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 كهية احلقوق/جايعة ادلوصم    
 عدانة شرط اختيار انقانوٌ واجب انتطبيق

  األوروبي نالحتاد انتابعة انعدل حكى حمكًة
 انقضية ،8102 متوز 82يف 

C-191/15 Verein für Konsumenteninformation v Amazon 

EU Sàrl ECLI: EU: C: 2016: 612
(1)
 

  املبدأ:
 زقه( EC) اللْاٜح - املدىٔ٘ املطاٜل يف الكطاٜٕ التعاٌّ -أّلٕ  لكساز املسدع"

864/2007 ّ (EC )93/13 التْدُٔ - املطتَلو محآ٘ - 593/2008 زقه  /EEC - 
 مع املربم٘ اإلىرتىت عرب البٔع عكْد - EC/  95/46 التْدُٔ - البٔاىات محآ٘

 عام٘ ّأسهاو غسّط - عادل٘ غري غسّط - أخسٚ أعطاٛ دّل يف املكٔنني املطتَلهني
 فَٔا تأضطت اليت العطْ الدّل٘ قاىٌْ -ٓطبل الرٖ الكاىٌْ اختٔاز مصطلح علٙ حتتْٖ
 يف العام٘ ّاألسهاو الْازدٗ الػسّط ل٘عدا عدو لتكٔٔه بُ املعنْل الكاىٌْ حتدٓد - الػسن٘
 للنطتَلهني". الػدصٔ٘ البٔاىات معادت٘ حيهه الرٖ الكاىٌْ حتدٓد - قطأٜ٘ دعْٚ
 :السٜٔطٔ٘؛ املدعٕ اإلدساٛات يف األملاىٔ٘؛ األطساف: الكطٔ٘ "لػ٘

 Verein für Konsumenteninformation ؛ 
 "Amazon EU Sàrl: علُٔ املدعٙ

                                                      

 مقال مراجعة السوضوع.)*( 
(1) )EN )القضية  053/8الجريدة الرسسية لالتحاد األوروبي ج   (C-191/15) (1) 

Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl ECLI: 

EU: C: 2016: 612: 

https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0191&from =ES 
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 :اذتهه ميطْم
 ّادب التطبٔل الكاىٌْ األّزّبٕ بػأٌ للربملاٌ 593/2008 زقه( EC) الالٜش٘   

 864/2007 زقه( األّزّبٔ٘ املفْضٔ٘) ّالٜش٘ (1)(األّىل زّما) التعاقدٓ٘ االلتصامات علٙ
 زّما) التعاقدٓ٘ غري االلتصامات علٙ ّادب التطبٔل الكاىٌْ بػأٌ األّزّبٕ للربملاٌ
 تلو نل مً (1/3) باملادٗ اإلخالل دٌّ ، ٓعين أىُ مْادٍا علٙ تفطس أٌ جيب (2)(الجاىٔ٘

 علٙ املطبل عيد حتدٓد الكاىٌْ الدعْٚ أمامَا زفعت اليت ، فٔذب علٙ احملهن٘ الالٜشتني
 للربملاٌ EC/  2009/22 التْدُٔ يف املكصْد باملعيٙ قطاٜٕ بأمس خاص إدساٛ

 غسّط اضتدداو ضد املْدَ٘ طتَلهنيامل مصاحل ذتنآ٘ الكْاعد اآلمسٗ بػأٌ األّزّبٕ
 التذازٗ ضٔام يف عكًْدا إلبساو عطْ, دّل٘ يف مؤضظ قبل مً مصعْم٘ عادل٘, غري تعاقدٓ٘

 ّفًكا حتدٓد ٍرِ الػسّط األخسٚ، األعطاٛ الدّل يف املكٔنني املطتَلهني مع اإللهرتّىٔ٘
ّادب  الكاىٌْ ٓدحتد داًٜنا جيب سني يف ، 864/2007 زقه الالٜش٘ مً (6/1) للنادٗ

 إدساٛ مت ضْاٛ ، 2008/  593 زقه لالٜش٘ ّفًكا معني تعاقدٖ مصطلح تكٔٔه علٙ التطبٔل
 مجاعٕ". عنل يف أو فسدٖ عنل يف التكٔٔه ٍرا

 سكاٜل الكطٔ٘
Amazon EU"" ٘يف املكٔنني املطتَلهني ، ختاطب لْنطنبْزغ يف تأضطت غسن 

 عكًْدا أماشٌّ ّأبسمت الينطا، يف ذلمط مهتب لدَٓا ّلٔظ ّٓب مْقع عرب الينطا
                                                      

" بذأن القـانون واجب Iالسعدل التفـاقية "روما 8338الئحة االتحاد األوربي لدشة ( (1
 1883التطبيق على االلتزامات التعاقدية لدشة 

Regulation (EC) No 593/2008 of the European parliament and of the 

council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligation 

" Rome I ." 
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj 

( الئحة االتحاد االوربي  بذأن القـانون واجب التطبيق على االلتزامات غير التعاقدية لدشة (8
 (,II) روما 8332

Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the 

Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual 

obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, 

31.7.2007, L 199/40. 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A32007

R0864. 
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ّّضعت غسط اختٔاز  ،2012 عاو ميتصف ستٙ الينطا يف املطتَلهني ٍؤالٛ مع إلهرتّىٔ٘
أماشٌّ, ّسدخ  تأضٔظ مهاٌ ٍّْ لْنطنبْزغ، قاىٌْ الكاىٌْ ّادب التطبٔل, ّاختازت

 ٜٔ٘ يف الينطااالبتدا احملهن٘ىصاع فٔنا ٓتعلل بتشدٓد الكاىٌْ ّادب التطبٔل ّزفع اماو 
Oberster Gerichtshof  . 

علٙ  املبدأ سٔح مً تيطبل األّىل زّما الٜش٘ االبتدأٜ٘ أٌ احملهن٘ افرتضت   
( الْازد يف عكد 12) البيد أٌ عّدت الالٜش٘، تلو مً (6/2) املادٗ إىل ّاضتيادًا الكطٔ٘،
 الكاىٌْ اختٔاز أٌ أضاع علٙ صشٔح، غري ّادب التطبٔل الكاىٌْ اختٔاز بػأٌ املطتَلو

 إقامتَه دّل٘ قاىٌْ هله ْٓفسٍا اليت اذتنآ٘ مً املطتَلهني سسماٌ ٓيتر عيُ أٌ ٓيبػٕ ال
 ضْٛ يف األخسٚ الػسّط صش٘ تكٔٔه ّدْب إىل ذلو مً احملهن٘ ّخُلصت املعتادٗ،
 املتعلك٘ بػسّط اخسٚ ّضعت يف( 11 ّ 9 ّ 6) بالبيْد ٓتعلل فٔنا اما الينطاّٖ، الكاىٌْ

 قدمَا اليت الػدصٔ٘ البٔاىات باضتدداو أماشٌّ بَا لػسن٘ مسشت بيْد العكد، ّاليت
 قاىٌْ فٔشهنَا غابُ، ّما العنالٛ مسادعات معلْمات ذلو يف مبا الػساٛ، عيد املطتَلهٌْ
 ضْٛ يف فكط البٔاىات محآ٘ قطآا تكٔٔه جيب أىُ اذ السظت احملهن٘ لْنطنبْزغ،

 .95/46 التْدُٔ تطبٔل تطتبعد ال األّىل زّما الٜش٘ ل٘، ألٌالص ذٖ لْنطنبْزغ قاىٌْ
مً ىاسٔتيا ىسٚ اٌ الكطٔ٘ متعلك٘ حبنآ٘ العاقد الطعٔف يف العكد, ّما ذٍبت    

الُٔ احملهن٘ يف الصاو اٌ ٓهٌْ غسط اختٔاز الكاىٌْ ّادب التطبٔل عادال للطسفني, ما ٍْ 
بدال الكاىٌْ الينطاّٖ يف التطبٔل علٙ إاّل محآ٘ للنطتَلو الطسف الطعٔف, ّاٌ اضت

العكد بدال مً قاىٌْ لْنطنربغ داٛ ضنً إعنال اسهاو الٜش٘ زّما األّىل ارتاص٘ بالكاىٌْ 
ّادب التطبٔل علٙ االلتصامات التعاقدٓ٘, إال اٌ اذتهه الرٖ اصدزتُ احملهن٘ االبتدأٜ٘ 

اعتباز اٌ غسط اختٔاز الكاىٌْ ( مً الالٜش٘ علٙ 6/2الينطآّ٘ اضتيدت فُٔ علٙ املادٗ )
 علٙ. 1ّادب التطبٔل غري عادل ّعيد السدْع اىل ٍرِ املادٗ ّددىا اىَا تيص علٙ اىُ "

 عً الصادز الكاىٌْ اختٔاز علٙ ٓرتتب ال العنل، عكد يف ، 3 املادٗ أسهاو مً السغه
 اليت لكاىٌْل اإللصامٔ٘ الكْاعد مبْدب لُ املنيْس٘ اذتنآ٘ مً العامل سسماٌ الطسفني
 أسهاو عً اليظس بصسف .2االختٔاز. عدو سال٘ يف 2 الفكسٗ مبْدب التطبٔل ّادب٘ ضتهٌْ
 اليت الدّل٘ أ. قاىٌْ  :إىل ،3 للنادٗ ّفكًا االختٔاز عدو سال٘ يف العنل، عكد خيطع 4 املادٗ
أّ .  أخسٚ؛ دّل٘ يف مؤقًتا عاماًل ناٌ لْ ستٙ العكد، تيفٔر يف بعنلُ عادٗ العامل فَٔا ٓكْو

 يف عنلُ عادٗ ٓؤدٖ ال العامل ناٌ إذا للعامل, العنل مهاٌ فُٔ ٓكع الرٖ البلد ب . قاىٌْ
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 اذتال٘ ٍرِ ّيف أخسٚ، بدّل٘ الصل٘ ّثٔل العكد أٌ نهل الظسّف مً ٓتبني مل بلد، ما أٖ
 .(1)الدّل٘" تلو لكاىٌْ العكد خيطع

( مً الٜش٘ زّما األّىل بداًل 10دٗ )ّناٌ االفطل للنشهن٘ االضتياد يف سهنَا للنا   
( مً الالٜش٘ ىفطَا, ألىَا داٛت بتفطري اقسب لعدو عدال٘ غسط اختٔاز 6/2مً املادٗ )

 أٖ أّ ، العكد ّصالسٔ٘ ّدْد حتدٓد ٓته. 1الكاىٌْ ّادب التطبٔل ّذلو بيصَا علٙ اٌ "
 أّ العكد ناٌ إذا الالٜش٘ ٍرِ مبْدب حيهنُ الرٖ الكاىٌْ مبْدب العكد، بيْد مً بيد

 علٙ ٓعتند أٌ مْافكتُ، عدو إثبات أدل مً طسف، جيْش ألٖ ذلو، ّمع. 2.ضازٓ٘ املدٗ
 حتدٓد املعكْل مً ٓهٌْ لً أىُ الظسّف مً تبني إذا عادٗ فُٔ ٓكٔه الرٖ البلد قاىٌْ
 ."1 الفكسٗ يف احملدد للكاىٌْ ّفًكا التصسف تأثريِ

 اإلدساٛات طسفا إلَٔا اضتأىف اليت ف،االضتٝيا حمهن٘ ٍّرا ما سهنت بُ    
 أٌ ُّعدَّ فَٔا, اليظس إلعادٗ إلَٔا الكطٔ٘ ّأعادت االبتدأٜ٘ احملهن٘ إذ الػت سهه السٜٔطٔ٘،

 بفشص إال تكه ّمل التطبٔل، ّادب الكاىٌْ بتشدٓد صل٘ ذات ناىت األّىل زّما الٜش٘
 مً (6/2) املادٗ أٌ زأتّ التطبٔل, ّادب الكاىٌْ اختٔاز بػأٌ (12) للبيد مْضْعٕ
 مً (10/1) للنادٗ ّفًكا ّأىُ قاىْىٕ، غري املصطلح ٍرا أٌ باضتيتاز تطنح ال الالٜش٘

 بدعْٗ لْنطنبْزغ قاىٌْ ضْٛ يف املصطلح تكٔٔه ذلو مً بداًل ٓيبػٕ ناٌ الالٜش٘، ّاىُ
 ٍرا أٌ ثبت إذا أىُ االضتٝياف حمهن٘ ّالسظت التكٔٔه، ٍرا إلدساٛ االبتدأٜ٘ احملهن٘
 ّفًكا األخسٚ الػسّط تكٔٔه أًٓطا فطٔتعًّٔ ، لهطنربغ قاىٌْ مبْدب صشٔح املصطلح

 األنجس الكاىٌْ حتدٓد أدل مً الينطاّٖ الكاىٌْ مع مكازى٘ إدساٛ جيب الكاىٌْ، ثه لرلو
 .األّىل زّما الٜش٘ ( م6/2ً) املادٗ ألغساض مالٛم٘

 EEC/93/13 اجمللظ االّزبٕ ّٓجْز التطاؤل عً مدٚ االعتداد بتْدُٔ     
, ّتْدُٔ (2)املطتَلو عكْد يف العادل٘ غري ارتاص بالػسّط 1993 ىٔطاٌ 5الصادز يف 

                                                      

مذوار حسزة، القانون واجب التطبيق على عقد العسل الفردي، رسالة ماجدتير، جامعة ( (1
 وما بعدىا. 18،  ص8312قاصدي مرباح، الجزائر، 

الخاص بالذروط  1880نيدان  5الرادر في  EEC/80/10( توجيو السجلس االوربي (8
 غير العادلة في عقود السدتيلك

COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in 

consumer contracts:= 
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األفساد  محآ٘ بػأٌ 1995 تػسًٓ األّل 24 الصادز يف EC/  95/46 اجمللظ االّزبٕ
 .(1)البٔاىات ٍرِ سسن٘ ّسسٓ٘ الػدصٔ٘ البٔاىات مبعادت٘ ٓتعلل فٔنا

 5الصادز يف  EEC/  93/13 اجمللظ االّزبٕ ( مً تْد3ُٔ) املادٗإذ ىص يف      
 بػهل بػأىُ التفاّض ٓته مل الرٖ التعاقدٖ املصطلح ُٓعترب. 1علٙ اٌ" 1993 ىٔطاٌ
 ّالتصامات ذتكْم نبري اختالل تطبب, يف إذا عادل غري الئ٘ سطً ملتطلبات خالًفا فسدٖ

 علٙ املصطلح اعتباز داًٜنا جيب. 2.طتَلوامل سطاب علٙ العكد، مبْدب الياغٝ٘ األطساف
 قادًزا املطتَلو ٓهً ّمل مطبًكا صٔاغتُ متت فسدٖ اذا بػهل بػأىُ التفاّض ٓته مل أىُ
. 3.مطبًكا املصْغ الكٔاضٕ العكد ضٔام يف ضٔنا ال املصطلح، دٍْس علٙ التأثري علٙ
 اعتبازٍا ميهً اليت للنصطلشات غامل٘ ّغري إزغادٓ٘ قاٜن٘ علٙ املسفل حيتْٖ أٌ جيب
 24 الصادز يف EC/95/46 ( مً تْدُٔ اجمللظ االّزب3ّٕىصت املادٗ ) .عادل٘" غري

 ّفًكا تعتندٍا اليت الْطئ٘ األسهاو عطْ دّل٘ نل تطبل. 1" علٙ اٌ 1995 تػسًٓ األّل
 مؤضط٘ أىػط٘ ضٔام يف املعادت٘ تته أ :سٔح الػدصٔ٘ البٔاىات معادت٘ علٙ التْدُٔ هلرا
 أزاضٕ علٙ املساقب ىفظ إىػاٛ ٓته عيدما العطْ, الدّل٘ أزاضٕ علٙ املالٕ ملساقبا

 ٍرِ مً نل امتجال لطناٌ الالشم٘ التدابري اختاذ علُٔ جيب األعطاٛ، الدّل مً العدٓد
 إىػاٛ ٓته مل بُ .ب. املعنْل الْطين الكاىٌْ يف علَٔا امليصْص لاللتصامات املؤضطات
 مبْدب الْطين قاىْىَا فُٔ ٓيطبل مهاٌ يف ّلهً العطْ، الدّل٘ أزاضٕ علٙ املساقب
 معادت٘ ّألغساض اجملتنع، أزاضٕ يف املتشهه تأضٔظ ٓته العاو . ز. مل الدّلٕ الكاىٌْ
 الدّل٘ أزاضٕ يف مْدْدٗ ذلو، غري أّ مؤمتت٘ معدات، ٓطتددو فإىُ الػدصٔ٘، البٔاىات
 أزاضٕ خالل مً العبْز ألغساض فكط ملعداتا ٍرِ اضتدداو ٓته مل ما املرنْزٗ، العطْ

                                                                                                                              

=https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013  

 1885تذرين األول  86الرادر في  EC/  85/62وتوجيو السجلس االوربي توجيو ( (1
ة وحرية حركة ىذه بذأن حساية األفراد فيسا يتعلق بسعالجة البيانات الذخري

 Directive No. 95/46/EC of the European Parliament and of,البيانات

the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data: 

https://wipolex.wipo.int/ar/text/313007 
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 ممجًلا ٓعني أٌ املساقب علٙ جيب ، /ز(1) الفكسٗ يف إلَٔا املػاز الظسّف يف. 2.اجملتنع"
 ميهً اليت الكاىْىٔ٘ باإلدساٛات املطاع دٌّ العطْ، الدّل٘ تلو أزاضٕ يف إىػاؤِ مت

 .ىفطُ" املساقب ضد زفعَا
 أٌ تعين أىَا علٙ (1)املطتَلو عكْد يف العادل٘ غري الػسّط ّعلُٔ جيب تفطري    
 بػهل بػأىَا التفاّض ٓته مل املْزد أّ للباٜع العام٘ ّاألسهاو الػسّط يف مصطلًشا
 الدّل٘ لكاىٌْ خاضًعا اإللهرتّىٔ٘ التذازٗ ضٔام يف املطتَلو مع املربو العكد اذا ناٌ فسدٖ،
 ّقْع إىل عادل ألىُ ٓؤدٖ غسط غري فَْ فَٔا، املْزد أّ الباٜع ْٓدد فَٔا اليت العطْ

 اليت الدّل٘ تلو قاىٌْ علٙ أٌ االىطباع خالل اٌ ٍرا الػسط, ٓعطُٔ مً ارتطأ يف املطتَلو
 املادٗ مبْدب أىُ إبالغُ دٌّ العكد فكط، علٙ ٍْ الرٖ ٓيطبل املْزد أّ الباٜع ْٓدد فَٔا

 للكاىٌْ اإللصامٔ٘ األسهاو نآ٘حب أًٓطا ٓتنتع ننا اىُ ،593/2008 زقه الالٜش٘ مً (6/2)
 ذلو مً التأند الْطئ٘ احملهن٘ مصطلح، فعلٙ ذلو ّدْد عدو سال٘ يف تطبٔكَا ميهً اليت
الصل٘. ٍّرا ما أخرت بُ احملهن٘ فعال بعد اٌ اعرتضت  ذات الظسّف مجٔع ضْٛ يف

 علٙ الكساز ّناٌ زد احملهن٘ اليَاٜٕ ٍْ اىُ: VKIميظن٘ املطتَلهني 
 ىٔطاٌ 5 يف الصادز EEC/93/13 اجمللظ تْدُٔ مً (3/1) املادٗ طريتف جيب .1

 يف مصطلًشا أٌ تعين أىَا علٙ املطتَلو عكْد يف العادل٘ غري الػسّط بػأٌ 1993
 مبْدب فسدٖ، بػهل بػأىُ التفاّض ٓته مل املْزد أّ للباٜع العام٘ ّاألسهاو الػسّط

 الدّل٘ لكاىٌْ خاضًعا اإللهرتّىٔ٘ تذازٗال ضٔام يف املطتَلو مع املربو العكد ٓهٌْ أٌ
 ّقْع إىل ٓؤدٖ ما بكدز عادل غري فَْ فَٔا، املْزد أّ الباٜع تأضٔظ مت اليت العطْ

 فكط العطْ الدّل٘ تلو قاىٌْ علٙ أٌ االىطباع إعطاُٜ خالل مً ارتطأ, يف املطتَلو
 ،593/2008 قهز الالٜش٘ مً (6/2) املادٗ مبْدب أىُ إبالغُ دٌّ العكد، علٙ ٓطبل
 عدو سال٘ يف تطبٔكَا ميهً اليت للكاىٌْ اإللصامٔ٘ األسهاو حبنآ٘ أًٓطا ٓتنتع فإىُ
 الظسّف مجٔع ضْٛ يف ذلو مً التأند الْطئ٘ احملهن٘ ّعلٙ املصطلح، ذلو ّدْد
 .الصل٘ ذات

 ّاجمللظ األّزّبٕ للربملاٌ EC/  95/46 التْدُٔ مً /أ(4/1) املادٗ تهٌْ أٌ جيب .2
 البٔاىات مبعادت٘ ٓتعلل فٔنا األفساد محآ٘ بػأٌ 1995 تػسًٓ األّل 24 يف ّبٕاألّز

                                                      

د. خالد عبد الفتاح دمحم خليل، حساية السدتيلك في القانون الدولي الخاص, دار الشيزة  (1)
 وما بعدىا. 13، ص8338العربية، مرر، 
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 البٔاىات معادت٘ أٌ ٓعين أىُ ُٓفط ّس علٙ البٔاىات هلرِ اذتسٗ ّاذتسن٘ الػدصٔ٘
 الدّل٘ قاىٌْ حيهنَا اإللهرتّىٔ٘, التذازٗ يف تعنل غسن٘ بَا تكْو اليت الػدصٔ٘
 البٔاىات مبعادت٘ ٓكْو التعَد أٌ ثبت إذا بأىػطتُ، َدالتع ٍرا إلَٔا ْٓدُ اليت العطْ
 أٌ الْطئ٘ ّللنشهن٘ العطْ, الدّل٘ تلو يف تكع مؤضط٘ أىػط٘ ضٔام يف املعئ٘
 .نرلو األمس ناٌ إذا مما تتشكل
 ادلصادر

 أّاًل: الهتب:
 داز, ارتاص الدّلٕ الكاىٌْ يف املطتَلو محآ٘ خلٔل، حمند الفتاح عبد خالد. د  .1

 .2002 مصس، العسبٔ٘، ط٘اليَ
 ثاىًٔا: زضاٜل املادطتري:

 مادطتري، زضال٘ الفسدٖ، العنل عكد علٙ التطبٔل ّادب الكاىٌْ محصٗ، مػْاز .1
 .2016 ادتصاٜس، مسباح، قاصدٖ دامع٘

 ثالجًا: اللْاٜح الدّلٔ٘:
ارتاص بالػسّط  1993ىٔطاٌ  5الصادز يف  EEC/  93/13تْدُٔ اجمللظ االّزبٕ  .1

 ل٘ يف عكْد املطتَلوغري العاد
COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on 

unfair terms in consumer contracts: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013 

 1995تػسًٓ األّل  24الصادز يف  EC/  95/46ّتْدُٔ اجمللظ االّزبٕ تْدُٔ  .2
بػأٌ محآ٘ األفساد فٔنا ٓتعلل مبعادت٘ البٔاىات الػدصٔ٘ ّسسٓ٘ سسن٘ ٍرِ 

 البٔاىات,

Directive No. 95/46/EC of the European Parliament and of 

the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data 

and on the free movement of such data: 

https://wipolex.wipo.int/ar/text/313007 
الٜش٘ االحتاد االّزبٕ  بػأٌ الكـاىٌْ ّادب التطبٔل علٙ االلتصامات غري التعاقدٓ٘  .3

 (,II) زّما 2007لطي٘ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament 

and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to 

non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of 

the European Union, 31.7.2007, L 199/40. 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX

%3A32007R0864 
" بػأٌ الكـاىٌْ ّادب Iاملعدل التفـاقٔ٘ "زّما 2008الٜش٘ االحتاد األّزبٕ لطي٘  .4

 1980التطبٔل علٙ االلتصامات التعاقدٓ٘ لطي٘ 

Regulation (EC) No 593/2008 of the European parliament 

and of the council of 17 June 2008 on the law applicable to 

contractual obligation " Rome I".  
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj 

  زابعًا: الكسازات:
1. EN الكطٔ٘  350/8ادتسٓدٗ السمسٔ٘ لالحتاد األّزّبٕ ز   (C-191/15) (1) 

Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl 

ECLI: EU: C: 2016: 612: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0191&from=

ES 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


