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ملخص
إ ّن تنامي حجم التجارة اإللكرتونية وازدايد عدد املستخدمني لشبكة
اإلنرتنت على مستوى العامل ،دفع املشرع يف كثري من الدول لتوفري
الضماانت القانونية اخلاصة للمستهلك يف هذا النوع من التجارة ابلنظر
إىل عجز القواعد العامة عن توفري تلك احلماية .يهدف هذا البحث إىل
دراسة أحكام احلق يف االنسحاب من العقد كضمانة قانونية للمستهلك
لبيان مدى احلاجة إىل تبنيه ضمن تشريعات محاية املستهلك وتشريعات
التجارة اإللكرتونية يف العراق ،ابإلضافة إىل دراسة أحكام خيار الرؤية يف
الفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي لبيان مدى احلماية اليت يوفِّّرها

للمستهلك يف التجارة اإللكرتونية ،من خالل استخدام املنهج الوصفي
التحليلي واملقارن .وقد توصل الباحث إىل نتيجة مفادها أ ّن املستهلك يف
التجارة اإللكرتونية ميكن أن يستفيد من احلماية اليت حيققها خيار الرؤية
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 ومن مث حيق له االنسحاب من،يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي
،العقد بعد رؤية السلعة وإرجاعها إىل البائع واسرتداد مثنها بضوابط معينة
وال مانع من تبين املشرع العراقي للحق يف االنسحاب من العقد إىل جانب
.أحكام خيار الرؤية بضوابط معينة لضمان محاية أكرب للمستهلك
، التجارة االلكرتونية، املستهلك، محاية املستهلك:الكلمات املفتاحية

. احلق يف االنسحاب،خيار الرؤية

ABSTRACT
The growing volume of electronic commerce and the increase in
the number of internet users worldwide promotes policymakers in
many countries to provide legal guarantees to consumers in ecommerce. This is due to the inability of current general rules to
provide this type of protection for them .The purpose of this paper
is to examine the right to withdraw from a contract as a legal
guarantee to the consumer, to indicate the necessity to adopt this
right within the consumer protection legislation and e-commerce
legislation in Iraq. The choice to view the product’s provisions are
examined too in this paper regarding to the Islamic jurisprudence
and Iraqi civil law to indicate the extent of protection that ‘the
choice to view’ to the consumer in e-commerce. The paper
executes the descriptive analytical and comparative approaches in
this research. The findings reveal that consumer in electronic
commerce can benefit from the protection that ‘the choice to view’
in Islamic Fiqh (jurisprudence) and Iraqi civil law can achieve.
Thus, the consumer has the right to withdraw from a contract after
seeing the goods and send it back to the seller. In conclusion, they
can be reimbursed according to certain conditions. Iraqi legislator
can adopt the right to withdraw from the contract in addition to
the choice to view to ensure more protection for the consumer.
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مقدمة
إ ّن تنامي حجم التجارة اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت،
) Bureau, 2017وازدايد عدد املستخدمني هلذه الشبكة على مستوى
العامل (Statistics Internet Usage 2017) ،كان له األثر الواضح يف دفع
املشرع يف كثري من الدول لتوفري الضماانت القانونية اخلاصة حلماية
(News Census

املستهلك ابلنظر إىل عجز القواعد العامة عن توفري تلك احلماية ،ومن
تلك الضماانت منح املستهلك احلق يف االنسحاب من العقد الذي أبرمه
وإبرادته املنفردة وذلك استثناء من مبدأ القوة امللزمة للعقد مىت تبني أن
السلعة اليت تعاقد عليها ال حتقق رغباته املشروعة أو ال تناسب احتياجاته
الشخصية.
وال ختتلف احلماية اليت قررهتا القوانني الوضعية عن تلك املقررة يف الفقه
اإلسالمي ،بل تقل عنها يف أمور معينة ،فقد جاءت الشريعة اإلسالمية
أبحكام تتضمن احلماية للفرد يف جمال املعامالت املدنية البوصفه مستهل ًكا
مجيعا .فحق املستهلك يف
فحسب ،بل مشلت املعامالت بني العباد ً
تنظيما دقي ًقا يف الفقه
االنسحاب من العقد يف التشريعات املقارنة جند له ً
أساسا إىل نظرية
اإلسالمي يقوم على نظرية العقد غري الالزم واليت تستند ً
اخليارات اليت اشتهر هبا الفقه اإلسالمي كنظرية عامة هتدف إىل ضمان
إرادة واعية ورضا غري ِّّ
متسرع للمتعاقد ،من خالل منحه يف العديد من
199

 | Vol 7, June 2018مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Malaysian Journal of Syariah and law

احلاالت احلق يف فسخ العقد خالفًا ملبدأ القوة امللزمة للعقد .وقد أخذ
املشرع العراقي بنظرية اخليارات ضمن نصوص القانون املدين.
تربز أمهية البحث من الناحية القانونية كونه أييت ابلتزامن مع اهتمام املشرع
العراقي إبصدار قانون خاص حلماية املستهلك ،ابإلضافة إىل قانون خاص
جماال
ين ِّظّم املعامالت اليت جيريها املستهلك عن بُعد ،واليت مل نلحظ فيها ً
يذكر لتنظيم أحكام حق املستهلك يف االنسحاب من عقود التجارة
اإللكرتونية الذي تبنته التشريعات املقارنة ،مما يقتضي البحث عن سبب
إمهال املشرع تنظيم مثل هذا احلق ،ومدى كفاية القواعد العامة يف القانون
وحتديدا نظرية اخليارات املستمدة من الفقه اإلسالمي يف
املدين العراقي
ً

منح املستهلك مثل هذا احلق.

يف الوقت الذي نصت فيه تشريعات التجارة اإللكرتونية يف الكثري من
الدول الغربية وبعض الدول العربية على احلق يف االنسحاب يف عقود
التجارة اإللكرتونية كإحدى الضماانت القانونية للمستهلك ،جند أن
املشرع العراقي أمهل تنظيم مثل هذا احلق ضمن قانون محاية املستهلك رقم
 1لسنة  ،2010وقانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية رقم
 78لسنة  .2012وابلتايل فإ ّن السبيل الوحيد لضمان حق املستهلك
العراقي يف االنسحاب هو من خالل الرجوع إىل القواعد العامة يف القانون
وحتديدا نظرية اخليارات املستمدة من الفقه
املدين رقم  40لسنة ،1951
ً
اإلسالمي ،مما يقتضي البحث عن مدى كفاية القواعد العامة يف منحه

مثل هذا احلق.
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خيار الرؤية يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي
للفقه اإلسالمي نظرية عامة يف العقود جاء فيها أبحكام منفردة ومتميزة
متنح أحد املتعاقدين أو كليهما – حبسب األحوال – خيار فسخ العقد
بعد انعقاده استثناء من مبدأ القوة امللزمة للعقد ،كما هو احلال ابلنسبة
خليار الرؤية ،حيث مينح املتعاقد الرخصة إذا تعاقد على شيء مل يَره بني

إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية املبيع ،وقد أخذ املشرع العراقي هبذا اخليار
على تفصيل سنتناوله يف الفقرات أدانه .واخليار يف الفقه اإلسالمي أنواع
نوعا منها خيار اجمللس
كثرية أوصلها بعض الفقهاء إىل ما يقارب العشرين ً
وخيار الغنب وخيار الشرط وخيار الوصف وخيار العيب وخيار التدليس
وخيار الرؤية الذي هو موضوع دراستنا.
أوًل :املقصود خبيار الرؤية
ا
اخليار لغة اسم مصدر من اختار أي طلب خري األمرين :إمضاء البيع أو
فسخه( ،قلعجي ،حممد رواس و قنييب ،حامد صادق ،1988 ،صفحة
اعـه،
 ،)201أمـا الرؤيـة لغـة :هـي مصـدر للفعـل رأى يـرى رأيـًا ورؤيـة مثـل َر َ

والـرأي معـروف ومجعـه آراء ،والرؤيـة :ال تعين النظر ابلعني فقط ،بل تتعداه
إلـى العِّلـم( .الرازي ،1999 ،صفحة  .)115وخيار الرؤية عند فقهاء
الشريعة هو أن يشرتي املتعاقد ما مل يَرهُ ويَ ّرده خبياره (الكاساين ،د.ت،
صفحة ( ،)292/5ابن رشد ،د.ت ،صفحة .)82
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عرفوه أبنّه "سلطة أحد املتعاقدين ابالنفراد
أما ابلنسبة لفقهاء القانون فقد ّ
بنقض العقد والتحلل منه ،دون توقف ذلك على إرادة الطرف اآلخر"،
(أبو الليل ،1995 ،صفحة  .)274وقد تناول املشرع العراقي خيار
الرؤية يف القانون املدين حيث نصت الفقرة  1من املادة  507على أنّه
"من اشرتى شيئًا مل يَره كان له اخليار حني يراه ،فإن شاء قبله وإن شاء
فسخ البيع."...

ويتضح من التعريفات ونص املادة أعاله أب ّن خيار الرؤية يف جمال
املعامالت املالية يتعلق ابملبيع الذي تعذر على املشرتي رؤيته أو العقد
الذي يكون للمشرتي مبوجبه احلق يف الرتاجع بعد مشاهدة املبيع ،استثناء
من القاعدة الفقهية اليت تقضي أب ّن "العقد شريعة املتعاقدين" ،فاألصل
يف البيع اللزوم مىت استكمل شرائطه ،أل ّن املراد منه نقل امللكية ومسألة
التملك تعين التصرف وكالمها فرع اللزوم إالّ أ ّن الشارع أثبت فيه اخليار

محاية للمتعاقدين من الضرر والغنب واخلداع وحنوه( ،محيش،2003 ،
صفحة  )1290وإ ّن تسميته خبيار الرؤية كما يقول فقهاء الشريعة جاءت
من إضافة الشيء إىل شرطه؛ أل ّن الرؤية شرط ثبوت اخليار ،وعدم الرؤيـة
هو السبب لثبوت اخليار عند الرؤية( .ابن جنيم ،د.ت ،صفحة .)28/6

اثنياا :املراد ابلرؤية يف حبث خيار الرؤية
التعرف على املعقود عليه والوقوف
ويراد ابلرؤية يف جمال املعامالت املاليةّ :

حاسة من احلواس ،كالسمع
أبي ّ
على حاله سواء ذلك ابلرؤية البصرية أو ّ
واللمس والذوق والشم ،وحبسب طبيعة املبيع ومادته وف ًقا ملا جرى به
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العرف( .ابن اهلمام ،د.ت ،صفحة  )337/6وقد بيّنت املادة323 /
من جملة األحكام العدلية أ ّن املراد ابلرؤية يف حبث خيار الرؤية "الوقوف
على احلال واحملل الذي يعرف به املقصود األصلي من املبيع ،مثالً الكرابس

والقماش الذي يكون ظاهره وابطنه متساويني تكفي رؤية ظاهره ،والقماش
املنقوش واملدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه ،والشاة املشرتاة ألجل التناسل
س ظهرها
والتوالد يلزم رؤية ثديها ،والشاة املأخوذة ألجل اللحم يقتضي َج َّ
وإلْيتها 1،واملأكوالت واملشروابت يلزم أن يذوق طعمها ،فاملشرتي إذا
عرف هذه األموال على الصور املذكورة مث اشرتاها ليس له خيار الرؤية".

أما املشرع العراقي فقد ّبني يف الفقرة  2من املادة 517 /من القانون املدين
أب ّن املراد ابلرؤية هو "الوقوف على خصائص الشيء ومزاايه ابلنظر أو
اللمس أو الشم أو السمع أو املذاق".

اثلثاا :صور خاصة من الرؤاي
للرؤاي اليت يثبت فيها اخليار للمشرتي صور متعددة بيّنها فقهاء الشريعة

اإلسالمية .وهناك صور خاصة من الرؤاي أثبت فيها فقهاء الشريعة اخليار
للمشرتي كرؤية املبيع من خلف الزجاج أو رؤيته بواسطة املرآة .والسبب
يف منح املشرتي اخليار يف هاتني الصورتني هو إ ّن الرؤية املتحصلة للمبيع
من خالهلما ال تكفي إلصدار املشرتي قراره ابلتعاقد بشكل مستنري،
فالزجاج ميكن أن يكون حائالً دون الرؤية احلقيقية للمبيع ،والرؤية بواسطة
املرآة ال تعكس حقيقة املبيع ،أل ّن املشرتي مل َير الشيء بعينه بل مثاله.
1

اجلَ ُّ َّ
مس ابليد .ينظر :إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة.122/1 ،
س :الل ُ
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(ابن عابدين ،1992 ،صفحة ( ،)599/4الكاساين ،د.ت ،صفحة
.)292/5
ويرى بعض الفقه املعاصر أ ّن رؤية الصورة الفوتغرافية للشيء أتخذ حكم
رؤية املبيع بواسطة املرآة للتشابه احلاصل بينهما فيثبت فيها اخليار الحتمال
التغري ما بني رؤية الصورة ورؤية احلقيقة( .أبو غدة ،1985 ،صفحة
ّ

)527

ومل ينص املشرع العراقي على تلك الصور اترًكا ذلك للعرف ومن مث ملبادئ
الشريعة اإلسالمية يف حالة عدم وجود العرف عمالً بنص املادة 1 /من
القانون املدين واليت تنص على أنّه " -1تسري النصوص التشريعية على
مجيع املسائل اليت تتناوهلا النصوص يف لفظها أو يف فحواها -2 .فإذا مل
يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضى العرف ،فإذا مل
يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مالئمة لنصوص هذا
القانون دون التقيّد مبذهب معني ،فإذا مل يوجد فبمقتضى قواعد العدالة".
ابعا :وصف خيار الرؤية
را
خيار الرؤية عند القائلني به يوصف أبنّه خيار حكمي مبعىن أنّه اثبت
حبكم الشرع للعاقد الذي أقدم على شراء شيء مل يـََره يتضح فيما بعد أنّه
ال يناسبه ،فأابح له الشارع ممارسة حق اخليار بني فسخ العقد أو اإلمضاء
فيه ولو مل يشرتط يف العقد( .الكاساين ،د.ت ،صفحة ( ،)297/5ابن
قدامة ،1968 ،صفحة ( )482/3الشافعي ،1990 ،صفحة
 ،)75/3ابستثناء املالكية (اإلمام مالك ،1994 ،صفحة ،)223/3
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تصحيحا
أحياان
فيوصف عندهم أبنّه خيار إرادي يشرتط يف بيع الغائب ً
ً
له ،كما سنرى الح ًقا عند احلديث عن مشروعية خيار الرؤية وأدلة القائلني
جبوازه واملنكرين له.

وقد أخذ املشرع العراقي برأي اجلمهور حيث أثبت خيار الرؤية للمشرتي
بنص القانون ولو مل يشرتطه يف العقد ،وذلك يف الفقرة  1من املادة517 /
"من اشرتى شيئًا مل يَره كان له اخليار
من القانون املدين اليت تنص على أنّه َ
حني يراه ،فإن شآء قبله وإن شآء فسخ البيع."....

خامسا :نطاق خيار الرؤية من حيث األشخاص
ا
األصل أن يثبت خيار الرؤية للمشرتي الذي تعذر عليه رؤية املبيع وقت
إبرام العقد .أما ابلنسبة للبائع الذي يبيع الشيء قبل أن يراه -كمن ورث
شيئًا فباعه قبل مت ّكنه من رؤيته -فقد فذهب احلنفية إىل منحه حق اخليار
ِّ
مربرات منح اخليار لألخري متحققة يف بيع
على غرار املشرتي ،ابعتبار أ ّن ّ
مامل يَره البائع فيثبت له اخليار داللة( .الكاساين ،د.ت ،صفحة )292/5
(السرخسي ،1993 ،صفحة .)70/13

أما الظاهرية فريون عدم منح البائع مثل هذا احلق وحجتهم يف ذلك هي
أ ّن حق اخليار معلّق ابلشراء فال يثبت دونه ،وإ ّن متام رضا البائع يكون
ابلنظر إىل علمه مبا يدخل يف ملكه ال مبا خيرج عن ملكه ،واملبيع خيرج
عن ملك البائع لتعلّق رغبته وهو مسمى معلوم ،وإّّنا يدخل يف ملكه
الثمن ،وطريق العلم به التسمية دون الرؤية ،كما إ ّن قياس حال البائع الذي
ابع شيئًا مل يَره على حال املشرتي الذي يشرتي شيئًا مل يَره قياس مع
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الفارق؛ أل ّن املشرتي ثبت له اخليار لتوقعه أ ّن مامل يَره خري مما ظنَّه ،فهو
مبنزلة َمن يشرتي الشيء على أنّه سليم فإذا هو معيب ،فيثبت له اخليار
هلذا السبب ،خبالف البائع الذي يبيع ما ظنَّه معيبًا فإذا هو سليم فال
يثبت له اخليار يف تلك احلالة( .ابن حزم ،د.ت ،صفحة .)338/8

وقد أثبت املشرع العراقي خيار الرؤية للمشرتي دون البائع وذلك يف
"من
الفقرة 1/من املادة 517 /من القانون املدين اليت تنص على أنّه َ
اشرتى شيئًا مل يَره كان له اخليار حني يراه ،فإن شآء قبله وإن شآء فسخ
البيع ،وال خيار للبائع فيما ابعه ومل يَره" .ووف ًقا هلذا النص فإ ّن صاحب

اخليار هو املشرتي فله أن يفسخ العقد بعد الرؤية وله أن جييزه ،فإن فسخه
اعتُرب كأن مل يكن ،وإن أجازه لزم يف حقه وال عودة فيه بعد ذلك ،أما
الزما منذ البداية.
البائع فال خيار له وإّّنا يكون العقد حبقه انف ًذا ً
سادسا :نطاق خيار الرؤية من حيث العقود
ا

يثبت خيار الرؤية يف عقود املعاوضات اليت حتتمل الفسخ كعقد البيع إذا
يتعني ابلتعيني ،وعقد إجارة األعيان ،والصلح عن دعوى
كان املبيع مما َّ

املال ،وقسمة غري املثليات ،فهذه العقود تنفسخ برد حملها فيثبت فيها
ِّ
ِّ
برد العني املأجورة،
برد املبيع ،واإلجارة تنفسخ ّ
خيار الرؤية ،فالبيع ينفسخ ّ
ِّ
ِّ
برد النصيب ،وال يثبت خيار
برد املال املصاحل عنه ،والقسمة ّ
والصلح ّ
الرؤية يف املهر إذا كان مهر املرأة عينًا مل ترها ،وال يف اخللع إذا كان بدل
أيضا يف الصلح عن دم العمد إذا كان
اخللع عينًا مل يرها الزوج ،وال يثبت ً
بدل الصلح عينًا مل يرها ورثة املقتول ،فإ ّن تلك العقود املشتملة عليها ال
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ِّ
برد هذه األموال ابلرغم من ّأّنا أعيان ،فالبد إذن من أن يكون
تنفسخ ّ
ِّ
ابلرد ليكون لثبوت خيار الرؤية فيه جدوى( .الكاساين،
العقد مما ينفسخ ّ
د.ت ،صفحة ( ،)292/5ابن جنيم ،د.ت ،صفحة ( ،)28/6ابن
اهلمام ،د.ت ،صفحة  .)338/6وهو عني ما أخذ به املشرع العراقي يف
القانون املدين حيث أثبت خيار الرؤية يف العقود اليت تقبل الفسخ ومنها
عقد البيع يف املادة 517 /وعقد اإلجيار يف املادة.733 /
سابعا :نطاق خيار الرؤية من حيث املدة
اختلف الفقهاء القائلون خبيار الرؤية يف مقدار مدة اخليار ،فذهب احلنفية
والشافعية (ابن اهلمام ،د.ت ،صفحة ( ،)300/6الشريازي ،د.ت،
صفحة  )5/2إىل أ ّن املدة اليت يلزم خالهلا املشرتي رؤية املبيع ويسقط
استدالال مبا رواه ابن عمر رضي هللا
اخليار ابنقضائها هي ثالثة أايم،
ً
عنهما حيث قال :ذكر رجل ،هو حبّان بن منقذ ،لرسول هللا صلى هللا
ت فَـ ُق ْلَ :ال ِّخ َالبََة 2ويل
عليه وسلم أنّه ُخيدع يف البيوع فقال" :إِّ َذا َابيـَ ْع َ
اخليار ثالث َة أايم" (حديث صحيح لغريه( ،).الزيلعي ،1995 ،صفحة )432
ُ
ويف احلديث داللة صرحية يف أ ّن اهلدف من تشريع اخليار هو االستيثاق
اتما .وأجاز الصاحبان
والتأكد من أ ّن العقد ال غنب فيه ليكون الرضا به ً
واحلنابلة واملالكية للمتعاقدين االتفاق على مدة تزيد على ثالثة أايم،
 2الخالبة أي الخداع .ينظر :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،غريب
احلديث ،حتقيق :عبد املعطي أمني القلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،1985 ،
.294/1
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ومستندهم أ ّن اخليار إّّنا ُشِّّرع للحاجة إىل الرتوي ليندفع الغنب وقد متس
احلاجة إىل األكثر فصار كالتأجيل يف الثمن( .ابن اهلمام ،د.ت ،صفحة
( ،)300/6ابن قدامة ،1968 ،صفحة ( ،)498/3ابن رشد احلفيد،
 ،2004صفحة .)225/3
أما املشرع العراقي فإنّه مل حيدد مدة زمنية يُلزم املشرتي خالهلا برؤية املبيع،

إالّ أنّه أجاز للبائع حتديد تلك املدة ابتداء يف العقد ،مبوجب الفقرة  2من
أجال مناسبًا
املادة 523 /واليت تنص على أ ّن "للبائع أن حيدد للمشرتي ً
يسقط ابنقضائه اخليار إذا مل َير املبيع يف خالل هذه املدة" .وإذا مل يوجد
مثل هذا االتفاق فنرى أ ّن على املشرتي رؤية املبيع خالل مدة معقولة وإالّ
استدالال بنص الفقرة 1 /من املادة املذكورة واليت
سقط حقه يف اخليار،
ً
نصت على احلاالت اليت يسقط فيها خيار الرؤية ومنها "مبضي وقت
كاف ميكن املشرتي من رؤية الشيء دون أن يراه" .وحتديد كفاية املدة

من اختصاص قاضي املوضوع مستعينًا يف ذلك ابلعرف السائد إن وجد
وإالّ ابلرجوع ألحكام الشريعة اإلسالمية عمالً أبحكام املادة 1 /من
القانون املدين سالفة الذكر ،حيث ال جيوز أن يبقى العقد معل ًقا مدة طويلة
قائما حىت
حىت يتفضَّل املشرتي لرؤية املبيع .وهكذا فإ ّن خيار الرؤية يبقى ً
تتم الرؤية خالل األجل املتفق عليه ابلعقد ،أو وجود ما يسقطه.

اثمناا :مشروعية خيار الرؤية
إ ّن خليار الرؤية صلة وثيقة ببيع الغائب الذي تع ّذر على املشرتي رؤيته.
واملبيع الغائب يراد به املعقود عليه غري املرئي إما لعدم حضوره جملس العقد
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مستورا عن عني
وإما النتفاء رؤيته ابلرغم من حضوره اجمللس كأن يكون
ً
العاقد( .أبو غدة ،1985 ،صفحة  ،)495لذلك جند فقهاء املسلمني
قد تناولوه يف معرض حبثهم ملوضوع التعاقد على املبيع الغائب واختالفهم
بشأنه بني جميز ومانع .ولبيان موقف الفقه اإلسالمي من هذه املسألة
سنعرض يف هذا املطلب آراء كال االجتاهني وأدلتهم:
القائلون خبيار الرؤية:
يرى احلنفية (الكاساين ،د.ت ،صفحة  ،)292/5والشافعية يف القول
القدمي (الشافعي ،1990 ،صفحة  ،)75/3واحلنابلة يف قول (ابن قدامة،
 ،1968صفحة  ،)482/3أ ّن بيع الغائب هو بيع صحيح يثبت فيه
اخليار للمشرتي سواء وجد املعقود عليه كما ُوصف له أم ال ،لكنه بيع
غري الزم .أما املالكية (اإلمام مالك ،1994 ،صفحة  ،)323/3فإ ّّنم
يرون صحة بيع الغائب املوصوف وإنّه الزم للمبتاع إن وجد الغائب على
الصفة اليت وصف هبا ،وال خيار له إالّ إذا وجد املبيع على غري ما وصف
له فيثبت له خيار فوات الوصف أو إذا كان قد اشرتط اخليار لنفسه يف
العقد فيثبت حينئذ ابلشرط.
َح َّل هللاُ البَـْي َع" (سورة البقرة -آية ).275
واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل "وأ َ
عاما من غري فصل بني
ووجه الداللة عندهم أ ّن نص اآلية الكرمية جاء ً
العني اليت وصفها البائع واليت مل يصفها ،أو اليت رآها املشرتي واليت مل يرها،
فيشمل بعمومه بيع الغائب ،وال يستثىن منه إالّ بيع ثبت حترميه بكتاب أو
سنّة أو إمجاع ،وليس هناك نص من كتاب وال سنّة وال إمجاع مينع من بيع
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أيضا مبا روي عن أىب هريرة رضي هللا
العني اليت مل يرها املشرتي .واستدلوا ً
"من ا ْشتَـَرى َشْيـئًا َمل يَرهُ
عنه من أ ّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال َ
فَـ ُهو ِّاب ْخلِّيَ ِّ
ار إِّ َذا َرآهُ"( .حديث مرسل .وقال ابو بكر بن ايب مرمي ضعيف) (الدارقطين،
َ
 ،2004صفحة ( ،)382/3البيهقي ،2003 ،صفحة ،)440/5
ووجه الداللة يف هذا احلديث أ ّن اخليار ال يكون إالّ يف بيع صحيح ،ويف
إثبات اخليار للمشرتي يف احلديث دليل على مشروعية بيع الغائب ،كما
إ ّن احلديث دليل على أ ّن املبيع الغائب أيخذ حكم املبيع املرئي من حيث

معلوما وممكن التسليم.
جواز بيعه مىت كان ً

أيضا ابإلمجاع السكويت من الصحابة رضي هللا عنهم ،ويدل
كما استدلوا ً

عليه ما رواه البيهقي أ ّن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه اشرتى من
ماال ،فقيل لعثمان :إنّك قد غُبنت – وكان
عثمان بن عفان رضي هللا عنه ً
املال ابلكوفة مل يـََره عثمان حني ملكه -فقال عثمان :يل اخليار ألين بعت
ما مل أر .فقال طلحة :يل اخليار ألين اشرتيت ما مل أرَّ .
فحكما بينهما
َ
َ
جبري بن مطعم رضي هللا عنه فقضى ابخليار لطلحة مبحضر من الصحابة
إمجاعا سكوتيًا( .البيهقي،2003 ،
ومل يعرتض منهم أحد فكان ذلك ً
صفحة )439/5

القائلون بعدم خيار الرؤية
يرى أنصار هذا الفريق أ ّن بيع الغائب ابطل ،سواء أكان املبيع موصوفًا أم

غري موصوف ملا فيه من الغرر الكثري ،وابلتايل فإ ّن خيار الرؤية ال يثبت
للمشرتي لعدم مقتضاه ،وهذا أشهر قويل الشافعي ،وهو املنصوص عند
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أصحابه( ،النووي ،د.ت ،صفحة  ،)222/9واحلنابلة يف قول.
(الشريازي ،د.ت ،صفحة  ،)15/2واستدلوا على ذلك مبا ثبت عن النيب
صلى هللا عليه وسلم من أنّه "نـَ َهى َع ْن بـَْي ِّع الْغََرِّر" (حديث صحيح)( ،أبو
داود ،2009 ،صفحة  ،)259/5وقوله عليه الصالة والسالم "الَ تَبِّ ْع
س ِّعْن َد َك" (حديث صحيح لغريه( .).ابن ماجة ،د.ت ،صفحة )737/2
َما لَْي َ
و (أبو داود )2009 ،ووجه االستدالل يف احلديث األول هو أ ّن البيع
صحيحا إالّ إذا
املتضمن خيار الرؤية يع ّد من بيوع الغرر ،والعقد ال ينعقد
ً
معلوما ،والشيء الغائب غري معلوم فيكون التعاقد عليه
كان املعقود عليه ً
من قبيل الغرر ،وأما احلديث الثاين فوجه االستدالل فيه أ ّن املراد هو النهي
عن بيع ما ليس حباضر مرئي للمشرتي؛ أل ّن شراء املشرتي ما كان قد رآه
حاضرا عند العقد ،وهو أمر جممع عليه.
صحيح وإن مل يكن
ً

ونرى أب ّن الرأي القائل خبيار الرؤية يف بيع الغائب موصوفًا كان أم غري
موصوف هو األجدر لألخذ به للحديث الوارد يف ذلك ،ولكونه األقرب
إىل حتقيق مصلحة العاقدين عند ثبوت الرؤية واألكثر تواف ًقا مع البيوع
وتنوعها ،أل ّن احلاجة قد تدفع الشخص إىل التعاقد على مبيع غائب مث

يتضح له فيما بعد أ ّن املبيع ال يتناسب ورغباته وإن كان قد وصف له قبل
ذلك ،فالوصف ال يغين عن الرؤية أبي حال من األحوال .وقد أخذ
املشرع العراقي هبذا الرأي وحسنا فعل حني منح املشرتي خيار الرؤية محاية

له من من الضرر والغنب واخلداع وحنوه ،حيث نصت الفقرة 1/من املادة/
"من اشرتى شيئًا مل يَره كان له اخليار
 517من القانون املدين على أنّه َ
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حني يراه ،فإن شآء قبله وإن شآء فسخ البيع ،وال خيار للبائع فيما ابعه
ومل يَره".
مما تقدم نرى أ ّن الفقه اإلسالمي اهتم ابملعامالت املدنية وربط بينها وبني
العبادات ،ذلك أل ّن مال املسلم من الضرورايت اخلمس اليت تستوجب
احلفظ والصيانة ومن مث فهي من األصول ،وبذلك فهو قد سبق القوانني
الوضعية يف هذا اجملال .فقد رأينا أ ّن أحكام الفقه اإلسالمي والقانون
املدين العراقي املستمدة منه عاجلت من خالل نظرية اخليارات موضوع
الرضا هبدف ضمان رضا واع ومستنري للمتعاقد وذلك مبنحه خيار الرؤية
الذي ميلك من خالله حق الفسخ خالفًا ملبدأ القوة امللزمة للعقد يف حال

عدم مت ّكنه رؤية املبيع.

والشك أ ّن هذا اخليار هبذه الصورة ميكن أن حيقق احلماية للمستهلك
سواء يف إطار البيوع التقليدية أو اإللكرتونية ،وإن كان يف البيوع اإللكرتونية
أكثر ضرورة حبكم طبيعة املعامالت اليت تتم ابستخدام وسائل االتصال
احلديثة ،حيث يرتبط املستهلك اإللكرتوين من خالل العقد اإللكرتوين
بتاجر أو مهين حمرتف ،فيبدو لذلك املستهلك يف مركز الطرف الضعيف
فعالة وانجزة هلذا املستهلك
يف هذا العقد ،األمر الذي يتطلب توفري محاية ّ
تراعي طبيعة املعاملة حمل التعاقد واملركز القانوين للمستهلك الذي ال يوازي
فضال
أبي حال الطرف اآلخر يف العقد من حيث اخلربة الفنية واملعرفة ً

عن املقدرة املادية.
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ويرتتب على ما تقدم أ ّن املستهلك يف إطار التجارة اإللكرتونية ميكن أن
يستفيد من احلماية اليت حيققها خيار الرؤية يف الفقه اإلسالمي والقانون
املدين العراقي ،ومن مث حيق له االنسحاب من العقد بعد رؤية السلعة
وإرجاعها إىل البائع واسرتداد مثنها وف ًقا للشروط واألحكام واآلاثر سالفة

الذكر.

حق املستهلك يف اًلنسحاب من العقد يف القوانني املقارنة
نود اإلشارة ابتداء إىل أ ّن حلق املستهلك يف االنسحاب من العقد
مسميات عديدة أطلقها الفقه منها :احلق يف الرجوع( ،رشدي،1998 ،
صفحة  ،)127واحلق يف إعادة النظر (الزقرد ،1995 ،صفحة .)204
كثريا يف حقيقة األمر حتديد اللفظ الذي يكون من املناسب
وليس يهم ً
استخدامه للتعبري عن هذه الوسيلة ،وإّّنا املهم الوسيلة ذاهتا ،وكيف من
التسرع من املستهلك.
شأّنا إعادة التوازن مرة أخرى إذا ما اختل بسبب ّ

(سرور ،2003 ،صفحة .)101

ويش ِّّكل احلق يف االنسحاب جوهر احلماية اليت هدفت القوانني اخلاصة
ابلتجارة اإللكرتونية كفالتها للمستهلك ،فعندما ال تتوفر للمستهلك يف
تلك العقود اإلمكانية احلقيقية ملعاينة السلعة أو التأكد من كفاءة اخلدمة
فإنّه ُمينح حق االنسحاب منها خالل مدة معينة حيددها القانون ،وذلك
حلمايته بوصفه الطرف الضعيف يف العالقة العقدية .بناء على ما تقدم
ِّ
ومربرات منحه يف الفقرتني التاليتني:
سنتناول تعريف احلق يف االنسحاب ّ
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أوًل :تعريف احلق يف اًلنسحاب
ا
وردت على صعيد الفقه تعريفات عديدة حلق املستهلك يف االنسحاب
من العقد ،فيعرفه أحدهم أبنّه "قدرة املتعاقد بعد إبرام العقد على املفاضلة
أو االختيار بني إمضائه أو الرجوع فيه"( .عبد الباقي ،2004 ،صفحة
مضادة وسحبها واعتبارها
 ،)767ومنهم من يعرفه أبنّه "اإلعالن عن إرادة َّ
كأن مل تكن ،وذلك هبدف جتريدها من أي أثر كان هلا يف املاضي أو
سيكون هلا يف املستقبل"( .أمين مساعدة و عالء خصاونة،2011 ،
صفحة  ،)163ومنهم من يعرفه أبنّه ميزة منحها املشرع للمستهلك يف

صحيحا أو قبل إبرامه ودون حتمل أية
أن ينسحب من العقد الذي أبرمه
ً
مسؤولية أو إلزامه بتعويض الطرف اآلخر قيمة األضرار اليت قد تصيبه
بسبب االنسحاب( .اجلميلي ،2005 ،صفحة  .)5ويتضح من
التعريفات املذكورة أ ّن احلق يف االنسحاب هو وسيلة حلماية رضا املستهلك
عن طريق السماح له ابلرجوع عن العقد بعد إبرامه دون حتمل أية مسؤولية.

مبرات احلق يف اًلنسحاب
اثنيااِّ :ر
اختلف الفقه القانوين بشأن منح املستهلك احلق يف االنسحاب بني جميز
ومانع .فريى جانب من الفقه وهو الغالب (إبراهيم،)2007 ،
ِّ
مربرات تستوجب
) ،Ben-Shahar and Eric A. Posner, 2011أ ّن هناك ّ
إعمال احلق يف االنسحاب يف عقود التجارة اإللكرتونية ،فاملستهلك يف
هذا النوع من العقود غالبًا ما يتعاقد على سلعة مل يشاهدها أو أنّه قد
(Omri

شاهدها على شاشة احلاسوب أو التلفاز ،فلن يكون بوسعه احلكم الدقيق
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عليها مهما بلغ وصف البائع هلا من دقة وأمانة ،فحاله كحال من يشرتي
شيئًا يف الظالم ،وهو ما يربر بصفة خاصة الرتكيز على إعطائه فرصة
االنسحاب من العقد الذي أبرمه يف هذه الظروف.

أما االجتاه اآلخر فريى أ ّن إعمال حق االنسحاب يؤدي إىل زايدة تكلفة
التعاقد وإجراءآته ،وابلتايل ال ميكن تربيره إالّ إذا كانت فوائد هذا احلق
تفوق بوضوح التكاليف املرتبطة هبا ،كما أ ّن فيه إضعافًا للقوة امللزمة للعقد،

وإخالال ملبدأ التوازن واملساواة العقدية من حيث الضرر الذي ميكن أن
ً
ِّ
حيواي يف تطوير التجارة
دورا ً
يلحقه ابلبائع أو مق ّدم اخلدمة الل َذين يلعبان ً

اإللكرتونية. (Eidenmüller, 2011).(Loos, 2009) .

ويف الواقع أ ّن الرأي الذي يتبىن حق اإلنسحاب له وجاهته ،ذلك أل ّن
املستهلك يف التجارة اإللكرتونية ال يكون يف أغلب األحيان يف مركز مي ِّّكنه

من مفاوضة املهين احملرتف ليحصل منه على مثل هذا احلق ،وال يكون له
إمكانية فعلية ملعاينة السلعة واإلملام خبصائص اخلدمة قبل إبرام العقد ،لذا
فإ ّن هذا احلق يع ّد من أكثر وسائل محاية املستهلك مالئمة خلصوصيات
العقد اإللكرتوين الذي ينعقد بني غائبني ،وابلتايل فإذا مل ّننح املستهلك
مثل هذا احلق فإنّه سيضطر بال شك االستمرار يف عقد قد ال حيقق
مصاحله أو أ ّن شروطه ال تستجيب لرغباته.
احلق يف اًلنسحاب يف القانون العراقي والتشريعات املقارنة
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ابلنظر خلصوصية احلق يف االنسحاب وطبيعته االستثنائية فقد نظمته
القوانني املقارنة وتوجيهات االحتاد األورويب اخلاصة حبماية املستهلك
نبني
والتجارة اإللكرتونية .وقبل تناول أحكام هذا احلق يف القوانني املقارنة ّ
موقف القانون العراقي هبذا اخلصوص.

أوًل :احلق يف اًلنسحاب يف القانون العراقي
ا
مل يتنب املشرع العراقي فكرة االنسحاب من العقد يف قانون محاية املستهلك
لعام  2010ابلشكل الذي تناولته التشريعات املقارنة ،إالّ أ ّن الفقرة 2

من املادة السادسة من قانون محاية املستهلك أجازت للمستهلك وكل
ذي مصلحة يف حالة عدم حصوله على املعلومات املتعلقة حبماية حقوقه
ومصاحله املشروعة ،أو تلك املتعلقة مبواصفات السلع والطرق السليمة
الستعماهلا أو لكيفية تلقي اخلدمة ابلشكل واللغة الرمسية املعتمدة ،إعادة
اجملهز ،واملطالبة ابلتعويض أمام احملاكم املدنية عن
السلع ً
كال أو جزءًا إىل ِّّ
الضرر الذي يلحق به أو أبمواله من جراء ذلك.
ويرى البعض (إميان طارق الشكري و زيد عماد حمسن( )2015 ،سعود،
 )2015أ ّن احلق إبعادة السلعة الذي أشارت إليه املادة املذكورة آن ًفا يعد
صورة حلق االنسحاب من العقد الذي تبنته التشريعات املقارنة ،أو يف
األقل تطبي ًقا جزئيًا هلذا احلق ،كون املشرع قد قيَّده يف حالة واحدة وهي
احلالة اليت مل حيصل فيها املستهلك على املعلومات املطلوبة عن السلعة أو

اخلدمة.
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ويف احلقيقة إ ّن ما جاء يف النص ال ميكن وصفه من قبيل احلق يف
االنسحاب الذي تبنته القوانني املقارنة ،واليت أجازت للمستهلك ممارسة
حق االنسحاب سواء قبل أو بعد استالمه السلعة حمل العقد ،فلم تقيده
اجملهز
بزمن معني ،كما مل جتعل احلق يف االنسحاب مشروط بعدم تقدمي ِّّ

مربرا لالنسحاب ،وهذا خبالف احلق
للمعلومات أو بتقدمي املستهلك ً
الذي أشارت إليه املادة السادسة من قانون محاية املستهلك العراقي فهو
مقيَّد ومشروط يف نفس الوقت ،حيث ال يستطيع املستهلك ممارسة حقه
اجملهز املعلومات املطلوبة
ابعادة السلعة إالّ بعد استالمها وإثباته عدم تقدمي ِّّ
قانوان.
ً

ومن انحية أخرى فإ ّن املشرع العراقي منح حق إرجاع السلعة للمستهلك
وكل ذي مصلحة يف البيوع التقليدية فقط ،ابعتبار أ ّن املعامالت
االلكرتونية مل يكن املشرع يعرتف هبا قبل صدور قانون التوقيع االلكرتوين
واملعامالت االلكرتونية لعام  ،2012أما احلق يف االنسحاب فهو كما
حصرا وال
ذكران حق استثنائي قررته القوانني املقارنة للمستهلك اإللكرتوين ً
ميلك هذا احلق غريه .كما أ ّن املشرع العراقي ألقى على عاتق املستهلك
عبء إثبات (اخلطأ) يف جانب املهين واملتمثل بعدم تقدمي هذا األخري
للمعلومات والبياانت الرئيسية الالزمة قبل إبرام العقد ،وهو أمر ال خيلو
من الصعوبة ،خبالف القوانني املقارنة اليت ألقت على عاتق املهين إثبات
تقدميه للمعلومات.
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ويبدو أ ّن سبب عدم تنظيم املشرع هلذا احلق هو تبنّيه لنظرية اخليارات
اليت استمدها من الفقه اإلسالمي وابلتحديد خيار الرؤية الذي كما رأينا
يشبه إىل حد كبري يف أحكامه احلق يف االنسحاب الذي تبنّته القوانني

املقارنة.

اثنياا :احلق يف اًلنسحاب يف التشريعات املقارنة
فكرة االنسحاب من العقد ليست ابلفكرة اجلديدة ابلنسبة للمشرع يف
أقرت العديد من القوانني املقارنة أحقية املستهلك
القانون املقارن ،فقد ّ
ابالنسحاب يف العقود اليت تربم عن بُعد ومنها عقود التجارة اإللكرتونية.

(عبابنة .)2007 ،فعلى املستوى األورويب فإ ّن هلذا احلق جذوره يف النظم
القانونية الوطنية ملختلف البلدان األوروبية ،وقد ظهر يف السنوات األخرية
(Omri Ben-Shahar and
كعالمة ابرزة يف قانون العقود األورويب،
) Eric A. Posner, 2011, p. 11وأصبحت حقوق االنسحاب تش ِّّكل
هاما من عناصر قانون محاية املستهلك األورويب،
عنصرا ً
ً
تقرر هذا احلق ابتداء مبوجب املادة  6من التوجيه
) ،2011, p. 2حيث ّ
األورويب املرقم  97/7الصادر بتأريخ  1997/5/20بشأن محاية
(Eidenmüller,

املستهلكني يف العقود املربمة عن بُعد ،واهلادف إىل تشجيع البيع العابر
للحدود عن بُعد عن طريق الشراء من دول االحتاد األورويب املختلفة
ابستخدام اإلنرتنت أو غريها من وسائل االتصاالت ،حيث فرض على
دول االحتاد إصدار القوانني الالزمة أو تعديل القوانني القائمة مبا يتفق
ومقتضيات هذا التوجيه .وقد ألغي هذا التوجيه بصدور توجيه حقوق
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املستهلك رقم  2011/83والذي نص يف املادة  1/9منه على حق
يوما،
املستهلك ابالنسحاب يف العقود املربمة عن بُعد خالل فرتة ً 14

دون إبداء أي سبب ،ودون تكبّد أي تكاليف.

وعلى مستوى القوانني العربية فقد تبىن املشرع املغريب هذا احلق يف املادة
 36من قانون محاية املستهلك رقم  31 -08الصادر عام ،2011
واملشرع التونسي يف املادة 30/من قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية
رقم  ٨٣لعام  ،2000وكذلك املشرع اللبناين يف املادة 55 /من قانون
محاية املستهلك رقم  659لعام .2005
اثلثاا :ضوابط إعمال خيار احلق يف اًلنسحاب يف التشريعات املقارنة
رأينا أ ّن القوانني املقارنة مل ترتدد يف منح املستهلك خيار احلق يف
االنسحاب من العقد اإللكرتوين بوصفه من العقود اليت تربم عن بُعد ،إالّ
أ ّّنا يف الوقت نفسه وضعت ضوابط إلعمال هذا احلق ألجل حفظ توازن
واستقرار العقد ومراعاة ملصاحل املهين من أن تتعرض للخطر .ومن هذه
الضوابط ما يتعلق ابلشخص املستفيد من احلق يف االنسحاب والذي
جيب أن ينطبق عليه صفة املستهلك ليستفيد من احلماية اليت تتضمنها
نصوص قوانني االستهالك  ،ومنها ما يتعلق بشرط املدة اليت ميارس خالهلا
أقرت
احلق يف االنسحاب وهو الشرط الذي اتفقت عليه القوانني اليت ّ
خيار االنسحاب كافة ،حيث قيدت منح هذا احلق بفرتة زمنية حمددة
جيب على املستهلك أن يبدي خالهلا رغبته إبمضاء العقد أو االنسحاب

منه.
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ومنها ما يتعلق بنوع العقود اليت يدخلها مثل هذا احلق ،فنجد أ ّن القوانني
املقارنة اليت تبنّت خيار االنسحاب ّقررت بعض االستثناءات لبعض العقود
ابلنظر إىل طبيعة حملها .فبالنسبة للتوجيه األورويب حلقوق املستهلك رقم
وسع من نطاق العقود اليت يدخلها خيار
 2011/83وإن كان قد ّ
االنسحاب ،بشموله العقود اليت تربم عن بُعد كافة سواء أكان حملها توريد
سلعة أم أداء خدمة ،إالّ أنّه عاد واستثىن يف الفقرة  2من املادة  9منها
البعض العتبارات معينة .ونفس األمر ابلنسبة للمشرع املغريب حيث ّقرر
استثناء على حق املستهلك يف االنسحاب يف حاالت معينة أوردهتا املادة

 38من قانون محاية املستهلك على سبيل احلصر ،ال ميكن للمستهلك
خالهلا ممارسة هذا احلق إالّ إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك.
هذه هي أحكام احلق يف اإلنسحاب يف القوانني املقارنة ،وميكن لنا يف
ضوئها تعريف حق املستهلك ابالنسحاب أبنّه رخصة منحها املشرع
للمستهلك ابعتباره الطرف الضعيف يف مواجهة املهين احملرتف ،يستطيع
صحيحا خالل مدة حمددة دون احلاجة
من خالهلا نقض العقد بعد أن أبرم
ً
إىل تدخل الطرف اآلخر،أو اللجوء إىل القضاء ،أو تقدمي ترب ًيرا
لالنسحاب ،أو إثبات وجود عيب أو خلل يف السلعة أو اخلدمة موضوع
التعاقد ،كما ال يؤدي ذلك إىل ّنوض مسؤولية املستهلك بتعويض الطرف
اآلخر قيمة األضرار اليت قد تلحق به بسبب االنسحاب.
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خامتة
توصلت الدراسة إىل أ ّن للفقه اإلسالمي نظرية عامة يف العقود (نظرية
اخليارات) جاء فيها أبحكام منفردة ومتميزة عاجلت موضوع رضا املتعاقد
من خالل منحه حق فسخ العقد بعد انعقاده يف العديد من احلاالت
والظروف استثناء من مبدأ القوة امللزمة للعقد ،كما هو احلال ابلنسبة خليار
الرؤية ،وأ ّن املستهلك يف إطار التجارة اإللكرتونية ميكن أن يستفيد من
احلماية اليت حيققها خيار الرؤية يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي،
ومن مث حيق له االنسحاب من العقد بعد رؤية السلعة وإرجاعها إىل البائع
واسرتداد مثنها وف ًقا للشروط واألحكام واآلاثر اليت تطرقنا إليها .كما
توصلت الدراسة إىل أ ّن احلق يف االنسحاب يتماثل مع خيار الرؤية يف
كونه سلطة منحها املشرع للمستهلك بعد إبرام العقد على االختيار بني
املضي يف العقد أو التحلل منه إبرادته املنفردة ،وقد اختلف الفقه القانوين
رجحنا الرأي القائل بتبين احلق يف االنسحاب
بشأنه بني جميز ومانع ،وقد ّ
بضوابط معينة إىل جانب أحكام خيار الرؤية يف القانون املدين ابعتباره
من أكثر الضماانت مالئمة خلصوصيات العقد اإللكرتوين ،ولتشجيع
املستهلك للمشاركة يف مثل هذه العقود.
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