, Dalloz,1989 , p: 100
(29) Revel J: Clauses limitatives de garantie des vices cachés et clauses abusives dans
les relations professionnelles, unité ou dualité? Dalloz, 1998, p: 456
(30) Laloux D: Les virus informatique, Alleur, Belgique 1989, p: 21

 عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص 34 :وما يليها.) (31يعتبر فيروس الحاسوب برنامجًا معلوماتيًا يتم تصميمه ألهداف تدميرية مع إعطائه القدرة على ربط نفسه ببرامج
أخرى ،بحيث يتكاثر وينتشر داخل النظام المعلوماتي حتى يتسبب في تدميره تمامًا .ويتميز الفيروس بعدة خصائص،
أهمها القدرة على االختفاء والقدرة على االنتشار والقدرة على االختراق والتدمير.
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يمكن للعميل اكتشاف الفريوس إذا فحص الربنامج فحصا معتادا؟
إن اجلواب عن هذا التساؤل سيكون بل شك بالنفي ،حيث ال يستطيع العميل أن
يكتشف وجود الفريوس يف الربنامج إذا فحصه بعناية الشخص العادي .
()32

والسبب يف ذلك يرجع اىل طبيعة الربنامج املعلومايت النوعي ذاته ،فهذا األخري
يكتب بلغة عالية املستوى وبعد كتابته هبذه اللغة يطلق عليه برنامج املصدر  ،ولكي
()33

يعمل هذا الربنامج عىل احلاسوب يتعني ترمجته إىل اللغة الوحيدة التي تفهمها
مكوناته املادية وهي لغة اآللة ،ويطلق عىل الربنامج بعد حتويله إليها برنامج اهلدف،
وهذا األخري ال يمكن لإلنسان فهمه أيا كان مستواه العلمي حتى ولو كان خبريا يف
املجال املعلومايت.
وقد جرى العمل يف عقود البيع الواردة عىل برامج سابقة اإلعداد أن يطرح للبيع
برنامج اهلدف فقط ،أما برنامج املصدر فيحتفظ به املورد املعلومايت األمر الذي جيعل
اكتشاف الفريوس يف الربنامج وقت البيع أمرا مستحيل حتى عىل املشرتي اخلبري .
()34

أما يف احلاالت التي يكون فيها الربنامج حمل لعقد املقاولة وخاصة عندما يتعلق
بنظام معلومايت ،فقد جرت العادة عىل إدراج رشط يف العقد يلتزم بمقتضاه املورد
املعلومايت بتسليم العميل برنامج املصدر مع برنامج اهلدف .
()35

-Guinier D:Virus informatiques: généricité contre polymorphisme, Expertises des
systèmes d’information, n°213, mars 1998, p: 62

 عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص 36:وما يليها.) (32محمد حسين منصور :المسؤولية اإللكترونية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2003 ،ص300 :

(33) Pinto N, Taylor D: La décompilation des logiciels, un droit au parasitisme
Dalloz1999, p: 463
(34) Pinto N, Taylor D: Article précité, p: 463

) (35وإذا لم يتضمن عقد المعلوماتية شرطًا يلتزم بمقتضاه المورد المعلوماتي بتسليم العميل برنامج المصدر ،فإن
القضاء الفرنسي قرر أن برنامج المصدر يعتبر من ملحقات البرنامج وينبغي على المورد أن يسلمه للعميل مع البرنامج.

TGI Melun 2 mars 1988, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 4, 1988
4, 1988, p:56
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والتساؤل املطروح اآلن ،هل يستطيع العميل أن يكتشف الفريوس وقت تسلم
الربنامج طاملا أنه يتسلم معه برنامج املصدر؟
الواقع أن اكتشاف الفريوس من طرف العميل سواء كان خبريا أم ال يبقى من
الصعوبة بمكان رغم تسلمه برنامج املصدر للعتبارات التالية:
 إن برنامج املصدر يكتب بلغة عالية املستوى ولن يستطيع العميل قراءهتا إال إذا
كان خبريا يف هذه اللغة ،فضل عن أن خرباء املعلوماتية ال يتأتى هلم الدراية الكافية
بجميع اللغات عالية املستوى ،فغالبا ما يتخصص اخلبري يف بعض اللغات بينام ال
يعرف سوى النزر القليل عن األخرى .
()36

 إن العميل وعىل فرض متتعه بخربة ودراية يف لغة املصدر لن يكون بمقدوره
اكتشاف وجود الفريوس يف برنامج املصدر ،ألن هذا األخري إذا كان قد صمم لتنفيذ
نظام معلومايت ملؤسسة كبرية وذات أنشطة خمتلفة حيتوي عىل مئات اآلالف من
السطور ،والفريوس كام سبقت اإلشارة إىل ذلك برنامج معلومايت صغري احلجم
ويرتاوح حجمه بني عرشة أسطر إىل عرشين سطرا ،وغالبا ما تكون كلامته موزعة
بمهارة شديدة بني أسطر الربنامج كله والتي تبلغ مئات اآلالف من األسطر .
()37

وحاصل ما تقدم أنه من الصعب إن مل يكن من املستحيل عىل العميل حتى ولو
كان خبريا اكتشاف الفريوس يف الربنامج وقت التسليم.
وإذا كان من خصائص الفريوس القدرة عىل االختفاء كام سبقت اإلشارة إىل
ذلك ،فإن الشق األول من رشط خفاء العيب يكون متوفرا وال يثري إشكاال يف انطباقه
(36) Claviez J: Sécurité informatique et virus, Eyrolles, 1990, p: 81
Toubol F: Note sous TGI Melun 2 mars 1988, Droit de l’informatique et des
télécoms, n° 4, 1988, p: 56

) (37عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص93:
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عىل الفريوس ،أما عن الشق الثاين املتعلق بعدم علم العميل بالعيب ،فمن النادر أن
خيرب املورد املعلومايت عميله بالفريوس خاصة إذا كان قد زرعه ألغراض تدمريية.
ويف بعض احلاالت قد يقوم املورد املعلومايت بإخبار العميل بكون الربنامج
املعلومايت الذي صممه له حيتوي عىل فريوس هبدف محاية الربنامج من النسخ ،أو
لضامن سداد املقابل املايل يف األجل املحدد ،حيث ينشط الفريوس يف هذا األجل
ويقوم بتدمري الربنامج.
والواقع أن اإلشكال الذي يطرح بصدد هذا اإلخبار يتعلق بام إذا كان يقوم مقام
العلم بالعيب من طرف العميل بام يرتتب عليه سقوط حقه يف الضامن.
يذهب أغلب الفقه إىل أن علم املشرتي بالعيب لكي ينقلب العيب اخلفي إىل عيب
ظاهر ،جيب أن يتضمن العلم بكافة النتائج التي ترتتب عىل وجود هذا العيب يف
اليشء املبيع .
()38

وعىل هذا األساس فإن علم العميل بوجود الفريوس يف الربنامج ليس من شأنه أن
يسقط حقه يف الرجوع عىل املورد املعلومايت بالضامن إال إذا علم بكافة اآلثار والنتائج
املرتتبة عىل ذلك ،إذ إن األثر التدمريي للفريوس الذي تم زرعه يف الربنامج ال يقترص
عليه وحده ،وإنام قد يمتد ليشمل األنظمة املعلوماتية للمتعاملني معه يف شبكة

) (38محمد علي عمران :الوجيز في شرح أحكام البيع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،دون تاريخ ،ص296:
 ثروت عبد الحميد :ضمان صالحية المبيع لوجهة االستعمال ،دار أم القرى للطبع والنشر ،المنصورة تاريخ النشر غيرمذكور ،ص105:
 عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص95:فالعلم لكي يعتد به قانونًا ينبغي أن يشمل العلم بالعيب ،فضالً عن آثاره وجسامته.

Cass civ 7 juin 1995, Dalloz,IR, 1995, p: 188
Cass civ 14 juin 1989 cité par Le tourneau Ph: Contrats informatiques et
électroniques, op cit, p: 119
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[د .أمحد الدراري]

املعلومات  ،وتبعا لذلك ،ال يبدو أن هذا هو علم العميل الذي يقصده القانون .
()40

()39

كام أنه من الناحية العملية لن يعلم املورد املعلومايت العميل بوجود الفريوس عند
تسليم الربنامج ،بحيث سيدفعه هذا العلم إىل عدم تسلمه ،مما جيعل الشق الثاين من
رشط خفاء العيب متوافرا وال يثري إشكاال يف انطباقه عىل الفريوس .
()41

وبناء عىل ما سبق فإذا كان من حق املورد املعلومايت محاية برناجمه املعلومايت باتباع طريقة
تقنية معينة  ،فليس من حقه تدمري الربنامج يف وقت يؤدي إىل تعطيل نشاط العميل ،بل
()42

له أن يلجأ إىل الطرق القانونية املخولة له كطلب فسخ العقد مع املطالبة بالتعويض .
()43

الفقرة الثانية :جسامة العيب:
سنتناول مفهوم جسامة العيب (أوال) ،لنعرض بعد ذلك ملدى توافر هذه اجلسامة
يف الفريوسات(ثانيا).

(39) Network

الواقع أن قياس الخطر المعلوماتي يعد مسألة على قدر من األهمية ،فإلى جانب الضرر المباشر توجد أيضا أضرار غير
مباشرة يصعب حصرها أو حتى تقديرها .و على ذلك فقد جرى العمل في المجال المعلوماتي على إبرام العمالء لعقود
تأمين ضد هذه األخطار المعلوماتية لتغطية األضرار الناجمة عنها.

Ullman P B: Les assurances de l’informatique, in le droit des « contrats
informatiques », principes – applications, centre de recherches informatique et droit
des facultés universitaires de Namur, Belgique, 1983, p: 445
Briat M: Les assurances et le logiciel, Droit de l’informatique et des télécoms,
n° 3 ,1984, p:9
Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op cit, p: 166

) (40عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص95:
) (41عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص98:
) (42كاستخدام طريقة تقنية تحول دون قيام العميل بنسخ البرنامج المعلوماتي.

(43) Cass com 25 novembre 1997, n° Droit de l’informatique et des télécoms, n° 1,
1998, p: 60
Bui C: Note sous cass com 25 novembre 1997, Droit de l’informatique et des
télécoms, n° 1, 1998, p: 60
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أوال :مفهوم جسامة العيب:
إذا كان العيب غري جسيم ومؤثر ،فإنه ال يوجب الضامن ،ألنه غالبا ما جيري
العرف عىل التسامح فيه باعتبار أن درجة تأثريه ال تلحق بالعميل رضرا كبريا ال
يمكن حتمله .
()44

فالفيصل بني وجوب الضامن وعدم وجوبه يكمن فيام إذا كان نقص االنتفاع
بسيطا أو غري بسيط ،أي أن الضامن يتحقق متى كان العيب عىل درجة من اجلسامة
بحيث يؤثر يف االنتفاع باملبيع ،وهذا املعيار هو الذي ينبغي أن يعتد به بالنسبة حلالة
نقص قيمة املبيع كذلك .
()45

والواقع أن اعتبار العيب جسيام أو بسيطا خيتلف من برنامج آلخر ،كام خيتلف من
عميل إىل آخر نظرا للنتيجة التي يتوقعها كل منهام من الربنامج ،وهلذا يذهب بعض
الفقه إىل أن االستعامل الذي أعد له الربنامج ليس معيارا لتقدير جسامة العيب يف
()46

املجال املعلومايت الذي يتصف بالتقنية عالية املستوى ،حيث يتعني عىل األطراف
تضمني العقد بمؤرش يدل عىل وجود العيب اخلفي ،ويتمثل هذا املؤرش يف نسبة حمددة
لو نقصت عنها كفاءة أو قيمة الربنامج يكون ذلك بمثابة عيب خفي من جهة.
ومن جهة أخرى فإن اتفاق األطراف عىل هذا املؤرش سيرتتب عليه ختفيف عبء

(44) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op cit, p: 118
(45) Larroumet Ch: Note sous C.A Nîmes 18 décembre 1980, Dalloz, 1983, p: 29

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد إلى أن العيب المؤقت ال يكون مشموالً بالضمان ،باعتبار أنه ال يترتب
عليه سوى ضرر مؤقت.

-Cass civ 25 janvier 1989, Dalloz, 1990, p: 100
(46) Bohoussou D-L: Thèse précitée, p: 49
- Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p: 203
- Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale, op cit, p: 179
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إثبات جسامة العيب ،وييرس عىل القايض تقدير مدى توافره .
()47

ويف هذا الصدد قرر القضاء الفرنيس

()48

أنه من املمكن أن يصادف الربنامج

املعلومايت بعض الصعوبات التي تتطلب اإلصلح بعد التسليم دون اعتبارها عيبا
خفيا وحتميل البائع مسؤولية ذلك.
ذلك أن عملية تشغيل النظام املعلومايت تتطلب فرتة جتريبية قد تطول أو تقرص
نظرا للتقنية املهمة لألجهزة  ،ويعترب عاديا أن تظهر عىل اجلهاز بالنظر إىل نوعيته
()49

أثناء عملية التشغيل بعض االختلالت التي تتطلب اإلصلح وال تعترب بمثابة عيب
خفي ،إذ إن عقد الصيانة املربم بني الطرفني تظهر أمهيته يف هذه احلالة يف مواجهة هذه
االختلالت .
()50

ثانيا :مدى توافر اجلسامة يف الفريوس:
ويف هذا اإلطار يطرح التساؤل حول مدى تأثري الفريوس عىل الربنامج املعلومايت،
(47) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel,op. cit, p:
203
(48)C A paris 11 octobre 1985, Expertises des systèmes d’information, n° 78,
novembre 1985, p: 313

والواقع أن التعقيد الذي تتسم به عملية تشغيل النظام المعلوماتي يطرح العديد من الصعوبات التي ال يمكن أن ترقى إلى
مرتبة العيب الخفي ،وهذا ما حرص القضاء الفرنسي على تأكيده في العديد من القرارات الصادرة عنه.

-C A paris 27 mars 1987, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 4, 1987, p: 231
-Cass com 24 octobre 1995 cité par Le tourneau Ph: Contrats informatiques et
électroniques, op.cit, p: 118
-Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p: 202
(49) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p:
202
-C A paris 28 juin 1976 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p: 202
(50) CA paris 21 janvier 1983 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel,op. cit, p: 202
- Jougleux Ph: La négligence dans la protection d’un système de traitement
automatisé d’information, Expertises des systèmes d’information, n° 239, juillet 2000,
p: 220
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وهل رشط اجلسامة املتطلب يف العيب اخلفي ينطبق عليه.
الواقع أن اشرتاط أن يكون العيب مؤثرا ال ينطبق عىل إطلقه عىل الفريوس ،ذلك
أن نسبة كبرية من الفريوسات ال تؤثر عىل الربنامج ذلك التأثري الذي من شأنه أن
ينقص من قيمة الربنامج أو منفعته باملعنى الذي قصده القانون.
فهناك فريوسات خاصة تلك الذي يزرعها املورد املعلومايت حلامية الربنامج من
النسخ غري املرشوع ال تؤثر عىل قيمة الربنامج أو نفعه ،فالربنامج الذي حيمل هذا
الفريوس يظل يعمل بكفاءة عالية ويؤدي الغرض الذي أعد له دون أن تصدر منه أي
أخطاء ودون أن يسبب أي أرضار ،ويظل هكذا اىل أن يقوم العميل بالنسخ غري
املرشوع للربنامج ،إذ يف هذه احلالة ينشط الفريوس حمدثا آثاره التدمريية .
()51

ويذهب بعض الفقه إىل أن الفريوس وإن كان ال يؤثر عىل قيمة الربنامج أو نفعه
باملعنى املقصود قانونا ،إال أنه مع ذلك يعترب عيبا خفيا مؤثرا ألن العميل لو علم
بإصابة الربنامج به ملا أقدم عىل تسلمه  ،فالفريوس وإن كان ال يؤثر يف كفاءة
()52

الربنامج إال أنه مع ذلك هيدد الثروة املعلوماتية للعميل بالتدمري .
()53

) (51عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص 101:و102

(52)Tournafond O: Observations sous cass com 25 novembre 1997, Dalloz 1999, p:
66
- CA Aix en provence 21 mai 1997, Jurisclasseur périodique (la semaine juridique), éd
E, 1998 , I, n° 845 note Vivant M, Le stanc Ch
(53) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op cit, p: 166

 عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص103:وأمام األضرار الجسيمة التي تهدد الثروة المعلوماتية للعميل والتي تشمل حتى األغيار المشتركين معه في شبكة
المعلومات ،ذهب بعض الفقه إلى محاولة اقتراح نظام ضمان خمسي في المجال المعلوماتي على غرار الضمان العشري
بالنسبة لمهندسي ومقاولي البناء ،وقد صاغ هذا الفقه اقتراحه كما يلي:
" يضمن منتج برامج الحاسب و بائعها لمدة خمس سنوات سالمة البرنامج المبيع من جميع فيروسات الحاسب ،ولو لم
يعلم بوجودها ،وسواء كانت األضرار الناشئة عن هذه الفيروسات متوقعة أو غير متوقعة.
وتسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت حدوث الضرر ،أو خمس سنوات من وقت تسليم البرنامج،
ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك ".
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الفقرة الرابعة :قدم العيب:
مل ينص املرشع املغريب وكذلك نظريه الفرنيس عندما تناول األحكام اخلاصة بضامن
العيوب اخلفية عىل رشط القدم ،إال أن هذا الرشط يعترب من الرشوط املجمع عليها فقها

()54

 عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص 450 :و ما يليها.ورغم وجاهة هذا الرأي فإن هذا الضمان ال يحقق تغطية كاملة ودائمة لألضرار الناشئة عن الفيروسات ،إذ الحظ بعض
الفقه أن فكرة الضمان الخمسي من ناحية أولى ال تالئم طبيعة المسؤولية الناشئة في المجال المعلوماتي ،وأن القياس على
فكرة الضمان العشري في مجال المسؤولية الناشئة عن أعمال البناء هو قياس مع الفارق ألنه إذا كانت عيوب البناء
يفترض ظهورها خالل هذه المدة ،فإن البرامج المعلوماتية على العكس من ذلك ال تتقيد عيوبها بمدة معينة وال يمكن
حصرها بزمن محدد ،ولذلك فهي تحتاج إلى تغطية كاملة.
 عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديق :التأمين من المسؤولية وتطبيقاته اإلجبارية المعاصرة ،دراسة مقارنة بين قانونالمعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة و بين القانون المصري ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة،
 ،1999ص 402 :و 403
وفي مقابل هذا االتجاه نادى فقه آخر بالتأمين اإلجباري لحماية البرامج المعلوماتية وتغطية المسؤولية المدنية المتعلقة
بها ،و يضيف هذا الفقه أن المجال المعلوماتي يعتبر المثال النموذجي لتطبيق فكرة التأمين اإلجباري لتغطية المسؤولية
المدنية الناشئة عنه ،وذلك بالنظر الشتمال األنظمة المعلوماتية على كافة المبررات واالعتبارات التي تستوجب هذا
التأمين اإلجباري نظرًا للتعقيد الذي تتسم به.
 نزيه محمد الصادق المهدي :الحماية المدنية لبرامج الكمبيوتر ،بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر واالنترنت،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ومركز تقنية المعلومة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كلية الشريعة
والقانون 3/1 ،ماي  ،2000المجلد الثاني ،الطبعة الثالثة ،2004 ،ص542 :
ومن ناحية ثانية تتميز هذه المسؤولية باتساع مداها إذ ال يمكن حصر مجالها أو نطاق امتدادها ،فهي تشبه المسؤولية
الناشئة عن المواد المشعة ،ومن ناحية ثالثة فإن االعتبارين السابقين يؤديان إلى نتيجة حتمية وهي ضخامة األضرار الناشئة
عن الفيروسات وعدم إمكان حصر التعويضات الالزمة لجبرها ،فضالً عن عجز أي طرف من أطراف المسؤولية عن
تحملها ،وبذلك يصبح الحل المناسب لتوفير حماية فعالة وكافية هو فرض التأمين اإلجباري عن المسؤولية المدنية
الناشئة عن األضرار الالحقة باألنظمة المعلوماتية ،وذلك أيًا كانت المبادئ التنظيمية لهذا التأمين اإلجباري.
 عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديق :الرسالة السابقة ،ص404 :ويرى هذا الفقه أن المالمح األساسية لهذا التأمين اإلجباري تستند إلى مساهمة جميع األطراف و ذوي الشأن المتدخلين
في هذه المسؤولية ،من منتجي البرامج والموزعين والعمالء ،وأن يستند هذا التأمين اإلجباري إلى فكرة وثيقة التأمين
المجمعة اإلجبارية على النحو السائد في التأمين اإلجباري من المسؤولية عن أعمال البناء ،بحيث ال يسمح بمزاولة النشاط
المتعلق بالبرامج المعلوماتية إال باالستناد إلى وثيقة تأمين إجبارية يشارك في تحملها كافة المساهمين في هذه البرامج
من منتج وموزع ومستفيد وكذلك األمر بالنسبة للدولة ،وبصفة عامة تطوير فكرة تجميع المخاطر واستخدام األسس
التقنية الحديثة وتطبيقها على نظام التأمين اإلجباري من المسؤولية المتعلقة بالبرامج المعلوماتية .
 -عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديق :الرسالة السابقة ،ص404 :

-Barbier M, Lembarchand S: Le dommage imminent, l’assureur et l’an 2000,
Expertises des systèmes d’information, n° 231, novembre 1999, p: 340
- Lebeau - Marianna D, Quoy N: Site web: Risques et responsabilités, Expertises des
systèmes d’information, n°231, novembre 1999, p: 346
- Guinier D: Passage à L’an 2000: Le chaos rend la perspective imprévisible dans un
contexte systémique, Expertises des systèmes d’information, n°228, juillet 1999, p:
228
- Rozenfeld S: Assurance responsabilité civile professionnelle: Une couverture du
risque désormais limitée dans le temps, Expertises des systèmes d’information,
n°273, août / septembre 2003, p: 286
(54) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p:
203
- Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op.cit, p: 119
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وقضاء .
()55

أوال :مفهوم قدم العيب:
بالنسبة للوقت الذي يعتد فيه بقدم العيب فالراجح فقها وقضاء يف فرنسا أن
()56

()57

العيب يكون قديام إذا كان سابقا يف الوصول إىل املبيع عىل انتقال امللكية إىل املشرتي،
وتنتقل امللكية بمجرد التعاقد إذا كان املبيع معينا بذاته ومن وقت اإلفراز إذا كان
املبيع معينا بنوعه ،وبذلك فإن ما يصيب املبيع من عيوب بعد انتقال ملكيته إىل
املشرتي ال يضمنها البائع حتى ولو كان املبيع ما يزال يف يده ومل يقم بعد بتسليمه.
أما بخصوص الوضع يف القانون املغريب واإلمارايت  ،فقد اعترب املرشع أن
()58

()59

البائع ال يضمن إال العيوب التي كانت موجودة عند البيع إذا كان املبيع شيئا معينا
بذاته.
وفيام يتعلق بالفريوس الذي يصيب الربنامج فهو ال يمكن أن يكون إال قديام،
 إبراهيم إبراهيم الصالحي :حقيقة العيب الموجب للضمان وشروطه في عقد البيع ،دراسة مقارنة بأحكام الفقهاإلسالمي ،دار الطباعة المحمدية ،مكان الطبع غير مذكور ،الطبعة األولى ،1988 ،ص137:
 عبد الرسول عبد الرضا :اإللتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري والكويتي ،رسالة دكتوراه ،كليةالحقوق ،جامعة القاهرة ،1974 ،ص179:
la
et
p:

la

(55) Cass civ 10 décembre 1973, Dalloz, 1975, P: 122.
- Cass com 9 février 1965 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique,
délivrance du logiciel,op. cit, p: 203
- CA pau 4 novembre 1998.
- CA Rouen 24 octobre 2003 cités par Le tourneau Ph: Contrats informatiques
électroniques, op.cit, p: 119.
(56) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel,op. cit,
204
- Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op.cit, p: 117
(57) Cass com 18 janvier 1984
- C.A Paris 9 mai 1964 cités par Bitan H: Contrats et litiges en informatique,
délivrance du logiciel, op. cit, p: 204.

) (58ينص الفصل  552من قانون االلتزامات والعقود المغربي على ما يلي:
" ال يضمن البائع إال العيوب التي كانت موجودة عند البيع إذا كان المبيع شيئًا معينًا بذاته أو عند التسليم إذا كان المبيع
شيئًا مثليًا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف".
) (59المادة  544من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي التي سبقت اإلشارة إليها.
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ذلك أن زرع الفريوس يتم أثناء مرحلة تصميم الربنامج ،إذ أثناء هذه املرحلة يقوم
املورد املعلومايت بزرع كلامته بني سطور الربنامج الذي ينتجه للعميل .
()60

ولقبول دعوى الرجوع بضامن العيب اخلفي يلزم أن يتوافر فيها رشطان ،األول إثبات
توافر رشوط العيب اخلفي ،والثاين رضورة رفعها خلل أجل  30يوما من التسليم .
()61

والواقع أن حتديد املرشع املغريب ألجل قصري لرفع دعوى ضامن العيب أمر
()62

صعب التحقيق من الناحية العملية ،ذلك أن املجال املعلومايت تكتنفه الصعوبات
التقنية التي جتعل العيب ال يتم اكتشافه إال بعد االستخدام املستمر للربنامج ملدة
) (60عزة محمود أحمد خليل :الرسالة السابقة ،ص99:
) (61طبقًا لمقتضيات الفصل  771من قانون االلتزامات والعقود المغربي إذا تسلم العميل البرنامج وكان معيبًا أو تنقصه
الصفات المطلوبة مع علمه بذلك ،ولم يبد أي تحفظ بشأنه وفقًا لمقتضيات الفصل  768من نفس القانون ،فإنه يكون
هناك محل لتطبيق مقتضيات الفصل  553من نفس القانون كذلك المتعلق بالعيوب الموجبة للضمان.
وقد جاء في الفصل  573من قانون االلتزامات والعقود المغربي على ما يلي ":كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة
للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في اآلجال اآلتية ،و إال سقطت :بالنسبة إلى العقارات
خالل  365يوما بعد التسليم .بالنسبة إلى األشياء المنقولة والحيوانات خالل  30يومًا بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل
للبائع اإلخطار المشار إليه في الفصل  ،553ويسوغ تمديد هذه اآلجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين ،وتسري أحكام
الفصول  371إلى  377على سقوط دعوى ضمان العيب ".
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي لم يحدد أجالً لرفع دعوى الضمان ،وإنما اكتفى باإلشارة في الفصل  1648من
القانون المدني إلى أن هذه الدعوى يجب أن ترفع خالل أجل قصير يقدر حسب طبيعة العيب وعرف المكان الذي
جرى فيه البيع .وعلى ذلك فأجل رفع الدعوى في القانون الفرنسي يخضع سواء من حيث مدته أو بدء سريانه للسلطة
التقديرية للقاضي مهتديًا بالضابطين المذكورين.

- CA paris 17 novembre 1988 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p: 206

ويقدر القضاء الفرنسي هذا األجل بالنسبة لرفع دعوى ضمان العيب في المجال المعلوماتي بمدة طويلة نسبيًا بالنظر إلى
التعقيد التقني الذي يتسم به البرنامج المعلوماتي.

Cass civ 11 janvier 1989
CA paris 2 mai 1974 cités par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p: 206

أما المشرع اإلماراتي فقد حدد أجل رفع دعوى ضمان العيب الخفي في ستة أشهر من تسلم الشيء المبيع وفقًا للمادة
 555من قانون المعامالت المدنية.
) (62وهذا بخالف األمر بالنسبة للمستهلك الذي يتعاقد من أجل تلبية حاجاته غير المهنية على منتوجات أو خدمات
الستعماله الشخصي أو العائلي ،إذ حدد له المشرع بمقتضى المادة  65من القانون رقم  31-08القاضي بتحديد تدابير
لحماية المستهلك أجل سنة بعد التسليم لرفع دعوى ضمان العيب الخفي إذا انصب العقد على أشياء منقولة.
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طويلة ،مما جيعل أحكام ضامن العيب ال توفر للعميل املترضر احلامية املنشودة بخلف
موقف املرشع الفرنيس الذي اتسم باملرونة يف هذا الصدد تبعا لنوع األوضاع ومل يقيد
العميل بمدة معينة ،بل ترك األمر لتقدير القضاء مهتديا بطبيعة املبيع وعرف املكان
الذي جرى فيه البيع ،بحيث درج عىل حتديد مدة طويلة نسبيا يف املجال املعلومايت
بالنظر إىل الصعوبات التقنية التي يتسم هبا .
()63

ثانيا :إثبات قدم العيب:
يعترب إثبات وجود العيب وخفائه صعبا يف املجال املعلومايت ،إذ ال يستطيع القيام
به سوى خبري متخصص يف هذا املجال عن طريق استعامل وسائل تقنية تتيح له تقدير
مدى العيب وخفائه وتوقيت وسبب حدوثه ومقدار تأثريه عىل عمل الربنامج  ،وما
()64

إذا كان عيبا يف الربنامج أم خطأ يف االختيار .
()65

عىل أن القضاء الفرنيس يف هذا املجال يأخذ بعني االعتبار يف إثبات العيب اخلفي
(63) Cass civ 11 janvier 1989
-CA paris 2 mai 1974 cités par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p: 206

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الفرنسي قد قام بتعديل مقتضيات الفصل  1648من القانون المدني
بموجب األمر رقم  2005-136الصادر بتاريخ  17فبراير  ،2005حيث أصبح يتعين على المشتري رفع دعوى ضمان
العيب الخفي خالل سنتين من تاريخ اكتشافه.
ومع ذلك يدعو بعض الفقه المشرع الفرنسي بأن يحدد أجالً أطول لرفع دعوى ضمان العيب الخفي في المجال
المعلوماتي نظرًا للتعقيد الذي يتسم به ،والذي يجعل اكتشاف العيب داخل أجل سنتين صعبًا في بعض األحيان.

-Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale, op cit, p: 181
-Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op.cit, p: 120
(64) Montero E:Conformité et garantie contre les vices cachés dans la vente de
produits informatiques, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 1, 1994, p: 48
- CA paris 2 mai 1974 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p: 206
(65) Cass com 4 janvier 2005 cité par Ressmann E: L’inaptitude d’un logiciel: erreur
de choix ou vice caché? Expertises des systèmes d’information ° 293, juin 2005, p :
229
- Slucki J C: L’expertise judiciaire en informatique, Expertises des systèmes
d’information, n° 122, janvier, décembre 1989, p : 376

90
22

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/2

???????? ?????????? ??????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ?????? ????? ?? ????? ????? ???? ????? Al-Darari:

[د .أمحد الدراري]

من طرف العميل ما ينطوي عليه النظام املعلومايت من التعقيد التقني  ،حيث
()66

يستلزم هذا اإلثبات فحصا معمقا .
()67

وال يلزم إثبات سوء نية املورد املعلومايت ألنه ملزم بالضامن حتى ولو مل يكن عاملا
بوجود العيب  ،وبالتايل فهو يضمنه حتى ولو كان حسن النية ،خاصة وأن القضاء
()68

منح الدائن ميزة إضافية عندما ساوى املدين املحرتف بالشخص س ّيئ النية متى
()69

كان بإمكانه بحسب خربته اكتشاف العيب  ،فصفة االحرتاف تشكل عبئا عليه ،
()71

()70

(66) CA paris 16 mars 1983 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p : 208
(67) CA paris 6 juillet 1990 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel,op. cit, p : 206

) (68ينص الفصل  1643من القانون المدني الفرنسي على أن يكون البائع مسؤوال عن العيوب الخفية ولو كان يجهلها،
إال إذا اشترط أنه يبيع بغير ضمان .كما ينص الفصل  556من قانون االلتزامات والعقود المغربي على ما يلي:
" إذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن ،وإذا
فضل المشتري االحتفاظ بالمبيع لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن .وللمشتري الحق في التعويض :أ -إذا كان
البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ،ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان .ويفترض هذا العلم
موجودًا دائمًا إذا كان البائع تاجرًا أو صانعًا وباع منتجات الحرفة التي يباشرها .ب -إذا صرح البائع بعدم وجود العيوب،
ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية .ج -إذا كانت الصفات التي ثبت خلو
المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف التجارة يقتضيها".

(69) Cass civ 27 janvier 1993 cités par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel,op. cit, p: 211

كما جاء في قرار للمجلس األعلى ( محكمة النقض حاليًا) عدد  825صادر بتاريخ  2006 /7/19ما يلي:
" تكون قد سايرت صحيح أحكام الفصلين  574و  556من قانون االلتزامات والعقود وأوضحت أن سوء النية يتجلى في
السكوت عن العيب رغم العلم المفترض به ،واعتبرت أن الطالبة البائعة التي هي في نفس الوقت صانعة للبضاعة المعيبة
المقتناة من طرف المطلوبة حسبما أثبتته الخبرات المنجزة يعتبر علمها بالعيب مفترضًا ومن ثم يعتبر سوء نيتها مفترضًا
أيضًا و يسري عليها حكم البائع السيئ النية الذي ال يمكنه التمسك بدفوع التقادم حسب ما تنص عليه مقتضيات الفصل
 574من ق ل ع فجاء قرارًا معلالً بما يكفي و بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس ".
 قرار عدد  825صادر بتاريخ  2006 /7/19ملف تجاري عدد  2002/1/3/172منشور بمجلة المحاكم المغربية،تصدرها هيئة المحامين بالدارالبيضاء ،عدد  113مارس  /أبريل ،2008ص117:
) (70وقد قرر القضاء الفرنسي أيضا أن البائع المهني يفترض أنه يعرف عيوب الشيء المبيع.

-Cass civ 8 juin 1999 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel,op. cit, p :175
(71) Fourment F: Défauts cachés de la chose vendue: que reste-t-il de l’action en
garantie des vices cachés ?, Revue trimestrielle de droit commercial, n3, juillet,
septembre1997 p : 401
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وال شك أن هذه املساواة هلا أثر بالغ يف املجال املعلومايت ،حيث تغلب صفة املهنية
واالحرتاف عىل املورد .
()72

والواقع أن تشدد القضاء الفرنيس إزاء املهنيني بصفة عامة يرجع إىل توجه املرشع
الذي كرس احلامية القانونية للمستهلك أو املهني غري املحرتف ،حيث نص يف املادة
R132-1

من املرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ  27مارس 1997لقانون 26

يوليوز 1993املتعلق بمدونة االستهلك ،عىل أنه يف جمال العقود املربمة بني مهني
حمرتف و شخص غري حمرتف أو مستهلك يعترب رشطا تعسفيا كل رشط هيدف إىل
إلغاء أو إنقاص التعويض املستحق للمستهلك أو لغري املحرتف يف حالة تقصري
املتعاقد املحرتف يف الوفاء بالتزامه.
ومما الشك فيه أن احلامية التي قررها املرشع الفرنيس للمتعاقد غري املتخصص يف
موضوع العقد جديرة بالتأييد ،ألن املتعاقد املحرتف يعلم جيدا العيوب التي قد
تصيب الربنامج الذي يصممه ،فيحاول أن يتنصل من املسؤولية عن طريق االستفادة
من عدم خربة العميل ،ومن نصوص القانون املدين التي جتيز االتفاق عىل تعديل
أحكام املسؤولية العقدية ،بحيث يتجنب بذلك أي مساءلة قانونية ،وهلذا تدخل
املرشع الفرنيس ليمنع هذه االتفاقات وإضفاء محايته عىل املتعاقد غري املتخصص يف
) (72يذهب بعض الفقه في هذا الصدد إلى أن تشدد القضاء إزاء المهني المورد للبرامج المعلوماتية في نطاق الضمان
مبالغ فيه ،ألنه لو كان العيب من الصعوبة بحيث ال يكتشفه المهني المحترف حتى ولو استعمل كل ما يمتلكه من علم
وقت وجود العيب ،فيتعين إعفاؤه من المسؤولية لعدم وجود خطأ يمكن نسبته إليه ،ولهذا ما كان للقضاء أن يصل إلى
هذه الدرجة من التشدد ،ألن المشرع عندما ألزم المورد المعلوماتي بالضمان حتى ولو لم يكن عالمًا بالعيب كان هدفه
من هذا تحميله المسؤولية عن التقصير في اكتشاف العيب ،بينما إذا لم يكن مقصرًا لعدم وجود وسيلة متاحة الكتشاف
العيب ،فكيف يمكن القول إنه مقصر في ذلك ؟

-Le tourneau Ph: Théorie et pratique des contrats informatiques, Dalloz2000, p: 77.

على أن التزام المورد المعلوماتي بالضمان يرتبط بسلوك العميل ،عندما يرتكب هذا األخير أخطاء ينتج عنها العيب ،ومن
قبيل هذه األخطاء أن يختار أجهزة ال تتالءم مع البرنامج النوعي خالفا لما أوصى به المورد.

-CA paris 14 mai 1999 cité par Le tourneau Ph: Contrats informatiques et
électroniques, op.cit, p: 119
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موضوع العقد ،والذي ال يدرك مدى خطورة االتفاق عىل ختفيف املسؤولية ليفاجأ
بعد ذلك بأرضار دون أن يكون له احلق يف املطالبة بتعويض جلربها .
()73

وعىل هذا األساس هنيب باملرشع املغريب أن يتبنى نفس النهج الذي تبناه املرشع
الفرنيس ،حيث أضفى محايته عىل املستهلك بطريقة متنع عنه ما قد يصيبه من أرضار،
وذلك يف حالة التعاقد مع شخص حمرتف حتت غطاء النصوص احلالية يف قانون
االلتزامات والعقود ،التي جتيز االتفاق عىل التخفيف من املسؤولية إال يف حالة
التدليس واخلطأ اجلسيم  ،بل البد أن يتدخل ليمنع أي اختلل يف التعاقد بني
()74

شخصني غري متساويني يف اخلربة والدراية بموضوع العقد .
()75

وال شك أن التشدد يتعني أن يشمل املجال املعلومايت باعتبار أن الربنامج
املعلومايت املطلوب تصميمه قد يكون خمصصا إلدارة أجهزة طبية أو إلدارة مصنع،
وبمعنى آخر فإن أي تسامح بصدد العيوب التي تشوب الربنامج له انعكاس سلبي
عىل األرواح واألموال .
()76

(73) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p :
211

) (74ينص الفصل  232من قانون االلتزامات والعقود المغربي على ما يلي:
" ال يجوز أن يشترط مقدمًا عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه".
) (75وتجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم  31/08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المغربي قد نص على تطبيق
مقتضيات الفصول من  549إلى  575من قانون االلتزامات والعقود على عقود بيع السلع والمنتوجات المبرمة بين
المستهلكين الذين يتعاقدون لتلبية حاجاتهم غير المهنية على منتوجات أو خدمات ومن أجل االستعمال الشخصي أو
العائلي والموردين فيما يخص األحكام المتعلقة بضمان العيوب الخفية ،باستثناء أحكام البند الثاني من الفصل  571من
قانون االلتزامات والعقود.
فقد جاء في الفقرة األولى والثانية من المادة  65من القانون سالف الذكر ما يلي ":تطبق على عقود بيع السلع أو
المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد األحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول
من  549إلى  575من الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود.
غير أن أحكام البند الثاني من الفصل  571من الظهير الشريف بتاريخ  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون
االلتزامات والعقود ال تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد "

(76) Bloch F, Philippon P: Les travaux d’adaptation d’un logiciel au passage à l’an
2000 relèvent – ils de la maintenance dans le monde, Expertises des systèmes
d’information, n° 235, mars 2000, p : 64
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املطلب الثاين:
التوسع يف أحكام ضامن العيوب اخلفية يف املجال املعلومايت
إن تنفيذ االلتزام بالتسليم يتحقق عندما يكون الربنامج مطابقا للمواصفات
املشرتطة يف العقد وملبيا الحتياجات العميل .
()77

الفقرة األوىل :التمييز بني العيب اخلفي وعدم املطابقة
يدق األمر بصدد التمييز بني فكرة العيب اخلفي وعدم املطابقة مما يؤدي إىل اخللط
بينهام ،وهكذا يذهب بعض الفقه إىل أن القضاء الفرنيس أجاز يف سبيل التخلص
()78

من القيود املرتبطة بمامرسة دعوى ضامن العيب اخلفي اللجوء إىل دعوى املسؤولية
العقدية بسبب تسليم مبيع غري مطابق للمواصفات.
ورغم أن الدور الذي حتتله هذه الدعوى قد يبدو حمدودا ،غري أنه أصبح ينافس
النظام املتعلق بضامن العيوب اخلفية .
()79

وقد كانت فكرة اعتبار عدم املطابقة عيبا خفيا مثار جدل واسع حتى حسمت
حمكمة النقض الفرنسية األمر بغرفها املجتمعة يف قرار هلا بتاريخ  7فرباير ،1986إذ
أكدت فكرة الضم وكيفت عيب التصنيع عىل أنه عدم مطابقة ،وبالتايل جيوز للدائن

(77) Ressmann E: L’inaptitude d’un logiciel, erreur de choix ou vice caché? Expertises
des systèmes d’information ° 293, juin 2000, p: 229
(78) Bitan H: Vices cachés et non-conformité en matière informatique: critères de
distribution jurisprudentiels et doctrinaux, ( 1re partie), Expertises des systèmes
d’information, n°183, 1995, p : 224
- Bitan H: Vices cachés et non-conformité en matière informatique: critères de
distribution jurisprudentiels et doctrinaux, ( 2 re partie), Expertises des systèmes
d’information, n°184, 1995, p: 63
(79) Atias C: L’équilibre renaissant de la vente, Dalloz, 1993 chronique, p :1
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الرجوع عىل املدين وفق القواعد العامة يف املسؤولية العقدية .
()80

ومع ذلك ذهبت الغرفة املدنية بمحكمة النقض الفرنسية عكس هذا االجتاه،
وأكدت عىل بقاء فكرة ضامن العيب اخلفي مستقلة عن عدم املطابقة وبالتايل ال جمال
إلفساح اخليار بني الدعويني  ،بينام اتسم موقف الغرفة التجارية بمحكمة النقض
()81

الفرنسية بالرتدد ،إذ رغم تأكيدها عىل متيز كل دعوى عن األخرى واحتفاظها
()82

بخصائصها ،فإهنا ذهبت يف بعض األحيان إىل تبني ضم الفكرتني معا .
()83

بل إن اخللط بني فكريت العيب اخلفي وعدم املطابقة قد ازداد بصدد عقد
املعلوماتية ،وتباينت مواقف القضاء ،إذ ذهبت بعض األحكام إىل متديد نطاق فكرة
املطابقة عىل حساب فكرة العيب اخلفي  ،ويف بعض األحيان تعطي مدلوال واسعا
()84

لفكرة العيب اخلفي لتشمل عدم املطابقة  ،مما يعني أن القضاء مل يستقر عىل مبدأ
()85

واحد يف جمال املعلوماتية ،بل ينظر إىل كل حالة عىل حدة  ،مما جعله يتجاوز ما
()86

استقرت عليه الغرفة املدنية بمحكمة النقض من أجل إقرار مسؤولية املورد املعلومايت

(80) Assemblée plénière 7 février 1986, Dalloz 1986, p : 293 note Benabent A
-Cass civ 7 janvier 1993 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel,op. cit, p : 219
(81) Cass civ 27 mars 1991, Dalloz, 1992, p: 95
-Cass civ 23 octobre 1991, Dalloz 1993, p :239, Obs Tournafond O
(82) Cass com 22 mai 1991 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel, op. cit, p : 220
(83) Cas com 1 décembre 1992, Dalloz, 1993, p : 240
(84) CA paris 19 janvier 1978 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel,op. cit, p: 220 et 221
(85) CA paris 2 mars 1982, Expertises des systèmes d’information, n° 120,
septembre1989, p: 324
- C A Aix en provence 27 mars 2002 cité par Bitan H: Droit des contrats
informatiques et pratique expertale, op. cit, p : 178
(86) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel,op. cit, p:
221
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بصفته مهنيا حمرتفا .
()87

وقد ذهب بعض الفقه إىل تأييد االجتاه القضائي الذي مجع بني فكريت العيب
()88

اخلفي وعدم املطابقة باعتبار أن التمسك بحرفية النص واشرتاط األجل املتطلب
لرفع دعوى ضامن العيب اخلفي لن حيقق احلامية التي يبتغيها املرشع ،وأن حتقيق هذه
األخرية لن يتأتى إال بدمج الفكرتني يف فكرة واحدة ،األمر الذي يرتتب عليه توجه
القايض إىل فحص مدى توافر رشوط عدم املطابقة عندما يتبني له أن رشوط العيب
اخلفي غري متوافرة ،وبالتايل يفسح املجال للمشرتي للستفادة من مدة تقادم طويلة
نظرا ألنه يستفيد من فكرة عدم املطابقة يف احلاالت التي يتوافر فيها خفاء العيب
وجسامته ولكن مل يتم رفع الدعوى خلل األجل الرضوري الستكامل رشوط دعوى
العيب اخلفي ،مما يؤدي إىل أنه لو توافر عدم املطابقة باإلضافة إىل العيب اخلفي،
فيكون أمام املشرتى دعوى واحدة للضامن نظرا ألن فكرة عدم املطابقة أوسع نطاقا
من فكرة العيب اخلفي وتشملها كذلك.
ولكن بعد سنة  1993تبنى القضاء الفرنيس موقفا يميل إىل تقليص نطاق دعوى
عدم املطابقة ،حيث مل يعد يسمح باخليار بينها وبني دعوى ضامن العيب اخلفي ،
()89

وترتب عىل هذا التمييز أن املورد املعلومايت يلتزم بالتزامني أوهلام هو ضامن الصفات
التي كفل للعميل وجودها يف الربنامج  ،وثانيهام هو ضامن العيب الذي ينقص من
()90

(87) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel,op. cit, p :
221
(88) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op.cit, p: 106.
(89) Cass civ 5 mai 1993 cité par Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la
délivrance du logiciel,op. cit, p: 227
(90) CA Toulouse 13décembre 2001 cités par Le tourneau Ph: Contrats informatiques
et électroniques, op.cit, p: 106
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قيمة الربنامج أو من منفعته  ،ونتيجة لذلك فإن دعوى ضامن العيب اخلفي تواجه
()91

العيب القائم بالربنامج وترفع خلل املدة القصرية املنصوص عليها يف الفصل 1648
من القانون املدين الفرنيس ،بينام يمكن رفع دعوى عدم املطابقة خلل مدة أطول ألهنا
تنشأ عن خطأ املورد املعلومايت .
()92

ويف ختام هذه الفقرة نتساءل حول ما إذا كان املورد املعلومايت جيوز له أن يطالب
العميل بالتعويض يف حالة فسخ العقد واسرتداده للربنامج املعلومايت ،واسرتداد
العميل للمقابل املايل الذي دفعه أم ال.
لقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية بصدد هذا التساؤل إىل التمييز بني احلالتني
التاليتني :
احلالة األوىل :عندما يتم رفع الدعوى من طرف العميل عىل أساس ضامن العيب
اخلفي ،فإن املورد ال يمكن أن يطالب العميل بتعويض عن استعامل الربنامج قبل
اسرتداده .
()93

احلالة الثانية :عندما يتم رفع الدعوى من طرف العميل عىل أساس تسليم برنامج
(91) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op.cit, p: 117
- Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale, op cit, p : 178
(92) Leveneur L: Distinction entre vices cachés et manquement à l'obligation de
délivrance, Jurisclasseur périodique (la semaine juridique), n° 51/52, 68 année, 21
décembre 1994, n° 22356

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الغرفة األولى بمحكمة النقض الفرنسية ذهبت في بعض قراراتها إلى أن محكمة
الموضوع إذا ما رفعت إليها الدعوى على أساس ضمان العيب الخفي ،يجوز لها إذا ما قدرت أن شروطه غير متوافرة أن
تقوم بإعادة تكييف الطلب على أساس دعوى تسليم مبيع غير مطابق للشروط المتفق عليها.

- Cass civ 1re 20 janvier 2004 cité par Le tourneau Ph: Contrats informatiques et
électroniques, op.cit, p: 121
- Cass civ 1re 24 janvier 2006, Dalloz 2006, p:397
(93)Cass civ 21 mars 2006 cité par Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique
expertale, op cit, p : 181
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غري مطابق للمواصفات املشرتطة ،فإن املورد جيوز له مطالبة العميل بتعويض عن
نقص قيمة الربنامج من جراء استعامله .
()94

الفقرة الثانية :عدم قابلية الربنامج للتطور:
بعد أن أوضحنا مفهوم ضامن العيب اخلفي يطرح التساؤل حول مدى اعتبار عدم
قابلية الربنامج للتطور عيبا ،ومدى انطباق أحكام ضامن العيب اخلفي عليه.
أوال :أثر خماطر التطور العلمي عىل اإلعفاء من املسؤولية املدنية:
تعترب خماطر التطور العلمي مصطلحا حديثا ويعني اكتشاف التطور العلمي
لعيوب وجدت يف املنتوجات ومل تكن حالة العلم أو التطور التقني تسمح بذلك .
()95

ومما ال شك فيه أن العيوب التي ال يمكن اكتشافها إال بعد إطلق املنتوجات يف
التداول ،ترجع إىل التطور العلمي يف تصنيع املنتوجات أو طرق معاجلتها والتي ال
يدرك العلم آثارها إال يف وقت الحق .
وقد أثري خلف حول املقصود باملعرفة العلمية أو املعارف التي حيققها التقدم
العلمي وما إذا كانت متعلقة بالنطاق اجلغرايف إلحدى الدول ،أو تتعلق بقطاع علمي
أو إنتاجي معني أو أهنا معرفة عاملية ال تعري أي اهتامم لفروع العلم أو لقطاعات
اإلنتاج.
وقد حسمت حمكمة العدل األوروبية هذا اإلشكال وحددت خماطر التطور
العلمي بوصفها املعرفة العلمية أو التكنولوجية عىل مستوى دولة معينة أو بصدد
(94) Cass civ 21 mars 2006 cité par Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique
expertale, op cit, p : 181
(95) Geneviève V: L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, Dalloz, 1998, p : 296
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قطاع صناعي أو إنتاجي ،وبالتايل ال جيوز ألي منتج التنصل من املسؤولية بدعوى أن
املعرفة العلمية املتاحة يف دولته مل تصل إىل مستوى املعرفة العلمية يف دولة أخرى،
بحيث تبقى املسؤولية قائمة حتى يف احلاالت التي يثبت فيها أنه استخدم آخر ما
وصلت إليه املعرفة العلمية يف القطاع الذي ينتج فيه طاملا كان بإمكانه التعرف عىل
هاته العيوب بالسعي نحو احلصول عىل املعلومات واملعرفة التي تتعلق بالعيب يف
قطاع إنتاجي أو صناعي آخر يف ذات الدولة أو يف أي دولة أخرى .
()96

أما عىل مستوى الفقه الفرنيس فقد احتدم اخللف بينه بشأن مدى اعتبار خماطر
التطور العلمي سببا من أسباب اإلعفاء من املسؤولية املقررة ترشيعيا عىل عاتق
املنتج.
ويف هذا الصدد يذهب بعض الفقه إىل وجوب االعتداد هبذه املخاطر كسبب من
أسباب اإلعفاء من املسؤولية مستندا يف ذلك عىل املربرات التالية :
 إن عدم االعتداد بمخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب اإلعفاء مناملسؤولية من شأنه عرقلة التطور العلمي ،واإلرضار باالقتصاد بسبب تكاليف
التعويضات وأقساط التأمني التي تتقرر عىل عاتق املنتج بسبب األرضار النامجة عن
هذه املخاطر التي ال يمكن توقعها ودفعها .
()97

 إن عدم العلم بعيوب املنتوجات يف ضوء املعطيات العلمية املتاحة والتطورالعلمي جيب اعتباره سببا لدفع املسؤولية نظرا لعدم توفر رشط العيب اللزم لقيام
هذه املسؤولية ،ذلك أن العيب يتم تقديره وفقا لتوقعات املستخدمني عىل ضوء
(96) La cour de justice des communautés européennes 29 mai 1997, Affaire C 30095, Dalloz, IR, 1997, p : 185
(97) Bergo O: La notion de risque de développement en matière de responsabilité du
fait des produits défectueux, JCP, 1996, I, n° 3945
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الظروف املحيطة باالستخدام ،وما دام أن حالة العلم تعد أحد العنارص التي يقدر
وجود العيب عىل أساسها ،فإنه يف حلظة إطلق السلعة يف التداول وأخذا بعني
االعتبار عدم إمكانية العلم بالعيب وما ينتج عنه من أرضار فإن السلع ال تعترب معيبة،
وهو ما يعني عدم قيام مسؤولية املنتج ،فتطور العلم ال ينبغي أن يؤدي إىل إلصاق
صفة بالسلعة سابقة عىل التداول .
()98

يف حني يذهب فقه آخر إىل أن قبول خماطر اإلنتاج كسبب من أسباب اإلعفاء من
املسؤولية يعد ارتدادا عن تبني املسؤولية املوضوعية ،والرجوع بطريق غري مبارش إىل
املسؤولية القائمة عىل اخلطأ ،فالقول بحق املنتج يف التمسك باإلعفاء من املسؤولية
لعدم متكنه عىل ضوء التقدم العلمي من العلم بعيوب املنتوجات يعني يف الواقع
اعتبار املسؤولية قائمة عىل خطأ مفرتض يمكن إثبات عكسه من خلل إقامة املنتج
الدليل عىل أنه قام ببذل العناية الكافية للتعرف عىل عيوب املنتوج وعجزه عن ذلك
بسبب عدم إمكانية علمه هبا من جهة ،ومن جهة أخرى يعد قبول خماطر التطور
العلمي متناقضا مع اهلدف من إصدار التوجيه األورويب والذي قصد منه تشديد
مسؤولية املنتج .
()99

ولعل أهم دليل عىل هذا التطور الرسيع الذي يعرفه املجال املعلومايت ذلك التوتر
(98) Bergo O: Article précité, n° 3945
- Huet J: Le paradoxe des médicaments et le risque de développement, Dalloz, 1987, p : 73

) - (99لقد صدر التوجيه األوروبي في  1985/07/25بشأن المسؤولية الموضوعية للمنتج في ظل رغبة الدول األوروبية
في توحيد القواعد القانونية المنظمة لمسؤولية المنتج حتى تتحقق أرضية موحدة للمنافسة بين المنتجين األوروبيين من
جهة ،ولتحقيق نوع من التنسيق مع القواعد المطبقة في شأن هذه المسؤولية على المستوى الدولي من جهة أخرى.

Ghestin J: L’introduction de la directive en droit français in sécurité des
consommateurs et responsabilité des produits défectueux, colloque de l’université
de paris I, LGDJ, 1987, p : 124
- Jourdain P: Le virus informatique, la force majeure et le risque de développement,
Revue trimestrielle de droit civil , 1998, p: 386
- Lambert faivre Y: Note sous cass civ 9 juillet 1996, Dalloz, 1996, p : 610
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 والذي استمر حتى األول،2000 الذي عرفه العامل قبل حلول األول من يناير عام
 والناتج عن عدم توافق األنظمة املعلوماتية مع هذه األوقات مما2001 من يناير عام
،أثار اخلوف من حدوث توقف يف عمل هذه األنظمة وعجزها عن أداء وظائفها
األمر الذي قد يرتتب عنه أرضار جسيمة يف األرواح واألموال خاصة عىل مستوى
.امللحة اجلوية والبحرية والبنوك والقطارات واملستشفيات
وقد نتج عن هذا التخوف حماولة أغلب الدول تطوير األنظمة املعلوماتية لكي
 وقد بلغ حجم املبالغ التي رصدت هلذا،2000 تتوافق مع املواعيد اجلديدة لعام
.  مليار دوالر300 التطوير ما يناهز
)100(

 موقف القضاء الفرنيس من ضامن قابلية الربنامج للتطور:ثانيا
 حيث يرتتب عىل ذلك نشوء خطر ناتج،يتسم املجال املعلومايت بالتطور الرسيع
 ومفاد هذا أن التطور العلمي قد يكشف عن وجود خطأ يف،عن التطور العلمي
 وكذلك، الربنامج الذي سبق تصميمه طبقا للقواعد العلمية السائدة وقت اإلنتاج
)101(

(100) Le Tourneau Ph: Théorie et pratique des contrats informatiques, op. cit, p : 100
- Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op cit, p : 165 et 166
- Lipovetsky S, Yayon - Dauvet A: Responsabilité du fournisseur liée au passage à l’an
2000: Les juges concédent sans … céder , Expertises des systèmes d’information, n°
233, janvier 2000, p : 186
- Lipovetsky S, Yayon - Dauvet A: An 2000 et droit du logiciel, Expertises des
systèmes d’information, n°234, février 2000, p : 21
- Dufag D, Lagorce V: An 2000: Libres propos sur décision du tribunal de commerce
de Marseille, Expertises n° 234, février 2000, p : 27 et 28
- Dupuis - Toubol F, Gavanon I, Le Marchad S: Passage à l’an 2000 et à la monnaie
unique, Expertises des systèmes d’information, n° 200, 2000, p : 120
- La cour de justice des communautés européennes 29 mai 1997, Affaire C 300-95,
Dalloz, IR, 1997, p: 185
- Ghestin J: L’introduction de la directive en droit français in sécurité des
consommateurs et responsabilité des produits défectueux, colloque de l’université
de paris I, LGDJ, 1987, p : 124
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،األمر عندما يتعذر تطوير الربنامج حتى يواكب املستجدات التي قد تظهر يف املستقبل
. باعتبار أنه يفقد قيمته ألن املورد مل حيتط للتطور العلمي املستقبل ومل يستعد له
)102(

 ماي19  الصادر بتاريخ389/98 ورغم أن املرشع الفرنيس بمقتىض القانون رقم
 أعفى املنتج من املسؤولية عن،

)103(

 اخلاص باملسؤولية عن املنتجات املعيبة1998

املنتجات متى ثبت أن القواعد العلمية والتقنية السائدة وقت اإلنتاج ال يمكن
 فإن القضاء الفرنيس قرر أن املورد املعلومايت،التوصل بواسطتها الكتشاف العيب
. ملزم بضامن قابلية الربنامج للتطور ملسايرة ما قد يظهر يف املستقبل من تطور
)104(

كام يذهب الفقه من جانبه إىل أن املورد املعلومايت ملزم بضامن قابلية الربنامج
- Jourdain P: Le virus informatique, la force majeure et le risque de développement,
Revue trimestrielle de droit civil , 1998, p: 386
- Lambert faivre Y: Note sous cass civ 9 juillet 1996, Dalloz, 1996, p : 610
(101) Calais Auloy J: Le risque du développement, une exonération contestable, in
mélanges Cabriallac M, 1999, p: 81
- Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op.cit, p: 165
- (102) Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op.cit, p: 165
- Le tourneau Ph: Théorie et pratique des contrats informatiques, op. cit, p : 100
- Le Tourneau Ph: Théorie et pratique des contrats informatiques, op. cit, p : 100
- Lipovetsky S, Yayon - Dauvet A: Responsabilité du fournisseur liée au passage à l’an
2000: Les juges concédent sans … céder , Expertises des systèmes d’information, n°
233, janvier 2000, p : 186
- Lipovetsky S, Yayon - Dauvet A: Article précité, p: 21
- Dufag D, Lagorce V: Article précité, p : 27 et 28
- Dupuis - Toubol F, Gavanon I, Le Marchad S Article précité, p : 120
- Le tourneau Ph: Contrats informatiques et électroniques, op cit, p : 165 et 166

 بمقتضى المادة األولى1386 ( وقد أدخلت نصوص هذا القانون في القانون المدني الفرنسي في المادة103)
.من القانون المذكور

(104) CA Versailles 4 octobre 2001 cité par Le tourneau Ph: Contrats informatiques
et électroniques, op cit, p: 165
- CA Versailles 4 octobre 2001
- CA Montpellier 5 juillet 2000 cités par Le tourneau Ph: Contrats informatiques et
électroniques, op cit, p: 165
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للتطور عىل أساس أنه ملزم باختيار املعايري التي تستجيب الحتياجات العميل،
ويتعني أن تكون هاته املعايري قابلة للتطور يف املستقبل ،وإال ترتب عىل عدم احرتام
هذا األمر أن يفقد الربنامج قيمته الوظيفية بعد مرور وقت قصري .
()105

والواقع أن من الصفات املميزة للربامج املعلوماتية تأثرها بالتطور الذي يعرفه
املجال املعلومايت ،وبالتايل يتعني عىل املورد أن يأخذ بعني االعتبار هذه املسألة بحيث
يبحث عن أسس لتصميم الربنامج تقبل التوافق مع املستجدات التي تظهر يف
املستقبل القريب ،خاصة وأن هناك ظروفا مستقبلية يسهل توقعها كقدوم عام ألفني،
فعدم أخذ هذا املعطى بعني االعتبار معناه تقصري من جانبه يف تنفيذ التزامه ،وبالتايل
يعترب مسؤوال عن األرضار اللحقة بالعميل  ،بينام تنتفي هذه املسؤولية إذا تعلق
()106

األمر بظروف مستقبلية غري متوقعة ،ويصعب عىل أي متخصص التكهن هبا .
()107

عىل أن التزام املورد بتصميم برنامج قابل للتطور ليس معناه أن يبقى ملتزما
بالقابلية للتطور ملدة طويلة أو أن يظل هذا االلتزام مطلقا ،ولكن يتعني أن يظل هذا
األخري قائام ملدة حمددة يتفق عليها املتعاقدان ،بحيث لو ظهر عجز الربنامج عن
مواكبة التطور الذي حيدث خلل مدة الضامن املتفق عليها فإن املورد يف هذه احلالة
(105) Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel, op. cit, p : 140
- Chardenon J P: La continuité des logiciels, Une composante de la sécurité
informatique, Expertises des systèmes d’information, n°121, 1989, p : 343
- Pellerin R: Conséquences juridiques liées au passage à l’an 2000 des systèmes
informatiques, Rev.dr .aff.int, n°5, 1999, p: 549
- Renard- Bozzo I: Aspects juridiques liées aux dysfonctionnements informatiques lors
du passage à l’an 2000, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 1, 1999, p:15
(106) CA Dijon 4 février 1999, JCP, II,1999, n°10100, obs Amandric du chaffaut
- Le stanc Ch: Les responsabilités encourues du non passage à l’an 2000, JCP, éd E,
n°7, 2septembre 1999, p: 1328
(107) Wery E: Le bogue de l’an 2000 sous la loupe des contrats informatiques en
droit belge, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 1, l999, p:32
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. يكون مسؤوال جتاه العميل
)108(

(108) Tri com Créteil 16 juin 1998 , Droit de l’informatique et des télécoms, n° 4,
1998 , p: 83
TGI Mâcon 28 septembre 1998, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 4,
1998 , p : 79
Lemarhand S, Rambaud S: Observations sous TGI Mâcon 28 septembre
1998, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 4, 1998 , p : 79
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اخلامتة
لقد حاولنا من خلل هذه الدراسة التطرق إىل ضامن العيوب اخلفية يف إطار العقد
الوارد عىل نظام معلومايت وفق ما أفرزه الواقع العميل وتأثره يف ذلك بالتقنية التي يرد
عليها وما تتسم به من حداثة وتعقيد.
وعىل هذا النحو سنعرض ألبرز امللحظات التي يثريها موضوع هذه الدراسة
واالستنتاجات واالقرتاحات التي توصلنا إليها بصددها.
أوال  :امللحظات:
إذا كان بعض الفقه يؤيد تطبيق أحكام ضامن العيوب اخلفية يف نطاق العقد الوارد
عىل نظام معلومايت ،فامللحظ أن أحكام ضامن العيوب اخلفية يف املجال املعلومايت
تثري العديد من اإلشكاالت منها مدى انطباق رشوط العيب اخلفي عىل الربنامج،
خاصة وأن هذا األخري يعترب شيئا غري مادي ،وهل يمكن اعتبار وجود فريوس
بالربنامج عيبا تنطبق عليه أحكام الضامن بالنظر إىل أنه ال يؤثر عىل كفاءة الربنامج
ولكن باملقابل فإن آثاره التدمريية تشمل فضل عن ثروة العميل املعلوماتية ثروات
املشرتكني معه يف شبكة املعلومات.
ومن الناحية العملية قد خيرب املورد املعلومايت العميل بكون الربنامج الذي صممه
له حيتوي عىل فريوس إما حلامية الربنامج من النسخ أو لضامن سداد املقابل املايل يف
األجل املحدد ،فهل يقوم هذا اإلخبار مقام العلم بالعيب بام يرتتب عليه من سقوط
حق العميل يف الضامن ،وهل جيوز للمورد استعامل هذه الوسائل التقنية حلامية برناجمه
ضد االعتداء.
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وإذا كان تنفيذ االلتزام بالتسليم من طرف املورد املعلومايت يتحقق عندما يكون
الربنامج مطابقا للمواصفات املشرتطة يف العقد وملبيا الحتياجات العميل ،فامللحظ
أنه يف املجال املعلومايت قد أثري خلف حول احلدود الفاصلة بني فكرة العيب اخلفي
وعدم املطابقة األمر الذي انعكس عىل مواقف القضاء نتيجة هلذا اخللط.
ثانيا  :االستنتاجات:
لقد توصلنا من خلل دراستنا هلذا املوضوع إىل جمموعة من االستنتاجات ترتبط
يف جمملها بطبيعة هذا العقد وحداثته ،ذلك أن التعاقد عىل األنظمة املعلوماتية يستلزم
فرتة حتضريية طويلة وتتخلله العديد من الدراسات ،تكون الغاية منها حتديد
االحتياجات املعلوماتية للعميل بشكل دقيق.
بخصوص رشوط اإلعفاء من املسؤولية نعتقد أن االتفاق عىل اإلعفاء أو
التخفيف منها ولو يف حدود اخلطأ اليسري معناه فتح الباب أمام املورد املعلومايت
للتحلل من املسؤولية ،واحلال أن األمر يتعلق بمجال تقني معقد ال جيوز معه
التخفيف من املسؤولية ،ذلك أن التشدد يف هذا املجال سيحقق مصالح العملء
املغاربة واإلماراتيني يف مواجهة الرشكات األجنبية املتخصصة يف توريد األنظمة
املعلوماتية من جهة ،ومن جهة أخرى ،فهو ضامن للمصلحة العامة ،بحيث إن أي
تقصري يف إعداد هذه األنظمة معناه املساس باألرواح واألموال ،خاصة إذا كانت هذه
األنظمة خمصصة إلدارة آالت طبية يف املستشفيات ،أو متعلقة بالتحكم يف اآلالت
التي تستعمل يف امللحة اجلوية أو غريها من املجاالت.
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ثالثا :االقرتاحات
بناء عىل ما تقدم ندعو القضاء اإلمارايت و املغريب إىل تبني موقف القضاء الفرنيس
بخصوص معيار اكتشاف العيب اخلفي ،فبالنسبة للعميل غري املتخصص يكفيه جمرد
الفحص البسيط للربنامج للقول بعدم قدرته عىل اكتشاف العيب ،أما العميل
املتخصص فينبغي عليه فحص الربنامج فحصا دقيقا من أجل اكتشاف العيب ،إال إذا
أثبت أنه ال يمكن اكتشافه بواسطة أي مهني آخر من نفس درجة ختصصه ودرايته
بمجال عمله.
وبالنسبة للفريوسات التي تصيب الربامج ينبغي اعتبارها عيوبا خفية عىل اعتبار
أن الربامج املعلوماتية النوعية تكتب بلغة عالية املستوى ورغم تسلم العميل للربنامج
مع برنامج املصدر ال يمكنه اكتشاف الفريوس ،باعتبار أن الربنامج يكتب بلغة عالية
املستوى ولن يستطيع قراءته إال إذا كان خبريا يف هذه اللغة التي كتب هبا.
كام أن العميل عىل الرغم من خربته يف املجال املعلومايت لن يستطيع اكتشاف
الفريوس يف برنامج املصدر ،ما دام هذا األخري حيتوي عىل مئات اآلالف من السطور
واحلال أن الفريوس تكون غالبا كلامته موزعة بني هذه السطور.
وعىل فرض إخبار املورد املعلومايت للعميل بوجود فريوس يف الربنامج ،فإن هذا
العلم ال يكفي يف نظرنا لكي ينقلب العيب اخلفي إىل عيب ظاهر ،وال يسقط حقه يف
الرجوع عىل املورد املعلومايت بالضامن ،بل إن هذا العلم ينبغي أن يشمل كافة اآلثار
التدمريية املرتتبة عىل وجود الفريوس سواء بالنسبة لنظامه املعلومايت ،أو أنظمة
املشرتكني معه يف شبكة املعلومات.
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أما بخصوص التمييز بني العيب اخلفي وعدم املطابقة نؤيد استقلل الفكرتني
وعدم متديد نطاق عدم املطابقة عىل حساب العيب اخلفي ،إذ سيوفر هذا التمييز محاية
قانونية فعالة للعملء ،فاملورد املعلومايت يلتزم بالتزامني ،أوهلام هو ضامن الصفات
التي التزم للعميل وجودها يف الربنامج ،وثانيهام هو ضامن العيب الذي ينقص من
قيمة الربنامج أو من منفعته ،وتبعا لذلك فإن العيب اخلفي يف جمال املعلوماتية يقصد
به عيب يف التشغيل أو التصميم بينام عدم املطابقة يعترب عيبا بالنظر إىل النتيجة املنتظرة
من الربنامج واملتفق عليها يف العقد.
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املراجع العربية
املؤلفات:
 إبراهيم إبراهيم الصاحلي :حقيقة العيب املوجب للضامن ورشوطه يف عقدالبيع ،دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسلمي ،دار الطباعة املحمدية ،مكان
الطبع غري مذكور ،الطبعة األوىل1988 ،
 إسامعيل غانم :الوجيز يف عقد البيع ،مكتبة عبد ا هل وهبة 1993 ثروت عبد احلميد :ضامن صلحية املبيع لوجهة االستعامل ،دار أم القرىللطبع والنرش ،املنصورة تاريخ النرش غري مذكور
 سعيد جرب :الضامن االتفاقي للعيوب اخلفية يف عقد البيع ،دار النهضةالعربية ،القاهرة1985 ،
 عبد املنعم البدراوي :أصول القانون املدين املقارن ،دار النرش غري مذكورة1970 ، حممد حسني منصور :املسؤولية اإللكرتونية ،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية2003 ،
 حممد عيل عمران :الوجيز يف رشح أحكام البيع ،دار النهضة العربية ،القاهرة،دون تاريخ
 نواف كنعان :حق املؤلف ،النامذج املعارصة حلق املؤلف ووسائل محايته،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،الطبعة األوىل2004،
األطروحات والرسائل اجلامعية:
 أمحد الدراري :عقد املعلوماتية ،أحكامه وآثاره ،دراسة مقارنة ،كلية احلقوق،جامعة القايض عياض ،مراكش . 2011/2010
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املعلومات ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني شمس.1992 ،
 عبد الرسول عبد الرضا :االلتزام بضامن العيوب اخلفية يف القانونني املرصيوالكويتي ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة.1974 ،
 عبدالقادر العرعاري :املسؤولية العقدية للمقاول واملهندس املعامري باملغرب،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون اخلاص ،جامعة حممد اخلامس ،كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،الرباط .1991/1990
 عبد القدوس عبد الرزاق حممد الصديق  :التأمني من املسؤولية وتطبيقاتهاإلجبارية املعارصة ،دراسة مقارنة بني قانون املعاملت املدنية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة و بني القانون املرصي ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة
القاهرة.1999 ،
 عزة حممود أمحد خليل :مشكلت املسؤولية املدنية يف مواجهة فريوساحلاسب ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق جامعة القاهرة .1994
املقاالت
 نزيه حممد الصادق املهدي :احلامية املدنية لربامج الكمبيوتر ،بحث مقدم إىلمؤمتر القانون والكمبيوتر واالنرتنت ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ومركز تقنية املعلومة بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية
الرشيعة والقانون 3/1 ،ماي  ،2000املجلد الثاين ،الطبعة الثالثة.2004 ،
Les ouvrages en français
Ouvrages généraux et spéciaux
- Bitan H: Contrats et litiges en informatique, la délivrance du logiciel,
PUAM, 1996.
- Bitan H: Droit des contrats informatiques et pratique expertale,
Wolters kluwer, France, 2007.
- Claviez J: Sécurité informatique et virus, Eyrolles, 1990.
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Ghestin J : L’introduction de la directive en droit français in sécurité
des consommateurs et responsabilité des produits défectueux,
colloque de l’université de paris I, LGDJ, 1987
- Laloux D : Les virus informatique, Alleur, Belgique 1989
- Le tourneau Ph : Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, 4
éd, 1avril
- Le tourneau Ph : Théorie et pratique des contrats informatiques,
Dalloz2000
- Linant de Bellefonds X, Holande A: Les contrats informatiques et
télématiques, Delmas1992.
- Lucas A : Le droit de l’informatique, PUF, 1987
- Viricel A: Le droit des contrats de l’informatique, éditions du
moniteur, Paris 1984.
Thèses:
- Bohoussou D-L : L’obligation de garantie Dans les contrats relatifs a
l’informatique, Thèse, Montpellier, 1993
- de Lamberterie I :Les techniques contractuelles suscitées par l’
informatique, Thèse paris II, 1977
- Jobin P :La vente d’équipements informatique, mémoire de DES,
faculté de Montpellier, 1970
Articles:
- Atias C : L’équilibre renaissant de la vente, Dalloz, 1993 chronique
- Barbier M, Lembarchand S : Le dommage imminent, l’assureur et l’an
2000, Expertises des systèmes d’information, n° 231, novembre 1999
- Bergo O : La notion de risque de développement en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux, JCP, 1996, I, n° 3945
- Bitan H : Vices cachés et non-conformité en matière informatique :
critères de distribution jurisprudentiels et doctrinaux, (1re partie),
Expertises des systèmes d’information, n°183, 1995
- Bitan H : Vices cachés et non-conformité en matière informatique :
critères de distribution jurisprudentiels et doctrinaux, (2 re partie),
Expertises des systèmes d’information, n°184, 1995
- Bloch F, Philippon P : Les travaux d’adaptation d’un logiciel au
passage à l’an 2000 relèvent – ils de la maintenance dans le monde,
Expertises des systèmes d’information, n° 235, mars 2000
- Briat M : Les assurances et le logiciel, Droit de l’informatique et des
télécoms, n° 3 ,1984
-
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- Calais Auloy J : Le risque du développement, une exonération
contestable, in mélanges Cabriallac M, 1999
- Chardenon J P : La continuité des logiciels, Une composante de la
sécurité informatique, Expertises des systèmes d’information, n°121,
1989
- Dufag D, Lagorce V : An 2000 : Libres propos sur décision du tribunal
de commerce de Marseille, Expertises n° 234, février 2000
- Dupuis - Toubol F, Gavanon I, Le Marchad S : Passage à l’an 2000 et à
la monnaie unique, Expertises des systèmes d’information, n° 200,
2000
- Fourment F : Défauts cachés de la chose vendue : que reste-t-il de
l’action en garantie des vices cachés ?, Revue trimestrielle de droit
commercial, n3, juillet, septembre1997
- Geneviève V : L’introduction en droit français de la directive
européenne du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux, Dalloz, 1998
- Guinier D:Virus informatiques: généricité contre polymorphisme,
Expertises des systèmes d’information, n°213, mars
- Guinier D : Passage à L’an 2000 : Le chaos rend la perspective
imprévisible dans un contexte systémique, Expertises des systèmes
d’information, n°228, juillet 1999
- Huet J : Le paradoxe des médicaments et le risque de développement,
Dalloz, 1987
- Jourdain P : Le virus informatique, la force majeure et le risque de
développement, Revue trimestrielle de droit civil, 1998
- Lebeau - Marianna D, Quoy N : Site web : Risques et responsabilités,
Expertises des systèmes d’information, n°231, novembre 1999
Lemarhand S, Rambaud S : Observations sous TGI Mâcon 28
septembre 1998, Droit de l’informatique et des télécoms, n° 4, 1998
- Le stanc Ch : Les responsabilités encourues du non passage à l’an
2000, JCP, éd E, n°7, 2septembre 1999
- Leveneur L : Distinction entre vices cachés et manquement à
l'obligation de délivrance, JCP, n° 51/52, 68 année, 21 décembre 1994,
n° 22356
- Lipovetsky S, Yayon - Dauvet A : An 2000 et droit du logiciel,
Expertises des systèmes d’information, n°234, février 2000
- Lipovetsky S, Yayon - Dauvet A : Responsabilité du fournisseur liée au
passage à l’an 2000 : Les juges concèdent sans … céder, Expertises des
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systèmes d’information, n° 233, janvier 2000
- Montero E :Conformité et garantie contre les vices cachés dans la vente
de produits informatiques, , Droit de l’informatique et des télécoms, n°
1, 1994
- Pellerin R : Conséquences juridiques liées au passage à l’an 2000 des
systèmes informatiques, Rev.dr .aff.int, n°5, 1999
- Pinto N, Taylor D : La décompilation des logiciels, un droit au
parasitisme Dalloz1999
- Renard- Bozzo I : Aspects juridiques liées aux dysfonctionnements
informatiques lors du passage à l’an 2000, Droit de l’informatique et
des télécoms, n° 1, 1999
- Ressmann E : L’inaptitude d’un logiciel : erreur de choix ou vice
caché ? Expertises des systèmes d’information ° 293, juin 2005
- Revel J : Clauses limitatives de garantie des vices cachés et clauses
abusives dans les relations professionnelles, unité ou dualité ? Dalloz,
1998
- Rozenfeld S : Assurance responsabilité civile professionnelle : Une
couverture du risque désormais limitée dans le temps, Expertises des
systèmes d’information, n°273, août / septembre 2003
- Slucki J C : L’expertise judiciaire en informatique, Expertises des
systèmes d’information, n° 122, janvier, décembre 1989
- -Ullman P B : Les assurances de l’informatique, in le droit des
« contrats informatiques », principes – applications, centre de
recherches informatique et droit des facultés universitaires de Namur,
Belgique, 1983
Notes et observations
- Amandric du chafaud: Observations sous CA Dijon 4 février 1999,
JCP, II,1999, n°10100
- Bui C : Note sous cass com 25 novembre 1997, Droit de l’informatique
et des télécoms, n° 1, 1998
- Karila J-L :Note sous Cass com 3 mai 1988, Dalloz, 1990
- Karila J-L: Observations sous Cass. com 28 avril 1987, Dalloz, 1987
- Lambert faivre Y : Note sous cass civ 9 juillet 1996, Dalloz, 1996
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