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 مقّدمة لنبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة 
ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع

مذّكرة من الأمانة

1- يف غ�س���ون اأكرث من ثلثني �سنة، اأ�سبح���ت اتفاقية الأمم املتحدة 
ب�س���اأن عق���ود البيع ال���دويل للب�سائع لع���ام 1980 )التفاقي���ة، اأو اتفاقية 
البي���ع( اأداة هام���ة للتج���ارة العاملية. فه���ي توّفر اإطارا موّح���دا لعقود بيع 
الب�سائ���ع املربمة بني اأط���راف توجد اأماكن عمله���ا يف دول خمتلفة. ومن 
خ���لل حتدي���د حق���وق والتزامات الأط���راف على نح���و يّت�س���م بال�سفافية 
وب�سهول���ة الفه���م، حتّق���ق التفاقية املزيد م���ن اإمكانية التنّب���وؤ يف القانون 

التجاري الدويل، مقّللة بذلك من تكاليف املعاملت.

2- وحت���ى 30 اأيلول/�سبتم���رب 2011، كان���ت هن���اك 77 دول���ة طرف���ا 
يف التفاقي���ة من جمي���ع التقاليد القانوني���ة، ولديها اقت�س���ادات خمتلفة 
اختلفا كب���ريا، وت�سّكل معا اأكرث من ثلثي املب���ادلت التجارية العاملية.)1( 
اأّما الأعمال الأكادميية التي تتناول التفاقية فعددها يف تزايد م�ستمر،)2( 
�ساأنه���ا يف ذل���ك �ساأن ال�سواب���ق الق�سائية ذات ال�سل���ة - التي يوجد منها 
حاليا اأكرث من 500 2 �سابقة بكثري من م�سادر �سّتى. فم�ساهمة التفاقية 
يف حتقي���ق الهدف املتمثل يف توحيد القانون التجاري الدويل هي بل ريب 

م�ساهمة كبرية.

3- واملرون���ة التي تّت�سم بها التفاقية هي م���ن اأ�سباب القبول بها على 
ل وا�سعو التفاقية اإىل حتقيق هذه املرونة بوا�سطة  نط���اق وا�سع. وقد تو�سّ
ا�ستخ���دام تقني���ات خمتلفة، وعل���ى وجه اخل�سو�ض اعتم���اد م�سطلحات 
حماي���دة، وتعزي���ز التقّيد عموم���ا بالنواي���ا احل�سنة يف التج���ارة الدولية، 
واإر�ساء قاعدة تق�سي باأنه ينبغي ا�ستخدام املبادئ العامة التي تقوم عليها 
التفاقي���ة يف �س���ّد اأي فجوات قد تظهر يف جمموعة املعاي���ري التي اأن�ساأتها 
التفاقية،)3( والت�سليم مبا للأعراف املتفق عليها واملمار�سات القائمة من 

اآثار ملزمة.)4(

4- وقد اأوىل وا�سعو التفاقية عناية خا�سة لتجنب ا�ستخدام املفاهيم 
القانوني���ة الت���ي يتميز به���ا اأي تقليد معنّي م���ن الّتقالي���د القانونية، وهي 
مفاهيم تكون يف كثري من الأحيان م�سحوبة بفي�ض من ال�سوابق الق�سائية 
الرا�سخة والكتابات ذات ال�سلة التي ل يكون من ال�سهل نقلها اإىل ثقافات 
قانوني���ة مغاي���رة. وجاء ه���ذا الأ�سلوب املّتب���ع يف ال�سياغ���ة نتيجة اختيار 
متعّم���د يهدف اإىل كفالة اأن تعّزر التفاقي���ة ات�ساق القانون املو�سوعي من 

قبل اأكرب عدد ممكن من الدول، اأيًا كانت تقاليدها القانونية.

م املادة 79 من اتفاقية البيع مثال لهذا الأ�سلوب يف ال�سياغة،  5- وتقدِّ
حي���ث ل ت�سري املادة اإىل م�سطلحات تتميز به���ا النظم الوطنية املختلفة، 
كم�سطلح "امل�سّقة" اأو "القّوة القاهرة" اأو "الق�ساء والقدر"، ولكّنها توّفر 
ب���دل من ذلك و�سف���ا وقائعيا للظروف التي ميكن اأن ت���ربر عدم التنفيذ. 
اأّما اختيار تق�سي���م املفاهيم القانونية املعّقدة - التي كثريا ما حتمل معها 
�سج���لت تف�سريية وطنية م�سهبة - اإىل عنا�سره���ا الوقائعية، فيتجّلى يف 
ال�ستعا�سة عن م�سطلح "ت�سلي���م الب�سائع" مبجموعة من الأحكام تتعّلق 

بالتنفي���ذ وبنقل التبعة. وباملثل، ف���اإّن ا�ستخدام مفه���وم "ف�سخ العقد" يف 
التفاقي���ة ي�ستح���دث مفهوم���ًا قانونيًا ق���د يتداخل مع عدد م���ن املفاهيم 

الوطنية املعروفة جيدا، ويتطّلب تف�سريا قائما بذاته وم�ستقل.

6- وثم���ة تقنية اأخ���رى ا�ستخدمها وا�سع���و التفاقي���ة لتحقيق املرونة 
تتمّث���ل يف اعتم���اد قواع���د يكون تكييفه���ا مع خمتل���ف اأن���واع التجارة من 
ال�س���روط الوطنية املماثل���ة اأ�سهل. ومن ثّم ت�سرتط امل���ادة 39 من اتفاقية 
البي���ع، عل���ى �سبيل املث���ال، اأن يوّجه الإخط���ار بعدم مطابق���ة الب�سائع يف 
غ�س���ون فرتة "معقولة"، بدل من حتديد اأج���ل نهائي �سارم التوجيه لهذا 

الإخطار.

7- واجلم���ع ال���ذي يتجّل���ى يف التفاقي���ة ب���ني الأح���كام املو�سوعي���ة 
وامل�سطلح���ات وتقني���ات ال�سياغة يكف���ل للتفاقية م�ستواه���ا العايل من 

القابلية للتكييف مع املمار�سات التجارية اجلاري تطّورها.

8- ويه���دف النه���ج الذي اتبع���ه وا�سع���و التفاقي���ة اإىل تي�سري حتقيق 
الت�س���اق يف القان���ون التج���اري الدويل. بي���د اأنه يزيد اأي�س���ا من احلاجة 
ها يف الوليات الق�سائي���ة املختلفة التي ا�سرتعت  اإىل تف�س���ري موّح���د لن�سّ
التفاقي���ة. ولذلك، ف���اإن م�ساألة التف�س���ري املوّحد للتفاقي���ة بالرجوع اإىل 
ال�سواب���ق الق�سائي���ة الوطني���ة والأجنبي���ة عل���ى ال�س���واء تتطّل���ب اهتماما 
خا�سا. ويف هذا ال�سدد، جتدر الإ�سارة اإىل اأن املادة 7 )1( من التفاقية 
دا لتف�س���ري اأحكامه���ا، حيث تن����ضّ على اأن���ه "ُيراعى  ت�س���ع معي���ارا موحَّ
 يف تف�س���ري ه���ذه التفاقية �سفته���ا الدولي���ة و�سرورة حتقي���ق التوحيد يف 

تطبيقها ]...[.")5(

9- ويف ح���ني اأن له���ذا احلكم اأهمي���ة ق�سوى لو�سع معاي���ري م�سرتكة 
للتف�س���ري، ف���اإن الن�سر الكاف���ي للأح���كام الق�سائية ولق���رارات التحكيم، 
معرو�سة بطريقة منتظم���ة ومو�سوعية، ي�ساعد كثريا على حتقيق الهدف 
املتمّث���ل يف حتقيق التف�س���ري املوّحد. والآثار الإيجابية له���ذه املواد متعّددة 
وتتجاوز جمّرد توفري الإر�ساد خلل حّل الن�زاعات. فهي توّفر، على �سبيل 
مة ملح���ّرري العقود مبقت�سى التفاقي���ة وتي�ّسر تدري�ض  املث���ال، م�ساعدة قيِّ
التفاقي���ة ودرا�ستها. واإ�ساف���ة اإىل ذلك، ُتربز هذه امل���واد الطابع الدويل 

لأحكام التفاقية وحتّفز بذلك ان�سمام عدد اأكرب من الدول اإليها.

ال���دويل  التج���اري  للقان���ون  املتح���دة  الأمم  جلن���ة  توّل���ت  10- وق���د 
)الأون�سيرتال(، وفقا للولية املنوطة بها،)6( اإعداد الأدوات اللزمة لفهم 

التفاقية فهما دقيقا ولتف�سريها تف�سريا موّحدا.

11- فق���د اأن�س���اأت الأون�سي���رتال من���ذ ع���ام 1988 نظام���ا للإب���لغ عن 
ال�سواب���ق الق�سائية امل�ستندة اإىل ن�سو����ض الأون�سيرتال )كلوت(،)7( من 
اأج���ل م�ساع���دة الق�س���اة واملحّكمني واملحام���ني والأط���راف يف املعاملت 

ix



التجاري���ة، عن طريق اإتاحة اأحكام املحاكم وقرارات هيئات التحكيم التي 
تف�ّسر ن�سو�ص االأون�سيرتال )وال �سيما االتفاقيات والقوانني النموذجية(؛ 

دين لتلك الن�سو�ص. وبذلك تعزيز التف�سري والتطبيق املوحَّ

12- وي�س���مل نظ���ام "كالوت" حاليا ال�س���وابق الق�س���ائية التي ت�س���ري اإىل 
اتفاقي���ة البيع، وقان���ون االأون�س���يرتال النموذجي للتحكي���م التجاري الدويل 
)تعدي���ال ع���ام 1985 وع���ام 2006(، واتفاقي���ة االأمم املتح���دة لالع���رتاف 
ى "اتفاقية  بق���رارات التحكي���م االأجنبي���ة وتنفيذه���ا )لع���ام 1985، وُت�س���مَّ
نيوي���ورك"(؛ واتفاقي���ة االأمم املتح���دة للنق���ل البح���ري للب�س���ائع )1978( 
ى "قواع���د هامب���ورغ"(، وقانون االأون�س���يرتال النموذج���ي للتجارة  )وُت�س���مَّ
االإلكرتونية )1996(، وقانون االأون�س���يرتال النموذجي ب�س���اأن االإع�س���ار عرب 
احلدود )1997(، واتفاقية فرتة التقادم يف البيع الدويل للب�سائع )1974(.

13- وتقوم �س���بكة من املرا�س���لني الوطنيني، املعيَّنني من قبل احلكومات 
الت���ي ه���ي اأط���راف يف واحدة عل���ى االأقل م���ن اتفاق���ات االأون�س���يرتال اأو 
الت���ي ا�س���رتعت واحدا على االأق���ل من قوان���ني االأون�س���يرتال النموذجية، 
بر�س���د االأحكام الق�س���ائية ذات ال�س���لة يف البلدان املعنية وباإبالغ اأمانة 
ون  االأون�س���يرتال عنها يف �سكل ملّخ�س���ات. وميكن اأن يقوم اأي�سا من ي�سمَّ
م�س���اهمني "متربعني" باإع���داد ملخ�س���ات واإر�س���الها اإىل االأمانة للنظر 
فيها، وتب���ّت االأمانة يف ن�س���رها باالتفاق مع املرا�س���لني الوطنيني. وتتوىل 
االأمانة حترير جميع هذه امللخ�س���ات وو�س���ع فهار�ص لها ثم تن�س���رها يف 

�سل�سلة نظام "كالوت".

14- وتكفل �س���بكة املرا�س���لني تغطية عدد كبري من الواليات الق�س���ائية 
الوطنية. كما اأن توافر ن�س���و�ص "كالوت" باللغات الر�سمية ال�ست لالأمم 
املتحدة—الذي هو من ال�س���مات الفريدة يف اأو�ساط املبّلغني عن ال�سوابق 
الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية البيع—يعّزز بقدر كبري تعميم املعلومات. 
وهذان العن�سران اأ�سا�سيان للعمل على حتقيق التف�سري املوّحد على اأو�سع 

نطاق ممكن.

15- ونظرا للعدد الكبري من ال�س���وابق الق�س���ائية ذات ال�س���لة باتفاقية 
البي���ع والت���ي مت جمعها يف نظ���ام "كالوت"، طلبت اللجن���ة يف عام 2001 
ي�س���ًا لعر����ص معلوم���ات منتق���اة ع���ن تف�س���ري  و�س���ع اأداة م�س���ّممة خ�سّ

االتفاقية، تكون وا�س���حة ومقت�س���بة ومو�سوعية.)8( واأف�س���ى هذا الطلب 
اإىل ظهور نبذة االأون�س���يرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية 
االأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، التي عززت اأي�سا هدف 

التف�سري املوّحد التفاقية البيع.

16- وُيق�س���د من هذه النبذة، التي ُن�س���رت للمرة االأوىل يف عام 2004، 
اأن تعك�ص تطّور قانون ال�س���وابق الق�س���ائية، ولذا فاإن االأون�سيرتال ملتزمة 
باإ�س���دار حتديث���ات للنب���ذة دوريا. وهذا ه���و التنقيح الث���اين للنبذة، وهو 
تنقيح كبري اأدى اإىل اإ�سافة مئات ال�سوابق الق�سائية اجلديدة اإىل الن�ص.

17- وتعر�ص النبذة املعلومات يف �سكل ف�سول ُتقاِبل مواد اتفاقية البيع. 
ويت�س���ّمن كل ف�سل موجزا لل�سوابق الق�س���ائية ذات ال�سلة، مربزا االآراء 
ال�س���ائعة ومبّينا اأي نهج خمتلف. ويف حني ُيعر�ص نظام كالوت ال�س���وابق 
يف �سكل ملخ�سات فاإن النبذة ت�سري كذلك اإىل الّن�ص الكامل للقرار كّلما 
كان ذلك مفيدا لتو�سيح النقطة املعنية. وترد مالحظات متهيدية ق�سرية 
يف بداية كل جزء وف�س���ل وفرع من النبذة، ت�س���اعد امل�س���تعملني على فهم 
ال�س���ياق االأو�سع لكل من املواد على حدة وال�س���وابق التي تف�سرها. وي�سمل 
نة عن اجلزء الرابع من  هذا االإ�س���دار اجلديد من النبذة معلومات حم�سَّ
رت تطويرا وا�س���ع النطاق  االتفاقية )"االأحكام اخلتامية"( مل تكن قد طوِّ

يف االإ�سدارين ال�سابقني.

18- وقد جاءت النبذة نتيجة للتعاون بني املرا�س���لني الوطنيني واخلرباء 
الدوليني واأمانة االأون�س���يرتال.)9( وا�ستفاد التنقيح الراهن ا�ستفادة كبرية 
من م�س���اهمة الربوف�س���ور زيغ اآي�س���يلني من كلية القان���ون بجامعة جنوب 
اأفريقيا؛ والربوف�س���ور فرانكو فرياري من كلية القان���ون بجامعة نيويورك 
وكلية القانون بجامعة فريونا؛ والربوف�سور هاري فليت�سرن من كلية القانون 
بجامعة بت�س���بريغ؛ والربوف�س���ور األيخاندرو غاّرو من كلية القانون بجامعة 
كولومبي���ا؛ والربوف�س���ور اأولريت����ص ماغنو����ص من كلي���ة القان���ون بجامعة 
هامب���ورغ؛ وفيكي روجرز من معه���د القانون التجاري ال���دويل بكلية بي�ص 
للحقوق (Pace Law School)؛ والربوف�س���ور هريو �س���ونو من كلية القانون 
بجامع���ة هوكاي���دو؛ والربوف�س���ور بي���الر بريالي����ص في�سكا�س���يليا�ص بكلية 
القانون بجامعة كارلو�ص الثالث مبدريد؛ والربوف�س���ور كلود فيتز من كلية 

القانون بجامعة �سارالند وكلية القانون بجامعة �سرتا�سبورغ.

احلوا�شي

)1( اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، 1980، االأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 1498، ال�سفحة 3. واالتفاقية مودعة لدى االأمني العام لالأمم 

املتحدة. وميكن احل�سول على املعلومات ذات احلّجية ب�ساأن حالة االتفاقية من جمموعة معاهدات االأمم املتحدة املوجودة يف االإنرتنت على العنوان: /http://untreaty.un.org. كما 
.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.html :توّفر االأون�سيرتال معلومات مماثلة يف موقعها املوجود على العنوان

 )2( ُتِع����ّد االأون�س����يرتال كّل �س����نة املن�س����ور املعن����ون "ثب����ت مرجع����ي باملوؤلف����ات احلديث����ة ذات ال�س����لة باأعم����ال االأون�س����يرتال" )بالن�س����بة لع����ام 2011، انظ����ر وثيق����ة االأمم املتح����دة

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/44th.html :املوؤرخة 15 اآذار/مار�ص 2011(، املتاح يف موقع االأون�سيرتال ال�سبكي على العنوان A/CN.9/722 
)3( املادة 7 من اتفاقية البيع: ")1( ُيراَعى يف تف�س���ري هذه االتفاقية �س���فُتها الدولية و�س���رورُة حتقيق التوحيد يف تطبيقها كما ُيراَعى �سماُن احرتام ح�سن النّية يف التجارة 

الدولية. )2( امل�س���ائُل التي تتعلق باملو�س���وعات التي تتناولها هذه االتفاقية والتي مل حت�ُس���مها ن�سو�سها، يتمُّ تنظيُمها وفقًا للمبادئ العامة التي اأَخَذت بها االتفاقية، ويف حالة عدم 
وجود هذه املبادئ، َت�سري اأحكاُم القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدويل اخلا�ص."

�ُص  )4( املادة 9 من اتفاقية البيع: ")1( يلتزم الطرفان باالأعراف التي اتَّفقا عليها وبالعادات التي ا�ستقرَّ عليها التعامل بينهما. )2( ما مل ُيوَجد اتفاٌق على خالف ذلك، ُيفرَتَ

اأنَّ الطرفني قد طّبقا �سمنا على عقدهما اأو على تكوينه كلَّ ُعرف كانا يعلمان به اأو كان ينبغي اأن يعلما به متى كان معروفًا على نطاق وا�سع وُمراًعى بانتظام يف التجارة الدولية بني 
االأطراف يف العقود املماثلة ال�سارية يف نف�ص فرع التجارة."

نبذة الأون�شيرتال عن ال�شوابق الق�شائية امل�شتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن عقود البيع الدويل للب�شائع  x



xiمقّدمة 

)5( �س���كل ه���ذا احلك���م منوذجا لأحكام مماثلة يف ن�سو�ص ت�سريعية موحدة اأخرى. انظر مثال املادة 7 )1( من اتفاقي���ة الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية 

)"يتع���ن اإي���الء العتبار... لطابعها الدويل"(؛ واملادة 3 من قانون الأون�سي���رتال النموذجي للتجارة الإلكرتونية )"يوىل العتبار يف تف�سري هذا القانون مل�سدره الدويل"(؛ واملادة 8 
من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود )"يوىل العتبار... مل�سدره الدويل"(.

دين لالتفاقيات الدولية والقوانن املوحدة  )6( ينبغي اأن تن�سط الأون�سيرتال، يف جملة اأمور، يف ما يلي: "[...] التما�ص الطرق والو�سائل الكفيلة بتاأمن التف�سري والتطبيق املوحَّ

يف مي���دان القان���ون التجاري الدويل [و] جمع ون�سر املعلومات الالزمة عن الت�سريعات القومية والتطورات القانونية احلديثة، مبا يف ذلك اأحكام الق�ساء، يف ميدان القانون التجاري 
الدويل؛ [...]": قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21( املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 1966، املتاح يف موقع الأون�سيرتال ال�سبكي على العنوان:

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.html

)7( تقرير جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن اأعمال دورتها احلادية والع�سرين، نيويورك، 11-20 ني�سان/اأبريل 1988، وثيقة الأمم املتحدة A/43/17، الفقرات 

98-109. وتقارير نظام "كالوت" من�سورة كوثائق الأمم املتحدة من A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/1 اإىل A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/112 )اآخر وثيقة متاحة يف تاريخ 
هذا التنقيح للنبذة(. وتقارير نظام "كالوت" الثنا ع�سر هذه متاحة اأي�سا يف موقع الأون�سيرتال ال�سبكي على العنوان:

.http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lf=898&lng=ar

)8( تقري���ر جلن���ة الأمم املتحدة للقانون التج���اري الدويل عن اأعمال دورتها الرابعة والثالثن، 25 حزيران/يوني���ه - 13 متوز/يوليه A/56/17 ،2001، الفقرتان 391 و395، 

.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V01/861/06/PDF/V0186106.pdf?OpenElement :املتاح يف موقع الأون�سيرتال ال�سبكي على العنوان
ت اأول نب���ذة عن ال�سوابق الق�سائي���ة )يف عام 2004( مب�ساهمة من الربوف�سور فرانك���و فرياري )جامعة فريونا(؛ والربوف�سور ه���اري فالت�سرن )جامعة بت�سبريغ(؛  )9( اأُع���دَّ

والربوف�سور اأولريت�ص ماغنو�ص )جامعة هامبورغ(؛ والربوف�سور بيرت وين�سيب )جامعة �سوذرن ميثودي�ست(؛ والربوف�سور كلود فيتز )جامعة �سارلند(.
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املادة 60(؛ والفرع الثالث )"اجلزاءات التي ترتتب على خمالفة امل�سرتي 
للعقد"، املواد 61-65(. وي�ستمل الف�سل الرابع )"انتقال تبعة الهلك"( 
عل���ى املواد 66-70. واأخ���ريا، ي�سمل الف�سل اخلام����ض )"اأحكام م�سرتكة 
تنطب���ق على التزامات البائ���ع وامل�سرتي"( امل���واد 71-88، وهو مرتب يف 
�ستة فروع: الف���رع الأول )"الإخلل املبت�سر وعقود الت�سليم على دفعات"، 
امل���واد 71-73(؛ والف���رع الثاين )"التعوي����ض"، امل���واد 74-77(؛ والفرع 
الثال���ث )"الفائدة"، امل���ادة 78(؛ والفرع الرابع )"الإعف���اءات"، املادتان 
79-80(؛ والف���رع اخلام����ض )"اآث���ار الف�س���خ"، امل���واد 81-84(؛ والفرع 

ال�ساد�ض )"حفظ الب�سائع"، املواد 88-85(.

6- واجل���زء الأخ���ري م���ن التفاقي���ة ه���و اجل���زء الراب���ع )"الأح���كام 
اخلتامية"(، الذي يتاألف من املواد 101-89.

7- وفيما يلي هيكل التفاقية:
الديباجة

اجلزء الأول )"نطاق التطبيق واأحكام عامة"(—املواد 13-1
 الف�سل الأول )"نطاق التطبيق"(—املواد 6-1

  الف�سل الثاين )"اأحكام عامة "(—املواد 13-7

اجلزء الثاين )"تكوين العقد"(—املواد 24-14
اجلزء الثالث )"بيع الب�سائع"(—املواد 88-25

  الف�سل الأول )"اأحكام عامة"(—املواد 29-25
  الف�سل الثاين )"التزامات البائع"(—املواد 52-30

  الف���رع الأول )"ت�سليم الب�سائع وامل�ستندات"(—املواد 
34-31

الغ���ري  وحق���وق  الب�سائ���ع  )"مطابق���ة  الث���اين     الف���رع 
وادعاءاته"( —املواد 44-35

  الف���رع الثالث )"اجل���زاءات التي ترتت���ب على خمالفة 
البائع للعقد"(—املواد 52-45

  الف�سل الثالث )"التزامات امل�سرتي"(—املواد 65-53
 الفرع الأول )"دفع الثمن"(—املواد 59-54

 الفرع الثاين )"ال�ستلم"(—املادة 60
  الف���رع الثالث )"اجل���زاءات التي ترتت���ب على خمالفة 

امل�سرتي للعقد"(—املواد 65-61
  الف�سل الرابع )"انتقال تبعة الهلك"(—املواد 70-66

   الف�سل اخلام�ض )"اأح���كام م�سرتكة تنطبق على التزامات 
البائع وامل�سرتي"( —املواد 88-71

التفاقية ككل؛ ونظرة جمملة على النبذة*

نظرة جمملة على التفاقية

1- اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع )"اتفاقية 
البي���ع" اأو "التفاقية"( هي اتفاقية، اأو معاهدة متعددة الأطراف، حتتوي 
عل���ى قواعد قانوني���ة موّحدة حتكم البيع ال���دويل للب�سائع. وقد اجتذبت، 
يف وق���ت اإع���داد هذه الوثيق���ة، جمموعة كبرية ومتنوع���ة للغاية من الدول 
املتعاق���دة.)1( وحيثم���ا حتك���م التفاقي���ة معاملة من املعام���لت مبقت�سى 
قواع���د انطباقها )انظر املواد 1-6 من التفاقية(، تكون قواعد التفاقية 
ملزم���ة لط���ريف املعامل���ة، بقدر ما يك���ون الطرف���ان قاما فعلي���ا با�ستبعاد 

تطبيقها اأو باخلروج على اأحكامها )انظر املادة 6(.

هيكل التفاقية

2- ُي�سته���ل ن����ض التفاقية بديباج���ة)2( وُيختتم ببن���د الن�سو�ض ذات 
احلجي���ة والتوقيع.)3( وت���رد بني الثنني امل���واد البالغ عدده���ا 101 مادة، 

مة يف اأربعة اأجزاء. املنظَّ

3- وينق�س���م اجلزء الأول )"نط���اق التطبيق واأح���كام عامة"(، الذي 
ي�سم���ل املواد 1-13 م���ن التفاقي���ة، اإىل ف�سلني: الف�س���ل الأول )"نطاق 
التطبي���ق"(، ال���ذي ي�ستمل عل���ى امل���واد 1-6، والف�سل الث���اين )"اأحكام 

عامة"(، الذي ي�ستمل على املواد 13-7.

4- وت�س���كل امل���واد 14-24 اجل���زء الث���اين م���ن التفاقي���ة )"تكوي���ن 
العقد"(. ول يوجد تق�سيم اإ�سايف للجزء الثاين.

5- واأكرب جزء من التفاقية هو اجلزء الثالث )"بيع الب�سائع"(، الذي 
ي�سمل املواد 25-88. وهو مق�سم اإىل ثلثة ف�سول. فالف�سل الأول )"اأحكام 
عام���ة"( يتاألف من امل���واد 25-29. وي�ستمل الف�سل الث���اين )"التزامات 
البائ���ع"( على املواد 30-52، وهو نف�س���ه مق�سم اإىل الفرع الأول )"ت�سليم 
الب�سائع وامل�ستندات"، املواد 31-34(؛ والفرع الثاين )"مطابقة الب�سائع 
وحق���وق الغري وادعاءات���ه"، املواد 35-44(؛ والف���رع الثالث )"اجلزاءات 
التي ترتتب عل���ى خمالفة البائع للعقد"، املواد 45-52(. وي�ستمل الف�سل 
الثال���ث )"التزامات امل�سرتي"( على املواد 53-65، وهو بدوره مق�سم اإىل 
الف���رع الأول )"دفع الثمن"، املواد 54-59(؛ والفرع الثاين )"ال�ستلم"، 

ت ه���ذه املجموعة با�ستخ���دام الن�ض الكام���ل للق���رارات امل�ست�سهد بها يف  *اأُِع���دَّ

خل�س���ات 'ال�سوابق الق�سائي���ة امل�ستندة اإىل ن�سو�ض الأون�سي���رتال' )كلوت( والإ�سارات 
الأخ���رى ال���واردة يف احلوا�سي. والق�س���د من اخلل�سات املذكورة ه���و اأن ت�ستخدم فقط 
كملخ�س���ات للق���رارات الت���ي ترتكز عليه���ا، وقد ل تعك����ض جميع النقاط امل�س���ار اإليها يف 
ى القراء بالرج���وع اإىل الن�ض الكامل لقرارات املحاك���م وهيئات التحكيم  النب���ذة. ويو�سَ

املذكورة بدل من العتماد على خل�سات "كلوت" وحدها.
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   الف���رع الأول )"الإخلل املبت�سر وعقود الت�سليم على دفعات"( 
73-71 —املواد 

  الفرع الثاين )"التعوي�ض"(—املواد 77-74
  الفرع الثالث )"الفوائد"(—املادة 78

  الفرع الرابع )"الإعفاءات"(—املادتان 80-79
  الفرع اخلام�ض )"اآثار الف�سخ"(—املواد 84-81

  الفرع ال�ساد�ض )"حفظ الب�سائع"(—املواد 88-85

اجلزء الرابع )"الأحكام اخلتامية"(—املواد 101-89

الن�سو�ض ذات احلّجية وبند التوقيع

نظرة جمملة على النبذة

8- ي���رد و�سف خلفي���ة النبذة ونهجه���ا العام يف املن�س���ور "مدخل اإىل 
نب���ذة منوذجية من ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة 
للبي���ع"، الوثيق���ة A/CN.9/562. وتتاأل���ف النب���ذة نف�سه���ا من ف���روع تتناول 
كل م���ن الأق�سام الفرعي���ة من التفاقية )بدءًا به���ذا الفرع، الذي يتناول 
التفاقي���ة ككل، ومب���ا يف ذلك الفروع اخلا�سة بكل م���ن الديباجة والن�ض 
ذي احلّجي���ة وبند التوقي���ع، وكل من الأجزاء والف�س���ول والفروع املختلفة 
املبّين���ة يف الفقرات 2-7 اأعله(، وفروع كل من املواد املنفردة التي تتاألف 

منها التفاقية.

احلوا�ضي

)1( للح�سول على معلومات عن الدول التي اأ�سبحت اأطرافا يف التفاقية، انظر املوقع ال�سبكي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل على العنوان:

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html

)2( ب�ساأن الديباجة، انظر النبذة.

)3( ب�ساأن الن�ض ذي احلجية وبند التوقيع، انظر النبذة.



الديباجة
اإنَّ الدول الأطراف يف هذه التفاقية،

اإذ ت�س���ع ن�س���ب اأعينها الأهداف العام���ة للقرارات التي اتخذته���ا اجلمعية العامة ل���لأمم املتحدة يف دورتها 
ال�ستثنائية ال�ساد�سة ب�ساأن اإقامة نظام اقت�سادي دويل جديد،

واإذ تعت���رب اأنَّ تنمي���ة التجارة الدولية على اأ�سا�ض امل�س���اواة واملنفعة املتبادلة عن�سر ه���ام يف تعزيز العلقات 
الودية بني الدول،

م عقود البي���ع الدويل للب�سائ���ع وتاأخذ يف العتب���ار خمتلف النظم  ���دة تنظِّ واإذ ت���رى اأنَّ اعتم���اد قواع���د موحَّ
الجتماعية والقت�سادية والقانونية، من �ساأنه اأن ي�سهم يف اإزالة احلواجز القانونية يف جمال التجارة الدولية 

ز تنمية التجارة الدولية، واأن يعزِّ

قد اتَّفقت على ما يلي: ....

نظرة جمملة

1- تبنّي ديباجة اتفاقية البي���ع خلفيتها وطبيعتها واأغرا�سها ونهوجها 
العام���ة. وهي تب���داأ بالقول باأن الأط���راف يف التفاقية ه���ي دول، وتنتهي 
بالتاأكي���د على اأن التفاقية هي اتفاق بني تلك الدول. وبني هاتني املقولتني 
توجد ثلث فقرات رئي�سية، ت�سع الفقرتان الأوليان منها اتفاقية البيع يف 
�سي���اق برامج واأهداف دولية اأو�سع، وتركز الفق���رة الثالثة على الأغرا�ض 

والطرائق املحددة للتفاقية.

2- وت�س���ري اأوىل الفق���رات الرئي�سية من الديباج���ة )"اإذ ت�سع ن�سب 
اأعينه���ا..."( اإىل اأن اتفاقي���ة البي���ع تتما�س���ى م���ع "الأه���داف العام���ة" 
لق���رارات الأمم املتح���دة املتعلقة باإقامة "نظام اقت�س���ادي دويل جديد". 
وت�س���ري الفقرة الثانية )"اإذ تعت���رب اأن..."( اإىل اأن م�سروع التفاقية يعزز 
"العلق���ات الودية ب���ني الدول" عن طري���ق حفز "تنمية التج���ارة الدولية 
عل���ى اأ�سا�ض امل�س���اواة واملنفع���ة املتبادل���ة". واملو�سوع الأخ���ري م�ستمر يف 
الفق���رة الثالث���ة، التي تعل���ن اأن العمل عل���ى "تنمية التج���ارة الدولية" اإىل 
جان���ب "اإزالة احلواجز القانونية يف جمال التجارة الدولية" هما غر�سان 

خا�س���ان لتفاقي���ة البيع، وكذل���ك نتيجت���ان متوقعتان لعتماده���ا. وتبنيِّ 
نة م���ن التفاقية ت�ساعد على حتقيق تلك  الفق���رة الثالثة اأي�سا جوانب معيَّ
الأهداف—وعلى وجه التحديد و�سعية اتفاقية البيع باعتبارها جمموعة 
"قواع���د موح���دة" )الت�سديد م�ساف( للبيع ال���دويل، وجناحها يف الأخذ 
"يف العتبار خمتلف النظم الجتماعي���ة والقت�سادية والقانونية". وهذا 
الت�سدي���د ال���وارد هنا عل���ى التوحيد وعلى امل�س���ي اإىل م���ا وراء الأعراف 
ز يف املادة 7 )1( من املواد  القانونية والجتماعية والقت�سادية املعيَّنة يعزَّ
املو�سوعي���ة لتفاقي���ة البيع، التي تق�س���ي باأن يراعى يف تف�س���ري التفاقية 

"�سفتها الدولية و�سرورة حتقيق التوحيد يف تطبيقها".

ا�ستخدام الديباجة يف القرارات
3- رغ���م اأن الديباج���ة ل تت�سّم���ن قواع���د مو�سوعي���ة لقان���ون البي���ع 
فق���د ا�ست�سهدت بها هيئات حتكي���م اأثناء ت�سوية النزاع���ات التي حتكمها 
التفاقي���ة. وعلى وجه التحديد، ا�سُت�سه���د بالديباجة لدعم ال�ستنتاج باأن 
التفاقية جتّب اأ�س�سا معيَّنة من اأ�س�ض الدعاوى القانونية الداخلية املت�سلة 

مبعاملة حتكمها اتفاقية البيع.)1(

احلوا�ضي

 )1( ق�سي���ة كلوت رق���م 433 ]حمكم���ة الولي���ات املتح���دة للمنطقة ال�سمالية م���ن كاليفورنيا، الولي���ات املتح���دة، 27 متوز/يولي���ه 2001[، املتاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010727u1.html )ا�ست�سه���دت املحكمة بن�ض من الفقرة الرئي�سي���ة الثانية من الديباجة )"تنمية التجارة الدولية على اأ�سا�ض امل�ساواة واملنفعة 
املتبادلة"( والفقرة الرئي�سية الثالثة من الديباجة )"اأن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدويل للب�سائع وتاأخذ يف العتبار خمتلف النظم الجتماعية والقت�سادية والقانونية، 
من �ساأنه اأن ي�سهم يف اإزالة احلواجز القانونية يف جمال التجارة الدولية واأن يعّزز تنمية التجارة الدولية"( باعتبار ذلك الن�ض ُيظهر الق�سد باأن حتّل اتفاقية البيع حمّل القانون الوطني 
 الداخلي يف امل�سائل الداخلة �سمن نطاقها(؛ ق�سية كلوت رقم 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[ يف الإنرتنت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020510u1.html )ا�ست�سهدت املحكمة بن�ض من الفقرة الرئي�سية الثالثة من الديباجة )"اأن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدويل للب�سائع 
وتاأخ���ذ يف العتب���ار خمتلف النظم الجتماعي���ة والقت�سادية والقانونية من �ساأنه اأن ي�سهم يف اإزالة احلواجز القانونية يف جمال التج���ارة الدولية واأن يعّزز تنمية التجارة الدولية"( تاأييدا 
لقرارها اأن اتفاقية البيع جتّب دعاوى العقود امل�ستندة اإىل القانون الوطني الداخلي(. انظر اأي�سا حمكمة الوليات املتحدة للمنطقة ال�سمالية من اإلينوي، الوليات املتحدة، 3 اأيلول/�سبتمرب 
2008 (CAN Int’l, Inc. v. Guangdong Kelon Electronical Holdings)، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080903u1.html )"كان ه���دف �سائغي اتفاقية البيع هو 

اإزالة احلواجز القانونية للتجارة الدولية"(.

xv





 نطاق التطبيق
واأحكام عامة

اجلزء الأول





الف�ضل الأول
نطاق التطبيق )املواد 6-1(

نظرة جمملة

1- يتن���اول اجلزء الأول من اتفاقية البيع م�ساألة انطباق التفاقية— 
وهي م�ساألة متهد جلمي���ع امل�سائل الأخرى التي ت�سملها التفاقية، ويتناول 
كذلك م�سائل عامة مثل التف�سري و�سروط ال�سكل. وهو مق�سم اإىل ف�سلني: 
الف�سل الأول "نطاق التطبيق"، وي�سمل املواد 1-6 من التفاقية؛ والف�سل 

الثاين "اأحكام عامة"، وي�سمل املواد 13-7.

 الف�سل الأول من اجلزء الأول:
 نطاق التطبيق

2- ي�ستم���ل الف�س���ل الأول م���ن اجل���زء الأول م���ن اتفاقي���ة البيع على 
ف املعاملت التي  ف نطاق التفاقية. فامل���واد 1-3 تعرِّ الأحكام الت���ي تعرِّ
تنطب���ق عليها التفاقية اأو ل تنطبق عليه���ا. واملادتان 4 و5 تبّينان امل�سائل 
الت���ي تتناولها التفاقي���ة اأو ل تتناولها. وحتتوي املادة 6 عل���ى املبداأ العام 
حلرية الأطراف، الذي ميكن اأن يوؤثر يف ما حتكمه التفاقية من معاملت 

وم�سائل.

3- ولع���دد من اأح���كام الف�سل الأول �سلة �سمني���ة بالأحكام اخلتامية 
للتفاقي���ة، املوج���ودة يف الف�سل الراب���ع من التفاقية ال���ذي ي�سمل املواد 
89-101. فعل���ى �سبي���ل املثال، ميك���ن اأن يتاأثر تطبيق امل���ادة 1، التي هي 
احلك���م الرئي�سي ال���ذي يحكم انطب���اق التفاقية، بجملة م���واد من بينها 
امل���ادة 92 )الإعلن���ات الت���ي تفيد ب���اأن الدولة ل تلتزم باجل���زء الثاين اأو 
اجل���زء الثال���ث م���ن التفاقي���ة(،)1( وامل���ادة 93 )احلكم املتعل���ق بالدولة 
الحتادي���ة(،)2( وامل���ادة 94 )الإعلنات التي ت�سدرها ال���دول التي توجد 
قة تن����ض عل���ى اأن التفاقية ل تطب���ق على عقود  لديه���ا قوان���ني بي���ع من�سَّ
البيع املربمة بني اأطراف تك���ون اأماكن عملها موجودة يف تلك الدول(،)3( 
 وامل���ادة 95 )الإعلن���ات التي تفي���د باأن الدول���ة ل تلتزم باأح���كام الفقرة 
الفرعي���ة )1( )ب( من امل���ادة 1(،)4( واملادة 99 )الوق���ت الذي يبداأ فيه 
�سري���ان التفاقية(،)5( واملادة 100 )القواعد الزمنية لتطبيق التفاقية(. 
وب�س���ورة مماثل���ة، يجب اأن يطب���ق كل من امل���ادة 11 )الت���ي تزيل �سرط 
الكتاب���ة ومتطلب���ات ال�سكل الأخرى( واملادة 12 )الت���ي تن�سئ ا�ستثناء من 
انطباق املادة 11 وقواعد التفاقي���ة الأخرى التي ت�ستبعد �سروط ال�سكل( 
يف �س���وء املادة 96 )الإعلنات باأن قواعد التفاقي���ة التي ت�ستبعد �سروط 
ال�سكل ل تطبق عندما يكون مكان عمل اأحد الطرفني يف الدولة املعِلنة(.

احلوا�ضي

)1( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة 11 من املادة 1.

)2( املرجع نف�سه.

)3( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة 4 من اجلزء الثاين.

)4( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة 17 من املادة 1.

)5( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة 11 من املادة 1.
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  4

املادة 1

���ق اأحكاُم هذه التفاقي���ة على عقود بيع الب�سائع املعقودة بني اأطراف توجد اأماكن عملهم  )1( ُتطبَّ
يف دول خمتلفة:

)اأ( عندما تكون هذه الدوُل دول متعاقدة؛ اأو

ي قواعُد القانون الدويل اخلا�ض اإىل َتطبيق قانون دولة متعاقدة. )ب(  عندما توؤدِّ

)2( ل ُيلَتَف���ُت اإىل ك���ون اأماكن عمل الأطراف ُتوَج���ُد يف ُدَول خمتلف���ة اإذا مل َيَتَبنيَّ ذلك من العقد 
 اأو م���ن اأيِّ ُمعاَم���لت �سابق���ة بني الأطراف، اأو م���ن املعلومات التي اأدىل بها الأطراُف قب���ل انعقاد العقد اأو يف 

وقت انعقاده.

)3( ل ُتوؤَخ���ذ يف العتب���ار جن�سيُة الأط���راف ول ال�سفُة املدنية اأو التجاري���ة للأطراف اأو للعقد يف 
حتديد تطبيق هذه التفاقية.

نظرة جمملة

1- تبنيِّ هذه املادة بع�ض مقت�سيات تطبيق التفاقية. غري اأنه من املهم 
بنف����ض القدر، لتحديد ما اإن كانت التفاقي���ة تنطبق اأم ل تنطبق يف حالة 
ن���ة، النظر يف اأح���كام اأخرى ت�ساعد اأي�سا عل���ى حتديد جمال انطباق  معيَّ
التفاقي���ة. ويف ه���ذا ال�س���دد، جت���در الإ�س���ارة اإىل املاّدت���ني 2 و3، اللتني 
ت�سّيقان املجال املو�سوعي لتطبي���ق التفاقية وتو�ّسعانه، على التوايّل. اأما 

املجال الزمني لنطباق التفاقية فتحدده املادة 100.

 التفاقية تعلو على اللجوء اإىل 
القانون الدويل اخلا�ض

2- مت���ى م���ا كان عقد بيع ب�سائع عقدا دولي���ا )مبعنى من معاين هذه 
العب���ارة(، ل ميكن للمحاك���م اأن تكتفي بالرج���وع اإىل القانون املو�سوعي 
اخلا����ض به���ا حلل الن�زاع���ات النا�سئة م���ن ذلك العقد. وب���دل من ذلك، 
يج���ب على املحاكم اأن حت���دد القواعد التي ينبغي الرج���وع اإليها من اأجل 
القيام بذلك احلل. وعندما يكون الو�سع دوليا، ترجع املحاكم تقليديا اإىل 
قواع���د القانون الدويل اخلا�ض ال�سارية املفعول يف بلدها لتحديد القواعد 
املو�سوعية التي ينبغي تطبيقها. بيد اأنه يف البلدان التي ت�سري فيها قواعد 
مو�سوعي���ة دولية موح���دة، مثل القواع���د املبيَّنة يف التفاقي���ة، يجب على 
املحاكم اأن حت���دد، قبل اأي رجوع اإىل قواعد القان���ون الدويل اخلا�ض،)1( 
م���ا اإن كانت تلك القواعد املو�سوعية الدولية املوحدة منطبقة. وهذا يعني 
اأن الرج���وع اإىل التفاقي���ة يعل���و على الرج���وع اإىل قواع���د القانون الدويل 
اخلا����ض للمحكمة.)2( وقد مت تربير هذا النهج عل���ى اأ�سا�ض اأن التفاقية، 
باعتباره���ا جمموع���ة م���ن القواع���د القانوني���ة املو�سوعي���ة املوح���دة،)3( 
ه���ي اأكرث حتدي���دًا من حي���ث اأن جمال انطباقه���ا اأكرث حمدودي���ة ويوؤّدي 
مبا�س���رة اإىل ح���ل مو�سوعي،)4( يف ح���ني اأّن الرج���وع اإىل القانون الدويل 

 اخلا����ض يتطّلب نهجا ي�ستمل على خطوتني—اأي حتديد القانون املنطبق 
وتطبيقه.)5(

ال�سفة الدولية ومكان العمل

3- ل تنطب���ق التفاقية على كل اأنواع عق���ود البيع الدويل للب�سائع؛ بل 
جمال انطباقه���ا حمدود بعقود بيع الب�سائع الت���ي تفي مبتطلبات حمددة 
ب�س���اأن ال�سفة الدولية مبينة يف امل���ادة 1 )1(. ووفقًا لذلك احلكم، يكون 
عق���د بيع الب�سائع دوليًا عندما توجد اأماك���ن العمل ذات ال�سلة للطرفني 
دول خمتلف���ة.)7( وق���د قال���ت اإحدى  العق���د)6(—يف  اإب���رام  —حلظ���ة 
 املحاك���م اإن اأماك���ن العم���ل ذات ال�سل���ة للأط���راف هي "اأماك���ن عملهم

 الرئي�سية".)8(

4- وملفه���وم "مكان العمل" اأهمية حا�سم���ة يف حتديد ال�سفة الدولية. 
فه،)9( واإن كانت تتناول م�سكلة حتديد مكان العمل  غري اأن التفاقية ل تعرِّ
ال���ذي ينبغي اأخذه يف احل�سبان لتحديد ال�سف���ة الدولية يف حالة الطرف 

الذي لديه اأماكن عمل خمتلفة )املادة 10(.)10(

5- ووفق���ا ل���راأي ع���دة حماك���م، ميكن حتدي���د "م���كان العم���ل" باأّنه 
"امل���كان ال���ذي يجري منه بالفع���ل ن�ساط عم���ل مع���نّي ]...[؛ ويتطّلب ذلك 
م���ّدة وا�ستق���رارًا حمّددين، ف�سًل ع���ن قدر معنّي م���ن ال�ستقللية".)11( 
وباملث���ل، قال���ت اإح���دى املحاك���م اإنه يوجد م���كان عمل حيث تك���ون هناك 
"منظم���ة عمل جت���اري دائمة وم�ستقرة ولي�ض يف امل���كان الذي اأجريت فيه 
حت�س���ريات لإب���رام عقد وحيد وح�سب".)12( وذهب���ت حمكمة اإىل اأنه لكي 
يك���ون هن���اك "مكان عم���ل"، "يكف���ي اأن توج���د منظم���ة ذات ا�ستمرارية 
ن���ة".)13( واكتف���ت حمكمة خمتلفة بالق���ول باأن "م���كان العمل باملعنى  معيَّ
ال���وارد يف املادتني 1 و10 م���ن اتفاقية البيع هو م���كان العمل الفعلي".)14( 
وقال���ت اإحدى املحاكم اإن املكان الذي تخزن فيه الب�سائع وح�سب ل ي�سكل 
"م���كان عمل" لأغرا����ض التفاقية.)15( وي�سدق الق���ول نف�سه على حجرية 
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يف معر����ض.)16( وقال���ت هيئ���ة حتكيم اإن "جم���رد مكان التعاق���د ل ي�سكل 
مكان عمل؛ ول املكان الذي ج���رت فيه املفاو�سات".)17( وخل�ست حمكمة 
 اأخ���رى اإىل اأّن مكت���ب الت�س���ال ل ميك���ن اعتب���اره "مكان عم���ل" مبوجب

التفاقية.)18(

6- ول ي�ستوف���ى �س���رط ال�سف���ة الدولي���ة عندم���ا تك���ون اأماك���ن عمل 
الأط���راف ذات ال�سلة واقع���ة يف البلد نف�سه.)19( وي�س���دق ذلك حتى اإذا 
كان الطرف���ان م���ن جن�سّيت���ني خمتلفتني، حي���ث تن�ّض امل���ادة 1 )3( على 
اأّن���ه "ل توؤخ���ذ يف احل�سب���ان جن�سي���ة الطرف���ني ]...[ عند حتدي���د تطبيق 
ه���ذه التفاقي���ة".)20( كم���ا اأّن كون م���كان اإب���رام العقد موج���ودًا يف دولة 
خمتلف���ة ع���ن الدولة التي يت���ّم فيه���ا الأداء ل يجع���ل العقد "دولي���ًا".)21( 
 ولي����ض الطاب���ع امل���دين اأو التج���اري للطرف���ني ذا �سلة لأغرا����ض انطباق

التفاقية.)22(

7- وحينما ُيربم عقد بي���ع الب�سائع من خلل و�سيط، يلزم اإثبات من 
هما طرفا العقد، من اأجل حتديد ما اإن كان العقد دوليًا. ومبا اأّن اتفاقية 
البي���ع ال���دويل للب�سائ���ع ل تتن���اول م�ساألة من ه���و الط���رف يف العقد،)23( 
فيج���ب اأن يج���اب على هذا ال�س���وؤال بالرجوع اإىل القان���ون املنطبق بحكم 
قواع���د القانون ال���دويل اخلا�ض للمحكمة. ومكانا عم���ل الطرفني اللذين 
يت���م حتديدهما على ه���ذا النحو هما املكانان املعت���ربان لبحث ما اإن كان 

العقد دوليًا.)24(

8- ووفق���ًا لأح���كام امل���ادة 1 )2(، لي����ض لل�سف���ة الدولي���ة �سلة بكون 
"اأماك���ن عمل الأطراف توجد يف دول خمتلفة اإذا مل َيَتَبنيَّ ذلك من العقد 
اأو م���ن اأيِّ ُمعاَملت �سابقة بني الأط���راف، اأو من املعلومات التي اأدىل بها 
الأطراُف قب���ل انعقاد العقد اأو يف وقت انعقاده".)25( وهكذا فاإّن التفاقية 
حتمي اعتم���اد الطرفني على ما يظهر اأنه امل���كان املحلي لل�سفقة. ويجب 
عل���ى الط���رف ال���ذي يوؤّك���د اأّن التفاقية غري قابل���ة للتطبي���ق لأن ال�سفة 

الدولية للعقد مل تكن ظاهرة اأن يثبت تاأكيده هذا.)26( 

النطباق الذاتي

9- ال�سف���ة الدولي���ة لعق���د بيع الب�سائ���ع ل تكفي يف ح���ّد ذاتها جلعل 
التفاقي���ة منطبقة.)27( وي���رد يف املادة 1 )1( معي���اران بديلن اإ�سافيان 
للنطب���اق، يجب الوفاء باأحدهما لكي تنطب���ق التفاقية باعتبارها جزءا 
من قانون املحكمة.)28( فوفقًا للمعيار املحّدد يف املادة 1 )1( )اأ(، تنطبق 
التفاقي���ة "ب�س���كل مبا�سر")29( اأو "ب�س���كل ذات���ي"،)30( اأي دون حاجة اإىل 
الرج���وع اإىل قواعد القانون الدويل اخلا����ض،)31( عندما تكون الدول التي 
توج���د فيها اأماك���ن العمل ذات ال�سل���ة للأطراف دوًل متعاق���دة.)32( ومع 
تنام���ي قائمة الدول املتعاقدة، يوؤّدي هذا املعي���ار اإىل انطباق التفاقية يف 

عدد متزايد من احلالت.)33(

10- ولك���ي تنطبق التفاقية مبقت�سى امل���ادة 1 )1( )اأ(، يجب اأن يكون 
مكان العمل ذو ال�سلة لكل من الطرفني واقعا يف دولة متعاقدة. "اإذا كانت 
الدولتان اللتان يوجد بهما مكانا عمل الطرفني دولتني متعاقدتني، تنطبق 
التفاقي���ة حت���ى واإن كانت قواعد القانون ال���دويل اخلا�ض للمحكمة توؤّدي 
ع���ادة اإىل تطبيق قان���ون بلد ثالث".)34( وي�سح ذلك م���ا مل يكن الطرفان 

قد �سمي���ا قانونا معّينا بهدف ا�ستبعاد التفاقية، وهو اأمر يجوز لهما فعله 
عمل باملادة 6.)35(

11- وحت���ّدد امل���ادة 99 الوقت الذي ت�سب���ح فيه الدولة دول���ة متعاقدة، 
وت���رد يف املادة 100 القواع���د الزمنية لتطبيق التفاقي���ة مبوجب املادة 1 
)1( )اأ(. ولك���ي تنطبق التفاقية مبقت�سى امل���ادة 1 )1( )اأ(، يجب على 
امل���رء اأن ياأخذ يف احل�سبان ما اإن كان���ت الدولتان اللتان يوجد بهما مكانا 
عم���ل الطرفني ق���د اأعلنتا حتّفظ���ا مبوجب امل���ادة 92 اأو امل���ادة 93. فاإذا 
كانت اإحدى الدولت���ني قد اأعلنت حتّفظا مبوجب املادة 92 معلنة اأنها غري 
 ملزم���ة بجزء حمدد م���ن التفاقية، ل ميكن تطبي���ق التفاقية ككل بحكم
امل���ادة 1 )1( )اأ(. وبدًل من ذلك، يجب على امل���رء اأن يحّدد على اأ�سا�ض 
امل���ادة 1 )1( )ب( ما اإن كان اجلزء ال���ذي يتعّلق به التحّفظ ينطبق على 
العق���د.)36( وي�سح الأمر نف�س���ه، بعد اإجراء التغي���ريات اللزمة، اإذا كان 
الط���رف موجودا يف اإقليم دول���ة متعاقدة اأعلنت الدول���ة، فيما يتعلق بها، 
عمل باملادة 93، اأن التفاقية ل ت�سري.)37( وا�ستنادا اإىل املادة 93، تعترب 
بع����ض املحاكم الأطراف الت���ي توجد اأماكن عملها يف هون���غ كونغ اأطرافا 
توجد اأماكن عملها يف دولة غري متعاقدة، وبذلك جتعل من امل�ستحيل على 
تل���ك الأطراف اأن تطب���ق التفاقية عمل بامل���ادة 1 )1( )اأ(، بينما تعترب 

حماكم اأخرى اأن تلك الأطراف يوجد مكان عملها يف دولة متعاقدة.)38(

12- وينبغي اأن ُتعت���رب الدولة التي اأعلنت حتفظا مبوجب املادة 95 دولة 
متعاقدة بالكامل لأغرا�ض املادة 1 )1( )اأ(.)39( ومن ثم ميكن اأن تنطبق 
التفاقي���ة عمل باملادة 1 )1( )اأ( اأي�س���ًا يف حماكم الدول املتعاقدة التي 
تعل���ن حتفظا مبوجب املادة 95،)40( حتى حي���ث يكون مكان عمل الطرفني 

واقعا يف دولة متعاقدة اأعلنت حتفظا مبوجب املادة 95.)41(

13- ووفق���ا لبع����ض الق���رارات، ل تعت���رب هونغ كون���غ دول���ة متعاقدة يف 
التفاقية، لأن ال�سني مل متدد انطباق التفاقية اإىل هونغ كونغ.)42( اإل اأنه 
ج���رى احلكم باأن التفاقية ت�سري على هونغ كونغ،)43( بحيث ميكن تطبيق 

التفاقية حتى مبوجب املادة 1 )1( )اأ(.

النطباق غري املبا�سر

14- يف الدول املتعاقدة، ميكن اأن تنطبق التفاقية اأي�سًا—بحكم املادة 
1 )1( )ب(—حينم���ا يك���ون مكان عمل طرف واحد فقط )اأو ل يكون 
مكان عم���ل اأي من الطرفني( واقعا يف دولة متعاقدة،)44( ما دامت قواعد 
القان���ون الدويل اخلا����ض توؤّدي اإىل تطبيق قانون دول���ة متعاقدة.)45( ومبا 
اأّن قواع���د القانون ال���دويل اخلا�ض ذات ال�سلة هي قواع���د املحكمة،)46( 
فيتوّق���ف عل���ى قواعد القانون ال���دويل اخلا�ض الوطنية م���ا اإن كان ُي�سمح 
للطرف���ني باختيار القانون املنطبق، وما اإن كان على املرء النظر يف قواعد 
القانون الدويل اخلا�ض للقانون الذي تعّينه قواعد القانون الدويل اخلا�ض 

للمحكمة )بالإحالة(، اإلخ.

15- وحيثم���ا ت�ستن���د قواع���د القان���ون ال���دويل اخلا����ض للمحكم���ة اإىل 
اتفاقي���ة روم���ا لع���ام 1980 املتعلق���ة بالقان���ون املنطبق عل���ى اللتزامات 
التعاقدي���ة،)47( ميكن اأن يوؤّدي اختيار الطرف���ني لقانون دولة متعاقدة اإىل 
انطب���اق التفاقي���ة بحكم امل���ادة 1 )1( )ب(،)48( لأّن املادة 3 من اتفاقية 
روم���ا تقّر با�ستقللية الطرفني.)49( وي�سح ذلك اأي�سًا عندما تكون قواعد 
القان���ون الدويل اخلا����ض للمحكمة هي تلك التي حتّدده���ا اتفاقية لهاي 

اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة
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 لع���ام 1955 املتعلق���ة بالقان���ون ال�س���اري على املبيع���ات الدولي���ة،)50( لأن
  املادة 2)51( من هذه التفاقية تلزم الق�ساة اأي�سًا بتطبيق القانون الذي ي�سميه 

الطرفان.)52(

16- ويف اإج���راءات التحكيم، ميكن للطرفني اأن يختارا التفاقية لتحكم 
نزاعهم���ا.)53( ويف اإج���راءات حماكم ال���دول، ل ُي�سم���ح للطرفني باختيار 
التفاقية باعتبارها القان���ون املنطبق على نزاعهما حيث ل تكون منطبقة 
بغ���ري ذلك، وعل���ى الأقل لي�ض يف املحاك���م التي يتعني عليه���ا اأن تطبق اإما 
اتفاقي���ة روم���ا لع���ام 1980 املتعلق���ة بالقان���ون املنطبق عل���ى اللتزامات 
التعاقدي���ة اأو اتفاقي���ة لهاي لع���ام 1955 املتعلقة بالقان���ون ال�ساري على 
املبيع���ات الدولي���ة. ويرج���ع ذل���ك اإىل اأن هات���ني التفاقيت���ني ل ت�سمحان 
للطرف���ني اإل باختيار قانون دولة ليحكم نزاعهما؛ اأما القواعد غري قواعد 
الدول—وكذل���ك التفاقي���ة حيث ل تكون منطبقة بغ���ري ذلك، فل ميكن 
اختياره���ا. بي���د اأن اختيار التفاقية يف احلالت الت���ي ل تنطبق فيها بغري 
ذل���ك ي�سكل اإدراجا لقواع���د التفاقية يف العقد على �سبي���ل الإ�سارة. ويف 
ه���ذه احلالة، قد ل تعل���و قواعد التفاقية على القواع���د الإلزامية للقانون 

الذي ينطبق بغري ذلك.

17- وحي���ث ل يكون الطرفان ق���د اختارا قانونًا اأو حي���ث يكون الختيار 
غ���ري �سليم، يتع���ني على امل���رء الرج���وع اإىل العوامل الرابط���ة املو�سوعية 
لقواع���د القان���ون ال���دويل اخلا����ض للمحكمة لتحدي���د القان���ون املنطبق، 
د م���ا اإن كان���ت التفاقي���ة منطبق���ة مبقت�س���ى   وبن���اء عل���ى ذل���ك، يح���دَّ
امل���ادة 1 )1( )ب(. وعم���ل بامل���ادة 4 )1( من اتفاقية روم���ا لعام 1980 
املتعلق���ة بالقانون املنطب���ق على اللتزام���ات التعاقدية، يتع���ني على املرء 
اأن يطّب���ق القانون "الأوثق �سلة" بالعق���د؛)54( ووفقًا لأحكام املادة 4 )2(، 
يفرت����ض اأّن يك���ون العقد اأوثق �سلة بالبلد ال���ذي يوجد فيه، يف وقت اإبرام 
العق���د، م���كان الإقامة املعت���اد للطرف ال���ذي �سيقوم ب���الأداء الذي ميّيز 
العق���د. ولهذا ال�سبب، كثريا ما كانت املحاكم املوجودة يف الدول املتعاقدة 
عل���ى اتفاقية روما تطّب���ق التفاقية عندما يكون م���كان عمل البائع، الذي 
���ز،)55( واقعا يف دول���ة متعاقدة على  ه���و الط���رف الذي يقوم ب���الأداء املميِّ
التفاقي���ة.)56( ومبوج���ب اتفاقي���ة لهاي لع���ام 1955، ينطب���ق، عند عدم 
اختيار قانون ما، قان���ون البائع،)57( اإل يف احلالت التي يتلّقى فيها البائع 
طل���ب الب�سائع يف بلد امل�سرتي، ويف هذه احلال���ة يكون قانون امل�سرتي هو 

احلاكم.)58(

18- ويف املوؤمت���ر الدبلوما�سي املعقود يف �سنة 1980، راأى اأحد الوفود اأن 
البل���دان التي لديها ت�سريع خا�ض ب�ساأن التج���ارة الدولية ينبغي اأن ُي�سمح 
له���ا باإبطال "اأث���ر املادة 1 )1( )ب( على تطبي���ق ت�سريعها اخلا�ض".)59( 
ونتيج���ة لذل���ك، ا�سُتحدثت امل���ادة 95 التي تتي���ح للدول املتعاق���دة فر�سة 
اختي���ار عدم اللت���زام بامل���ادة 1 )1( )ب(.)60( فالق�س���اة املوجودون يف 
الدول املتعاقدة التي اأعلنت حتّفظا مبوجب املادة 95 لن يطّبقوا التفاقية 
بحك���م امل���ادة 1 )1( )ب(؛ غري اأّنه، كما ذكر اآنف���ا،)61( ل يوؤّثر ذلك على 

انطباق التفاقية يف تلك الدول مبقت�سى املادة 1 )1( )اأ(.)62( 

19- ول ينبغي اأن ُتعت���رب الدولة التي ت�سدر اإعلنا وفقا للمادة 92 )1( 
ب�س���اأن اجلزء الثاين اأو اجل���زء الثالث من التفاقية دولة متعاقدة يف اإطار 
املادة 1 )1( من التفاقية فيما يتعلق بامل�سائل التي يحكمها الطرف الذي 

ي�سري اإليه الإعلن.)63(

20- ورغ���م اأّن التفاقي���ة غري ملزمة لل���دول غري املتعاق���دة فقد ُطبقت 
يف حماك���م دول غ���ري متعاق���دة اأدت فيها قواعد القان���ون الدويل اخلا�ض 

للمحكمة اإىل تطبيق قانون دولة متعاقدة.)64(

العقود التي حتكمها التفاقية

21- تنطب���ق التفاقية عل���ى عقود بيع الب�سائ���ع —دون اعتبار للعنوان 
ال���ذي يطلقه الطرف���ان على العق���د.)65( ورغ���م اأّن التفاقي���ة ل تقّدم اأي 
تعري���ف لهذا النوع م���ن العقود،)66( ميكن ا�ستقاق تعري���ف م�ستقل)67( من 
املاّدت���ني 30 و53.)68( وهكذا ميكن تعريف عقد بيع الب�سائع الذي تتناوله 
التفاقية باأّنه عقد يكون اأح���د الطرفني )البائع( ملزمًا مبقت�ساه بت�سليم 
الب�سائ���ع ونقل ملكية الب�سائ���ع املبيعة ويكون الط���رف الآخر )امل�سرتي( 
ملزم���ًا بدفع ثم���ن الب�سائ���ع وقبوله���ا".)69( وق���د اأعلنت اإح���دى املحاكم 
 اأن جوه���ر العق���د الذي حتكم���ه التفاقية يكمن يف تب���ادل الب�سائع مقابل

املال.)70(

22- وتتن���اول التفاقي���ة عق���ود ت�سلي���م الب�سائ���ع على دفع���ات،)71( كما 
ميك���ن اأن ي�ست�س���ّف من املادة 73 م���ن التفاقية، والعق���ود التي تن�ّض على 
ت�سلي���م الب�سائ���ع املبيعة من امل���وّرد اإىل عميل البائع مبا�س���رة.)72( وعمًل 
ل عقد البيع �سمن املجال  باأح���كام املادة 29، تدخل اأي�سًا العقود التي تعدِّ

املو�سوعي لتطبيق التفاقية.)73(

 23- وحتت���وي امل���ادة 3 عل���ى قاع���دة خا�س���ة تو�ّسع—�سم���ن ح���دود 
معّينة —جمال التطبيق املو�سوعي للتفاقية، لي�سمل عقود بيع الب�سائع 
الت���ي �ست�سّنع اأو تنت���ج وكذلك العقود الت���ي يكون البائ���ع ملزمًا مبوجبها 

بت�سليم عمال اأو خدمات.

24- وق���د خل�س���ت معظم املحاكم الت���ي نظرت يف ه���ذه م�ساألة انطباق 
التفاقي���ة عل���ى اتفاق���ات التوزي���ع اإىل اأّن التفاقي���ة ل تنطب���ق عل���ى تلك 
التفاق���ات،)74( اأو التفاقات الإطارية،)75( اإذ اإّن هذه التفاقات ترّكز على 
"تنظي���م التوزي���ع" ولي�ض على نقل ملكي���ة الب�سائع.)76( غ���ري اأّن التفاقية 
ميك���ن اأن حتك���م العق���ود املختلفة لبي���ع الب�سائ���ع املربمة تنفي���ذًا لتفاق 
التوزي���ع،)77( حتى حيث يكون اتفاق التوزيع ق���د اأُبرم قبل دخول التفاقية 

حّيز التنفيذ.)78(

25- وتدخل اتفاق���ات المتياز اأي�سًا خارج جم���ال تطبيق التفاقية.)79( 
وقد ذهبت بع�ض هيئات التحكيم اإىل اأن التفاقية ل تنطبق على معاملت 
املقاي�س���ة.)80( وذهب���ت هيئة حتكيم اأخ���رى اإىل اأن التفاقية تنطبق فعل 

على معاملت املقاي�سة.)81(

26- ول حتكم التفاقية عقود ت�سليم املفتاح.)82(

الب�سائع

ف التفاقي���ة "الب�سائ���ع". ول يعني ذلك اأن امل���رء ينبغي اأن  27- ل تع���رِّ
يرجع اإىل تعريفه الوطني اخلا�ض. فعلى �سوء املادة 7 )1(، ينبغي تف�سري 
مفهوم "الب�سائع" تف�سريًا م�ستقًل، على �سوء "الطابع الدويل" للتفاقية 
و"احلاج���ة اإىل تعزيز الت�ساق يف تطبيقها"، بدًل من الرجوع اإىل القانون 

الوطني للح�سول على تعريف.)83(
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28- ووفق���ًا لل�سواب���ق الق�سائي���ة ف���اإن "الب�سائ���ع"، باملعن���ى ال���وارد يف 
التفاقية، هي اأ�سياء تكون، يف حلظة الت�سليم،)84( "منقولة وملمو�سة"،)85( 
ب�س���رف النظر ع���ن �سكلها،)86( وعم���ا اإن كانت �سلبة اأم غ���ري �سلبة،)87( 
وعّم���ا اإن كانت م�ستعملة اأم جديدة،)88( وعم���ا اإن كانت من اجلمادات اأم 
حّي���ة.)89( وقد اعُتربت ال�سل���ع غري امللمو�سة، مثل حق���وق امللكية الفكرية، 
اأو ال�سه���رة التجارية،)90( اأو امل�سلح���ة يف �سركة حمدودة امل�سوؤولية،)91( اأو 
الدي���ن املحال،)92( غري واقعة �سمن مفهوم التفاقي���ة لعبارة "الب�سائع". 
وينطب���ق الأمر نف�سه على درا�سة بح���ث ال�سوق.)93( غري اأّن اإحدى املحاكم 
وا�سع���ا"،)94(  "تف�س���ريا  يف�ّس���ر  اأن  ينبغ���ي  "الب�سائ���ع"  مفه���وم  اأن  راأت 

 ورمب���ا ي�ست�س���ف م���ن ذل���ك اأّن التفاقي���ة ق���د تنطب���ق اأي�سًا عل���ى ب�سائع 
غري ملمو�سة.

29- ويف ح���ني اأّن م���ن الوا�س���ح اأن بي���ع اأجه���زة احلا�سوب يق���ع �سمن 
جم���ال تطبيق التفاقي���ة،)95( لي�س���ت امل�ساألة وا�سحة عندم���ا يتعلق الأمر 
بالرباجمي���ات احلا�سوبي���ة. فبع�ض املحاك���م ل تعترب �س���وى الرباجميات 
القيا�سي���ة "ب�سائع" مبوج���ب التفاقية،)96( بينما خل�س���ت حمكمة اأخرى 
اإىل اأّن اأي نوع من الرباجميات ينبغي اأن يعترب "ب�ساعة"،)97( مبا يف ذلك 

الرباجميات امل�سنوعة ح�سب الطلب.
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �سليزفيغ، اأملانيا، 24 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081024g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 888 ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 20 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2003[؛ املحكمة العليا يف 
ثورغاو، �سوي�سرا، 11 اأيلول/�سبتمرب 2003، يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1810.pdf؛ املحكمة العليا، النم�سا، 18 كانون الأول/

دي�سم���رب 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218a3.html؛ ق�سية كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 
ت�سري���ن الث���اين/ نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 648 ]حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 18 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002[؛ ق�سية كلوت رقم 380 ]حمكمة 
بافي���ا، اإيطالي���ا، 29 كان���ون الأول/دي�سمرب 1999[؛ حمكمة منطقة ت�سفي���كاو، اأملانيا، 19 اآذار/مار�ض 1999، عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm؛ ق�سية 
كلوت رق���م 251 ]املحكم���ة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 345 ]حمكمة مقاطعة هايلربون، اأملانيا، 15 اأيلول/�سبتمرب 

1997[؛ ق�سية كلوت رقم 84 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 20 ني�سان/اأبريل 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)3( للط���لع عل���ى قرارات تن�ض على اأن التفاقية ت�س���ع قواعد مو�سوعية، انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كاليفورني���ا ال�سمالية، الوليات املتحدة، 2 ت�سرين الثاين/

نوفمرب 2005، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051102u1.html#iii؛ ق�سية كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر 
الن����ض الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 480 ]حمكمة ال�ستئناف يف كوملار، فرن�سا، 12 حزيران/يونيه 2001[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 424 ]املحكمة 

العليا، النم�سا، 9 اآذار/مار�ض 2000[، )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئناف، لوغانو، �سوي�سرا، 8 حزيران/يونيه 1999، يونيلك�ض.
 )4( ب�س���اأن ه���ذا النه���ج، انظر ق�سي���ة كلوت رقم 867 ]حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 11 كان���ون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،2004 اآذار/مار����ض   31 اإيطالي���ا،  بادوف���ا،  حمكم���ة   http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ 
العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،2004 �سباط/فرباي���ر   25 اإيطالي���ا،  بادوف���ا،  حمكم���ة   http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html؛ 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 

كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :5( ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3. :؛ حمكم���ة بادوف���ا، اإيطاليا، 31 اآذار/مار�ض 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/081211i3.html
html؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية كلوت 
رق���م 608 ]حمكم���ة رميين���ي، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ 

)انظر الن�ض الكامل للقرار(.
العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،]2008 الأول/دي�سم���رب  كان���ون   11 اإيطالي���ا،  ف���وريل،  ]حمكم���ة   867 رق���م  كلوت  ق�سي���ة  انظ���ر   )6( 

العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،2004 �سباط/فرباي���ر   25 اإيطالي���ا،  بادوف���ا،  حمكم���ة   http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة 

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/511.htm :الإقليمية العليا يف در�سدن، اأملانيا، 27 كانون الأول/دي�سمرب 1999، يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :اليون���ان، 2009 امللف رقم 2009/4505، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان ،Polimeles Protodikio Athinon 7( انظ���ر(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3. :؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/094505gr.html#ii2
html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 608 ]حمكم���ة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 
متوز/يولي���ه 2000[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 168 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولوني���ا، اأملانيا، 21 اأيار/مايو 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 

كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[.
 )8( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2010، يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html#ii 
ف مفهوم "مكان العمل"، انظر ق�سية كلوت رقم 930 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 23 اأيار/مايو 2006[ )انظر  )9( للطلع على اإ�سارة �سريحة اإىل اأن التفاقية ل تعرِّ

الن�ض الكامل للقرار(.
)10( انظر ق�سية كلوت رقم 746 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، 29 متوز/يوليه 2004[.

اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة
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)11( املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 2009، يف الإنرتنت على العنوان: http://www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1978.pdf؛ ق�سية 

 كلوت رقم 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛
ق�سي���ة كلوت رق���م 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كان���ون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين 
الثاين/نوفم���رب 2004[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 746 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، 29 متوز/يولي���ه 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
حمكم���ة بادوفا، اإيطالي���ا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، 28 �سباط/فرباي���ر Internationales Handelsrecht, 2001, 66 ،2000؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 608 ]حمكم���ة رميين���ي، اإيطالي���ا، 26 ت�سري���ن الثاين/
نوفم���رب 2002[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ للطلع عل���ى تعريف مماثل، انظر ق�سي���ة كلوت رقم 930 ]حمكمة كانتون فالي���ه، �سوي�سرا، 23 اأيار/ماي���و 2006[؛ ق�سية كلوت 
رق���م 106 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 10 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1994[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ للط���لع على قرار حمكمة ين����ض على اأن عبارة "م���كان العمل" تتطلب اأن 
 يق���وم الأط���راف باأعم���ال "فعًل" انطلقا من ذلك امل���كان، انظر ق�سية كلوت رق���م 360 ]حمكمة منطقة دوي�سب���ورغ، اأملاني���ا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[، يف الإنرتن���ت على العنوان:

.http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/000413g1german.html

 )12( الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، قرار التحكيم يف الق�سية رقم 9781، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030819s1.html :13( حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 19 اآب/اأغ�سط�ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)14( ق�سية كلوت رقم 360 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)15( ق�سية كلوت رقم 930 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 23 اأيار/مايو 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)16( املرجع نف�سه.

 )17( الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، قرار التحكيم يف الق�سية رقم 9781، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html

)18( انظر ق�سية كلوت رقم 158 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 22 ني�سان/اأبريل 1992[.

)19( انظر مثل ق�سية كلوت رقم 698 ]املحكمة العليا يف ما�سا�سو�ست�ض، الوليات املتحدة، 28 �سباط/فرباير 2005[.

)20( للطلع على مراجع ب�ساأن عدم �سلة جن�سّية الطرفني باملو�سوع، انظر ق�سية كلوت رقم 746 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، 29 متوز/يوليه 2004[ )انظر 

الن����ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف، ها�سيلت، 13 اأيار/مايو 2003، بلجيكا، عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030513b1.html؛ ق�سية كلوت رقم 445 
]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، اأي�سا يف .Internationales Handelsrecht، 2002، 14 وما يلي ذلك؛ املحكمة التجارية يف فيورن، بلجيكا، 25 ني�سان/
اأبريل 2001، يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة وال�سناعة البلجيكّية، القرار رقم 1995/56، يونيلك�ض.

)21( انظر املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 27 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1991، يونيلك�ض.

.16 ،2002 ،Internationales Handelsrecht 22( انظر ق�سية كلوت رقم 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[ اأي�سا يف(

)23( للطلع على قرارات حماكم تن�ض على اأن التفاقية ل تتعامل مع ق�سايا قانون الوكالة وامل�سائل ذات ال�سلة، انظر ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 

12 متوز/يولي���ه 2000[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، 20 اآذار/مار����ض 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 
335 ]حمكمة ال�ستئناف يف تي�سني، �سوي�سرا، 12 �سباط/فرباير 1996[، اأي�سا يف Schweizerische Zeitschrift für europäisches und internationales Recht، 1996، 135 وما 
يل���ي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 334 ]املحكمة العليا لكانتون تورغاو، �سوي�سرا، 19 كان���ون الأول/دي�سمرب 1995[؛ حمكمة منطقة كا�سيل، اأملانيا، 22 حزيران/يونيه 1995، يونيلك�ض؛ 
ق�سية كلوت رقم 410 ]حمكمة منطقة اآل�سفيلد، اأملانيا، 12 اأيار/مايو 1995[، اأي�سا يف Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report، 1996، 120 وما يلي ذلك؛ 
ق�سية كلوت رقم 80 ]املحكمة الإقليمية العليا يف برلني، اأملانيا، 24 كانون الثاين/يناير 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 95 ]املحكمة املدنية، مدينة بازل، 

�سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1990[.
 )24( انظر املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000، يف الإنرتنت على العنوان:

.http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/001113g1german.html

)25( للط���لع عل���ى اإ�سارة اإىل ه���ذا احلكم يف ال�سوابق الق�سائية، انظر حمكم���ة منطقة �ستوتغارت، اأملاني���ا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html؛ حمكم���ة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html; Polimeles Protodikio Athinon، اليون���ان، 2009 )مل���ف رق���م 2009/4505(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2؛ حمكمة بلغراد التجاري���ة العليا، �سربيا، 22 ني�سان/اأبري���ل 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080422sb.html؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوف���ا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض 
الكام���ل للق���رار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ 
ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 425 ]املحكمة العليا، النم�سا، 21 اآذار/مار�ض 2000[، 
اأي�س���ا يف Internationales Handelsrecht، 2001، 40 وم���ا يل���ي ذلك؛ الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، فرن�سا، قرار التحكيم يف الق�سية رقم 9781، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)26( انظر ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )27( انظر ق�سية كلوت رقم 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)28( املحكمة الحتادية لأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، 28 اأيلول/�سبتمرب 2010، يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060110i3.html )"ل ينبغي اأن تعامل 

التفاقية باعتبارها قانونا اأجنبيا يتطلب الربهان كحقيقة"(.
)29( انظ���ر حمكمة منطق���ة �سورزيه، �سوي�س���را، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1728.pdf؛ 

املحكم���ة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، 19 حزيران/يونيه 2007، عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1741.pdf؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 
11 متوز/يوليه 2000، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000711s1.htm؛ ق�سية كلوت رقم 261 ]املحكمة املحلية يف �سان، �سوي�سرا، 20 �سباط/فرباير 1997[.

)30( انظر حمكمة منطقة �سورزيه، �سوي�سرا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1728.pdf؛ ق�سية 

كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، 20 اآذار/مار�ض 1997[ )انظر 
الن�ض الكامل للقرار(.

)31( انظر حمكمة منطقة �سورزيه، �سوي�سرا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1728.pdf؛ ق�سية 

كلوت رق���م 650 ]حمكم���ة النق�ض، اإيطالي���ا، 20 اأيلول/�سبتمرب 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 268 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 
1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
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)32( ولكن انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كنتاكي ال�سرقية، الوليات املتحدة، 18 اآذار/مار�ض 2008، يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080318u1.html، وين�ض على اأن التفاقية تنطبق على العقود املربمة بني "الأطراف التي تقع اأماكن عملها الرئي�سية يف دول خمتلفة اإذا كانت 
تلك الدول موّقعة على التفاقية".

)33( للط���لع عل���ى اأحكام حديثة من حماكم تطبق التفاقي���ة مبقت�سى املادة 1 )1( )اأ(، انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة كاليفورنيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 21 

كان���ون الثاين/يناي���ر 2010، يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html#iii؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�س���و ال�سرقية، الوليات 
املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 17 كانون الأول/دي�سمرب 
2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html؛ حمكمة منطقة �ستوتغ���ارت، اأملانيا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 
2009، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html؛ حمكمة كا�ساتي، بلجي���كا، 19 حزيران/يونيه 2009، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html؛ حمكمة فوريل، اإيطاليا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�س���را، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html; Polimeles Protodikio Athinon، اليون���ان، 2009 )ملف رقم 2009/4505(، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 31 كان���ون الثاين/يناير 2002، يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131b1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 398 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف اأورليون، فرن�سا، 29 اآذار/مار����ض 2001[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ حمكم���ة منطقة تري���ر، اأملانيا، 7 كان���ون الأول/دي�سم���رب Internationales Handelsrecht ،2000، 2001، 35؛ ق�سي���ة كلوت رقم 431 ]املحكم���ة الإقليمية العليا ملنطقة 
اأولدينبورغ، اأملانيا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 2000، اأي�سا يف Recht der internationalen Wirtschaft، 2001، 381 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 432 ]حمكمة منطقة �ستيندال، 
اأملانيا، 12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2000[، اأي�سا يف Internationales Handelsrecht، 2001، 30 وما يلي ذلك؛ املحكمة التجارية يف مونتارغي، فرن�سا، 6 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2000، 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/061000v.htm؛ ق�سي���ة كلوت رقم 428 ]املحكم���ة العليا، النم�سا، 7 اأيلول/�سبتم���رب 2000[، اأي�سا يف 
 Recht der 2001، 42 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 429 ]املحكمة العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 30 اآب/اأغ�سط�ض 2000[، اأي�سا يف ،Internationales Handelsrecht
internationalen Wirtschaft، 2001، 383 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ املحكم���ة املدني���ة البتدائي���ة ال�ساد�س���ة، مدين���ة تيخوان���ا، ولية باخ���ا كاليفورني���ا، املك�سي���ك، 14 متوز/يوليه 2000، 
Internationales Handelsrecht، 2001، 38 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت 
رق���م 427 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، 28 ني�سان/اأبريل 2000[، اأي�س���ا يف Zeitschrift für Rechtsvergleichung، 2000، 188 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 426 ]املحكمة العليا، 
النم�سا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[، اأي�سا يف Zeitschrift für Rechtsvergleichung، 2000، 231؛ ق�سية كلوت رقم 397 ]حمكمة مقاطعة نافارا، اإ�سبانيا، 27 اآذار/مار�ض 2000[، 
 Internationales 2000، 12536 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م 425 ]املحكم���ة العليا، النم�س���ا، 21 اآذار/مار����ض 2000[، اأي�س���ا يف ،Revista General de Derecho
Handelsrecht، 2001، 40 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 424 ]املحكمة العليا، النم�سا، 9 اآذار/مار�ض 2000[، اأي�س���ا يف Internationales Handelsrecht، 2001، 39 وما يلي 
ذل���ك؛ املحكم���ة الإقليمية العليا ملنطقة �ستوتغ���ارت، اأملانيا، 28 �سباط/فرباي���ر Internationales Handelsrecht ،2000، 2001، 65 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 395 ]املحكمة 
 ،OLG-Report Hamburg ،2000 العليا، اإ�سبانيا، 28 كانون الثاين/يناير 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 26 كانون الثاين/يناير
2000، 464 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 416 ]حمكمة منطقة ]ولية[ ميني�سوتا، الوليات املتحدة، 9اآذار/مار�ض 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 430 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1999[، اأي�سا يف Internationales Handelsrecht، 2001، 25 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 359 ]املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف كوبلينت����ض، 18 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 1999[، اأي�س���ا يف OLG-Report Koblenz، 2000، 281؛ املحكمة العلي���ا، النم�سا، 12 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1999، 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung، 2000، 78؛ ق�سية كلوت رقم 319 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت 
http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/211099. :رقم 313 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 21 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1999[، متاحة يف الإنرتنت اأي�سا على العنوان
htm؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 328 ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 21 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة �ستيندال، اأملانيا، 12 ت�سرين الأول/
 Schweizerische Zeitschrift für اأكتوب���ر 1999، غ���ري من�س���ورة؛ ق�سية كلوت رقم 332 ]املحكم���ة العليا لكانتون ريف بازل، �سوي�س���را، 5 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 1999[، اأي�س���ا يف
europäisches und internationales Recht، 2000، 115 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 341 ]حمكمة العدل العلي���ا يف اأونتاريو، كندا، 31 اآب/اأغ�سط�ض 1999[ )انظر الن�ض 
الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 423 ]املحكمة العليا، النم�سا، 27 اآب/اأغ�سط�ض 1999[، اأي�سا يف Zeitschrift für Rechtsvergleichung، 2000، 31 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت 
رق���م 422 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 29 حزيران/يوني���ه 1999[، اأي�س���ا يف Transportrecht-Internationales Handelsrecht، 1999، 48 وما يلي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 333 
]املحكمة التجارية لكانتون اآرغاو، �سوي�سرا، 11 حزيران/يونيه 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 336 ]حمكمة ال�ستئناف يف لوغانو، �سوي�سرا، 8 حزيران/
يونيه 1999[، انظر اأي�سا Schweizerische Zeitschrift für europäisches und internationales Recht، 2000، 120؛ ق�سية كلوت رقم 315 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 26 اأيار/
ماي���و 1999[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 265 ]حتكيم - هيئة التحكيم يف غرفة التج���ارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، 25 اأيار/مايو 1999[؛ ق�سية كلوت 
رق���م 314 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 21 اأيار/مايو 1999[؛ املحكمة العليا، النم�سا، 19 اآذار/مار�ض Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،1999، 2000، 33؛ ق�سية 
كلوت رق���م 418 ]حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة لويزيان���ا ال�سرقية، الوليات املتح���دة، 17 اأيار/مايو 1999[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 362 ]املحكمة 
الإقليمية العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، 27 ني�سان/اأبريل 1999[، انظر اأي�سا Transportrecht-Internationales Handelsrecht، 2000، 22 وما يليه؛ ق�سية كلوت رقم 325 ]املحكمة 
التجاري���ة يف كانت���ون زيوريخ، �سوي�سرا، 8 ني�سان/اأبريل 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 271 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 24 اآذار/مار�ض 1999[؛ حمكمة 
منطق���ة ت�سفيكاو، اأملانيا، 19 اآذار/مار�ض 1999، يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm؛ ق�سية كلوت رقم 306 ]املحكمة العليا، النم�سا، 
11 اآذار/مار�ض 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 327 ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 331 ]املحكمة التجارية 
يف كانت���ون زيوري���خ، �سوي�سرا، 10 �سباط/فرباي���ر 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 243 ]حمكمة ال�ستئن���اف يف غرينوبل، فرن�سا، 4 �سباط/فرباير 1999[ 
)انظ���ر الن����ض الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رق���م 293 ]حتكيم - هيئة هامب���ورغ للتحكيم الوّدي، 29 كان���ون الأول/ دي�سم���رب 1998[؛ ق�سية كلوت رق���م 339 ]حمكمة منطقة 
ريغين�سبورغ، اأملانيا، 24 اأيلول/�سبتمرب 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 645 حمكمة ال�ستئناف يف ميلنو، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 1998[، اأي�سا 
يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، 1999، 112 وما يلي ذلك؛ جلنة حماية التجارة اخلارجية املك�سيكية، املك�سيك، 30 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998، 
غ���ري من�س���ورة؛ ق�سية كلوت رقم 346 ]حمكمة منطقة ماينت�ض، اأملانيا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 270 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 25 ت�سرين الثاين/
نوفم���رب 1998[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 248 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 28 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 419 ]حمكمة الوليات 
املتح���دة ملنطق���ة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتح���دة، 27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 244 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 
4 اآذار/مار����ض 1998[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 240 ]املحكمة العليا، النم�سا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 340 ]املحكمة الإقليمية 
العلي���ا ملنطق���ة اأولدينبورغ، اأملاني���ا، 22 اأيلول/�سبتمرب 1998[، انظ���ر اأي�س���ا Transportrecht-Internationales Handelsrecht، 2000، 23 وما يلي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 252 
]املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 21 اأيلول/�سبتم���رب1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 263 ]املحكم���ة املحلية يف اأونرتهاينتال، �سوي�سرا، 16 
اأيلول/�سبتم���رب 1998[ )انظ���ر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 285 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا ملنطقة كوبلنت�ض، اأملانيا، 11 اأيلول/�سبتم���رب 1998[ )انظر الن�ض الكامل 
للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 318 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سيليه، اأملانيا، 2 اأيلول/�سبتمرب 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، 19 
اآب/اأغ�سط�ض 1998، يف الإنرتنت على العنوان:  http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/482.htm؛ ق�سية كلوت رقم 644 ]حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 7 اآب/اأغ�سط�ض، 1998[، 
اأي�سا يف يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 344 ]حمكمة منطقة اإرفورت، اأملانيا، 29 متوز/يوليه 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 242 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 
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16 متوز/يوليه 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 305 ]املحكمة العليا، النم�ضا، 30 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 
255 ]حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ض���را، 30 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 222 ]حمكمة اال�ض���تئناف يف الواليات املتحدة )الدائرة احلادية 
ع�ض���رة(، الوالي���ات املتح���دة، 29 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 256 ]حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ض���را، 29 حزيران/يونيه 1998[ )انظر 
الن����ص الكام���ل للق���رار(؛ املحكمة العليا، النم�ض���ا، 25 حزيران/يوني���ه Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،1998، 1999، 248 وما يلي ذلك؛ ق�ض���ية كالوت رقم 338 ]املحكمة 
االإقليمية العليا ملنطقة هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 237 ]حتكيم - معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف ا�ض���تكهومل، 
5 حزيران/يوني���ه 1998[ )انظ���ر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 290 ]املحكمة االإقليمية العليا يف �ض���اربروكني، اأملانيا، 3 حزيران/يوني���ه 1998[ )انظر الن�ص الكامل 
للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 280 ]املحكمة االإقليمية العليا يف يينا، اأملانيا، 26 اأيار/مايو 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة اآوريت�ص، اأملانيا، 8 اأيار/مايو 1998، 
 Rivista di Diritto Internazionale Privato e ،1998 ؛ حمكمة النق�ص، اإيطالي���ا، 8 اأيار/ماي���وhttp://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/518.htm :يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان
Processuale، 1999، 290 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ ق�ض���ية كالوت رقم 413 ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الواليات املتحدة، 6 ني�ض���ان/اأبريل 1998[ )انظر الن�ص 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�ض���ية كالوت رق���م 272 ]املحكمة االإقليمية العليا ملنطقة ت�ض���فايربوكني، اأملانيا، 31 اآذار/مار����ص 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 245 
]حمكمة اال�ض���تئناف يف باري�ص، فرن�ض���ا، 18 اآذار/مار�ص 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 232 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 11 اآذار/مار�ص 
1998[؛ ق�ضية كالوت رقم 421 ]املحكمة العليا، النم�ضا، 10 اآذار/مار�ص 1998[، اأي�ضا يف Zeitschrift für Rechtsvergleichung، 1998، 161 وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم 833 
]املحكمة العليا، هولندا، 20 �ضباط/فرباير 1998[، Nederlands Juristenblad، 1998، 566 وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم 269 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 12 �ضباط/فرباير 
1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة البلغارية، القرار رقم 1996/11، غري من�ضورة؛ حمكمة منطقة بوكينبورغ، اأملانيا، 3 �ضباط/
فرباير 1998، يف االإنرتنت على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/520.htm؛ ق�ضية كالوت رقم 288 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 28 كانون الثاين/
يناير 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 259 ]حمكمة كانتون فرايبورغ، �ضوي�ضرا، 23 كانون الثاين/يناير 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت 
رقم 297 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 21 كانون الثاين/يناير 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف بيزان�ضون، فرن�ضا، 19 كانون الثاين/يناير 
1998، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980119f1.html؛ ق�ض���ية كالوت رقم 253 ]حمكمة اال�ض���تئناف يف كانتون تي�ضينو، 
�ضوي�ضرا، 15 كانون الثاين/يناير 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 312 ]حمكمة اال�ضتئناف يف باري�ص، فرن�ضا، 14 كانون الثاين/يناير 1998[؛ ق�ضية كالوت 
رقم 257 ]حمكمة كانتون فو، �ضوي�ضرا، 24 كانون االأول/دي�ضمرب 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 254 ]املحكمة التجارية لكانتون اآرغاو، �ضوي�ضرا، 19 كانون 
االأول/دي�ضمرب 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة العليا يف كوملار، فرن�ضا، 18 كانون االأول/دي�ضمرب 1997، غري من�ضورة؛ حمكمة منطقة بريوت، اأملانيا، 11 كانون االأول/

 S 2/97, Zeitschrift für ؛ هيئ���ة حتكي���م بور�ض���ة املنتج���ات الزراعية يف فيينا، الق���رار رق���مhttp://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/476.htm :دي�ض���مرب 1997، عل���ى العن���وان
Rechtsvergleichung، 1988، 211 وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم 220 ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �ضوي�ضرا، 3 كانون االأول/دي�ضمرب 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية 
كالوت رقم 221 ]املحكمة املدنية لكانتون مدينة بازل، �ضوي�ض���را، 3 كانون االأول/دي�ض���مرب 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 207 ]حمكمة النق�ص، فرن�ضا، 2 
كانون االأول/دي�ض���مرب 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 295 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 5 ت�ض���رين الثاين/نوفمرب 1997[؛ ق�ض���ية كالوت رقم 
246 ]حمكمة مقاطعة بر�ض���لونة، اإ�ض���بانيا، 3 ت�ض���رين الثاين/نوفمرب 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 247 ]حمكمة مقاطعة قرطبة، اإ�ض���بانيا، 31 ت�ضرين 
االأول/اأكتوبر 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 219 ]حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ضرا، 28 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة 
التجارية، باري�ص، فرن�ضا، 28 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1997، يف االإنرتنت على العنوان: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/281097v.htm؛ حمكمة منطقة اإرفورت، اأملانيا، 
28 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1997، يف االإنرتنت على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/522.htm؛ ق�ضية كالوت رقم 218 ]حمكمة كانتون ت�ضوغ، �ضوي�ضرا، 16 ت�ضرين 
العن���وان: عل���ى  االإنرتن���ت  يف   ،1997 االأول/اأكتوب���ر  ت�ض���رين   15 اأملاني���ا،  هاغ���ن،  منطق���ة  حمكم���ة  للق���رار(؛  الكام���ل  الن����ص  )انظ���ر   ]1997  االأول/اأكتوب���ر 
 http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/311.htm؛ ق�ضية كالوت رقم 248 ]املحكمة االحتادية، �ضوي�ضرا، 28 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة 
هريتوغينبو�ص، هولندا، 2 ت�ضرين االأول/اأكتوبر Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997، 1998، رقم 103؛ ق�ضية كالوت رقم 834 ]املحكمة العليا، هولندا، 26 اأيلول/
�ض���بتمرب 1997[، Nederlands Juristenblad، 1997، 1762 وما يلي ذلك؛ ق�ض���ية كالوت رقم 217 ]املحكمة التجارية لكانتون اآرغاو، �ضوي�ض���را، 26 اأيلول/�ض���بتمرب 1997[ )انظر 
الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 345 ]حمكمة منطقة هايلربون، اأملانيا، 15 اأيلول/�ض���بتمرب 1997[؛ ق�ض���ية كالوت رقم 307 ]املحكمة العليا، النم�ض���ا، 11 اأيلول/�ضبتمرب 
1997[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة العليا، النم�ض���ا، 8 اأيلول/�ض���بتمرب 1997، يونيلك�ص؛ ق�ض���ية كالوت رق���م 284 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كولوني���ا، اأملانيا، 21 اآب/

اأغ�ض���ط�ص 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 216 ]حمكمة كانتون �ض���انت غالني، �ضوي�ضرا، 12 اآب/اأغ�ض���ط�ص 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة 
منطق���ة غوتنغ���ني، اأملاني���ا، 31 متوز/يولي���ه 1997، عل���ى العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/564.htm؛ حمكم���ة هريتوغينبو�ص، هولن���دا، 24 متوز/يوليه 1997، 
Nederlands Internationaal Privaatrecht، 1998، رق���م 125؛ ق�ض���ية كالوت رق���م 187 ]حمكمة الوالي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوالي���ات املتحدة، 23 متوز/يوليه 
1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 236 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 23 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة �ضاربروكني، اأملانيا، 
 Nederlands Internationaal ،1997 ؛ حمكم���ة اآرنهي���م، هولن���دا، 17 متوز/يولي���هhttp://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/392.htm :18 متوز/يولي���ه 1997، عل���ى العن���وان
Privaatrecht، 1998، رقم 107؛ ق�ض���ية كالوت رقم 273 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 287 
]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[؛ ق�ض���ية كالوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �ض���انت غالني، �ضوي�ض���را، 3 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ص الكامل 
للق���رار(؛ ق�ض���ية كالوت رق���م Fovárosi Biróság[ 172، هنغاري���ا، 1 متوز/يولي���ه 1997[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 235 ]املحكمة االحتادي���ة، اأملانيا، 25 
حزيران/يونيه 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 230 ]حمكمة اال�ضتئناف يف كارلزروهي، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1997[؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 
 Recht der اأملاني���ا، 19 حزيران/يوني���ه 1997،  http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/394.htm؛ حمكم���ة منطق���ة هامب���ورغ،  العن���وان:  عل���ى  23 حزيران/يوني���ه 1997، 
 ،Fovárosi Biróság[ 173 ؛ ق�ضية كالوت رقم]1997، 873 وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم 239 ]املحكمة العليا، النم�ضا، 18 حزيران/يونيه 1997 ،internationalen Wirtschaft
هنغاري���ا، 17 حزيران/يوني���ه 1997[ )انظر الن�ص الكام���ل للقرار(؛ حمكمة اآرنهي���م، 17 حزيران/يوني���ه Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997، 1997، رقم 341؛ 
حمكم���ة منطق���ة بادربورن، اأملانيا، 10 حزيران/يونيه 1997، على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/523.htm؛ ق�ض���ية كالوت رقم 174 ]حتكيم - هيئة التحكيم التابعة 
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/341. :لغرفة التجارة وال�ضناعة الهنغارية، هنغاريا، 8 اأيار/مايو 1997[؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 6 اأيار/مايو 1997، على العنوان
htm؛ ق�ضية كالوت رقم 275 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، 24 ني�ضان/اأبريل 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة فرانكينتال، اأملانيا، 17 ني�ضان/
اأبري���ل 1997، عل���ى العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/479.htm؛ ق�ض���ية كالوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�ض���ا، 20 اآذار/مار�ص 1997[ )انظر الن�ص الكامل 
للق���رار(؛ حمكم���ة ت�ض���فويل، هولن���دا، 5 اآذار/مار����ص Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997، 1997، رقم 230؛ ق�ض���ية كالوت رقم 261 ]املحكمة املحلية يف �ض���ان، 
�ضوي�ض���را، 20 �ض���باط/فرباير 1997[؛ ق�ض���ية كالوت رقم 396 حمكمة مقاطعة بر�ض���لونة، اإ�ضبانيا، 4 �ض���باط/فرباير 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 282 
 Giurisprudenza ،1997 اإيطاليا، 30 كانون الثاين/يناير ،Pretura Torino املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلنت�ص، اأملانيا، 31 كانون الثاين/يناير 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛[
Italiana، 1998، 982 وما يلي ذلك، على العنوان اأي�ضا: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3.html؛ ق�ضية كالوت رقم 192 ]املحكمة العليا لكانتون 
لو�ض���رين، �ضوي�ض���را، 8 كانون الثاين/يناير 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 311 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 1997[ 
)انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 206 ]حمكمة النق�ص، فرن�ض���ا، 17 كانون االأول/دي�ض���مرب 1996[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، 
بلجيكا، 16 كانون االأول/دي�ض���مرب 1996، يونيلك�ص؛ ق�ض���ية كالوت رقم 268 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 11 كانون االأول/دي�ض���مرب 1996[؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 9 كانون 
االأول/دي�ضمرب 1996، على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/405.htm؛ ق�ضية كالوت رقم 229 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 4 كانون االأول/دي�ضمرب 1996[ )انظر 
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الن����ض الكام���ل للقرار(؛ حمكمة روتردام، هولندا، 21 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1996، 1997، رقم 223؛ حمكمة منطقة كوبلينت�ض، 
اأملاني���ا، 12 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1996، على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/400.htm؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف فيينا، النم�سا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
1996، غري من�سورة؛ حمكمة منطقة هايدلبريغ، اأملانيا، 2 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1996، على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/264.htm؛ املحكمة الإقليمية العليا 
يف دو�سل���دورف، اأملاني���ا، 13 اأيلول/�سبتم���رب 1996، عل���ى العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/407.htm؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 169 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف 
دو�سل���دورف، اأملاني���ا، 11 متوز/يولي���ه 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ق�سي���ة كلوت رقم 193 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�س���را، 10 متوز/يوليه 1996[ )انظر 
الن����ض الكام���ل للقرار(؛ حمكمة منطقة بادربورن، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1996، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة بوتروب، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1996، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة 
هامبورغ، اأملانيا، 17 حزيران/يونيه 1996، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 168 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 21 اأيار/مايو 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 
كلوت رقم Fovárosi Biróság[ 143، هنغاريا، 21 اأيار/مايو 1996[؛ ق�سية كلوت رقم 204 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 15 اأيار/مايو 1996[؛ هيئة التحكيم التابعة 
لغرف���ة التج���ارة وال�سناع���ة البلغارية، القرار رقم 1995/56، غري من�سورة؛ حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، 19 ني�سان/اأبري���ل 1996، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 17 
ني�سان/اأبريل Recht der internationalen Wirtschaft ،1996، 1996، 774 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 171 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل 1996[ )انظر الن�ض 
 Rivista di ،2001 اإيطاليا، 31 كانون الأول/دي�سمرب ،Busto Arsizio الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 337 ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، 26 اآذار/مار�ض 1996[؛ حمكمة
Diritto Internazionale Privato e Processuale، 2003، ال�سفح���ات 150-155 )يونيلك����ض( )اإك���وادور واإيطالي���ا(؛ حمكم���ة ا�ستئناف ميلنو، اإيطالي���ا، 23 كانون الثاين/يناير 

Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale ،2001، 2001، 1008 وما يلي ذلك )فنلندا واإيطاليا، م�ساألة ل تتعّلق باجلزء الثاين من التفاقية(.
)34( موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات 

العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 15.
)35( للطلع على حتليل مل�ساألة ا�ستبعاد التفاقية، انظر النبذة ب�ساأن املادة 6.

)36( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم Østre Landsret[ 309، الدامن���رك، 23 ني�سان/اأبريل 1998[؛ ق�سية كلوت رق���م 143 ]Fovárosi Biróság، هنغاريا، 21 اأيار/مايو 1996[؛ 

ق�سية كلوت رقم 228 ]املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ستوك، اأملانيا، 27 متوز/يوليه 1995[؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية، القرار رقم 92/7585، يونيلك�ض.
)37( ل���دى ان�سم���ام كندا للتفاقية اأعلنت، عمل بامل���ادة 93، اأن التفاقية �ستكون �سارية يف بع�ض وحداتها الإقليمية ولي�ض فيها كله���ا. وو�ّسعت كندا، منذ ان�سمامها، �سريان 

التفاقية لي�سمل وحدات اإقليمية حمددة مل تكن م�سمولة بان�سمامها الأ�سلي.
 )38( انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأركن�سو ال�سرقية، الوليات املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html

)39( للطلع على حالت لتطبيق التفاقية عمل باملادة 1 )1( )اأ( يف احلالت التي يكون فيها مكان عمل اأحد الطرفني واقعا يف دولة متعاقدة اأعلنت حتفظا مبوجب املادة 

95، انظ���ر املحكمة الحتادية لأ�سرتالي���ا، اأ�سرتاليا، 8 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2010، على العن���وان: http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2158.pdf؛ حمكمة 
النق����ض، فرن�سا، 7 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2007، متاح يف الإنرتنت على العن���وان: http://www.cisg-france.org/decisions/071009v.htm؛ جلن���ة التحكيم القت�سادي والتجاري 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان ،)CISG/2007/01 ال���دويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�س���ني ال�سعبية، 2007 )قرار التحكيم رق���م

cases/071210c1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل يف غرفة الحتاد الرو�س���ي للتجارة وال�سناعة، الحتاد الرو�سي، 16 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040216r1.html :الإنرتنت على العنوان

)40( انظ���ر عل���ى �سبي���ل املثال، حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتحدة، 11 كانون الثاين/يناير 2011، غ���ري من�سورة؛ حمكمة الوليات املتحدة 

ملنطق���ة ولي���ة كاليفورنيا ال�سرقي���ة، الوليات املتحدة، 21 كانون الثاين/يناي���ر 2010، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html#iii؛ حمكمة الوليات 
املتحدة ملنطقة اأركن�سو ال�سرقية، الوليات املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة 
ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 29 اأيار/مايو 2009، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html#iii؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأوهايو 
اجلنوبي���ة، الولي���ات املتحدة، 26 اآذار/مار����ض 2009، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html؛ حمكمة منطقة كومارن���و، �سلوفاكيا، 12 اآذار/مار�ض 
2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090312k1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، الوليات املتحدة، 
7 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2008، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081007u1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية، الوليات املتحدة، 25 متوز/

يوليه 2008، متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html؛ املحكمة العليا، �سلوفاكيا، 19 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080619k1.html؛ املحكمة الإقليمية يف زيلين���ا، �سلوفاكيا، 18 حزيران/يونيه 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070618k1.html؛ حمكمة منطقة دولن���ي كوبني، �سلوفاكيا، 17 يونيه 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
http:// :؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا، الوليات املتحدة، 16 حزيران/يونيه 2008، على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/080617k1.html :على العنوان
http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الوليات املتحدة، 19 اأيار/مايو 2008، على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/080616u1.html
edu/cases/080519u2.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ديلوير، الوليات املتحدة، 9 اأيار/مايو 2008، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080509u1.html؛ 
املحكم���ة العليا، �سلوفاكي���ا، 30 ني�سان/اأبريل 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080430k1.html؛ حمكمة الوليات 
املتح���دة ملنطقة كنتاكي ال�سرقية، الوليات املتحدة، 18 اآذار/مار����ض 2008، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080318u1.html؛ ق�سية كلوت رقم 945 ]حمكمة 
منطق���ة غالنت���ا، �سلوفاكيا، 15 كانون الأول/دي�سمرب 2006[؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة التا�سعة(، الوليات املتح���دة، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071108u1.html؛ املحكم���ة الإقليمية يف زيلين���ا، �سلوفاكيا، 25 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html؛ ق�سية كلوت رقم 845 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة ميت�سيغان ال�سرقية، الوليات املتحدة، 28 اأيلول/
�سبتم���رب 2007[؛ املحكمة العليا، �سلوفاكيا، 27 حزيران/يوني���ه 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070627k2.html؛ 
حمكم���ة منطقة نيرتا، �سلوفاكيا، 9 اآذار/مار�ض 2007، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070309k1.html؛ ق�سية كلوت 
رق���م 847 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا، الوليات املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 2007[؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 
اآب/اأغ�سط����ض 2006، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html#ii1؛ حمكمة منطقة نيرتا، �سلوفاكي���ا، 17 اأيار/مايو 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060517k1.html؛ املحكم���ة الإقليمية يف بان�سكا بي�سرتي���كا، �سلوفاكيا، 10 اأيار/ماي���و 2006، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060510k1.html؛ حمكمة منطق���ة نيرتا، �سلوفاكيا، 27 �سباط/فرباي���ر 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060227k1.html؛ ق�سية كلوت رقم 946 ]املحكمة الإقليمي���ة يف براتي�سلفا، �سلوفاكيا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 
http://cisgw3.law. :2005[؛ املحكم���ة العليا جلمهوري���ة ال�سني ال�سعبية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 21 اأيلول/�سبتمرب 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 26 كانون الثاين/يناير 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانpace.edu/cases/050921c1.html
cases/050126a3.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 609 ]حمكم���ة الوليات املتح���دة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الولي���ات املتحدة، 6 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 2003[؛ ق�سية كلوت رقم 579 
]حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[؛ ق�سية كلوت رقم 447 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات 
املتحدة، 26 اآذار/مار�ض 2002[، ق�سية كلوت رقم 578 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة مي�سيغان الغربية، الوليات املتحدة، 17 كانون الأول/دي�سمرب 2001[؛ ق�سية كلوت رقم 
433 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، الوليات املتحدة، 27 متوز/يوليه 2001[، ق�سية كلوت رقم 617 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، 
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الوليات املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2001[؛ ق�سية كلوت رقم 417 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 7 كانون الأول/دي�سمرب 1999[؛ ق�سية 
كلوت رق���م 416 ]حمكم���ة منطق���ة ]ولية[ ميني�سوتا، الوليات املتحدة، 9 اآذار/مار�ض 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 419 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات 
املتحدة، 27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 413 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 6 ني�سان/اأبريل 1998[؛ ق�سية كلوت رق���م 187 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة 
نيوي���ورك اجلنوبي���ة، الوليات املتحدة، 23 متوز/يوليه 1997[، ق�سية كلوت رقم 138 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثانية(، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/
دي�سم���رب 1995[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 86 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 22 اأيلول/�سبتمرب 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 85 ]حمكمة الوليات 
املتحدة ملنطقة نيويورك ال�سمالية، الوليات املتحدة، 9 اأيلول/�سبتمرب 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 24 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة اخلام�سة(، الوليات املتحدة، 

15 حزيران/يونيه 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 23 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، يف 14 ني�سان/اأبريل 1992[.
)41( حمكمة منطقة ترنافا، �سلوفاكيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080917k1.html؛ 

حمكمة منطقة نيرتا، �سلوفاكيا، 29 اأيار/مايو 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080529k1.html؛ حمكمة الوليات 
املتح���دة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 19 اأيار/مايو 2008، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u2.html؛ حمكمة منطقة نيرتا، �سلوفاكيا، 
27 حزيران/يوني���ه 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060627k1.html؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة تك�سا�ض 
اجلنوبية، الوليات املتحدة، 7 �سباط/فرباير 2006، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060207u1.html#iii؛ حمكمة ال�سعب املتو�سطة رقم 1 ب�سنغهاي، جمهورية 
ال�سني ال�سعبية، 23 اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040323c1.html. للطلع على تطبيق للتفاقية 
م���ن جان���ب هيئة حتكيم عمل باملادة 1 )1( )اأ( على عقد مربم بني طرف���ني كان مكانا عملهما كليهما واقعا يف بلد اأعلن حتفظا مبوجب املادة 95، انظر جلنة التحكيم القت�سادي 

والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2003 )قرار التحكيم رقم CISG/2003/02(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031203c1.html 

 America’s Collectibles Network, Inc. v. Timlly (HK),( 2010 انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة تيني�سي ال�سرقية، الوليات املتحدة، 20 ت�سرين الأول/اأكتوبر )42(

F. Supp. 2d 914 746(، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/101020u1.html؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة جورجيا ال�سمالي���ة، الوليات املتحدة، 17 كانون 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217u1. :عل���ى عل���ى العنوان ،)Innotex Precision Ltd. v. Horei Image Prods., Inc., 679 F. Supp. 2d 1356( 2009 الأول/دي�سم���رب

html#iii؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 958 ]املحكم���ة الحتادية لأ�سرتاليا، �سجل منطق���ة جنوب اأ�سرتاليا، اأ�سرتالي���ا، 24 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2008[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 1030 ]حمكمة 
النق�ض، فرن�سا، 2 ني�سان/اأبريل 2008[؛ ق�سية كلوت رقم 543 ]املحكمة العليا، النم�سا، 17 كانون الأول/دي�سمرب 2003[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080903u1.html#i :43( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 3 اأيلول/�سبتمرب 2008، على العنوان(

)44( موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات 

العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 15.
)45( للط���لع عل���ى ق�ساي���ا ت�س���ري اإىل امل���ادة 1 )1( )ب(، انظ���ر Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires، الأرجنتني، 7 ت�سرين الأول/

http:// :؛ حمكمة منطقة بوت�سدام، اأملانيا، 7 ني�سان/اأبريل 2009، على العنوانhttp://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2156.pdf :اأكتوبر 2010، على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/090407german.pdf؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التج���ارة ال�سربية، �سربيا، قرار التحكيم رقم T-8/08، ترجمة بالإنكليزية 
 17( 421 QSC ]2000[ ،؛ ق�سية كلوت رقم 631 ]املحكمة العليا لكوينزلن���د، اأ�سرتالياhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html :متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
 ،Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial[ 701 اختار طرفان ماليزي واأ�سرتايل القانون املطّبق يف بري�سبني(؛ ق�سية كلوت رقم( ])ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2000
الأرجنت���ني، 24 ني�سان/اأبري���ل 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 400 ]حمكمة ال�ستئن���اف يف كوملار، فرن�سا، 24 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2000[؛ ق�سية كلوت 
رق���م 380 ]حمكم���ة بافي���ا، اإيطاليا، 29 كان���ون الأول/دي�سمرب 1999[، اأي�س���ا يف Corriere giuridico، 2000، 932 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رق���م 348 ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف هامب���ورغ، اأملاني���ا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 294 ]املحكمة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، 13 كانون الثاين/يناير 
1999[ )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 251 ]املحكم���ة التجارية لكانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 274 ]املحكمة 
الإقليمية العليا يف ت�سيليه، اأملانيا، 11 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 309 ]Østre Landsret، الدامنرك، 23 ني�سان/اأبريل 1998[؛ حمكمة ال�ستئناف يف ميلنو، 
اإيطالي���ا، 20 اآذار/مار����ض Rivista di Diritto Internazionale Privato ،1998، 1998، 170 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 238 ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، 12 �سباط/فرباير 
1998[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 224 ]حمكم���ة النق�ض، فرن�سا، 27 كانون الثاين/يناير 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكم���ة العليا، هولندا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997، 
Nederlands Internationaal Privaatrecht، 1998، رق���م 91؛ املحكم���ة التجارية يف كورتريك، بلجي���كا، 6 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1997، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 283 ]املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف كولونيا، اأملاني���ا، 9 متوز/يوليه 1997[؛ حمكمة زوتفني، هولن���دا، 29 اأيار/ماي���و Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997، 1997، رقم 110؛ ق�سية 
كلوت رقم 214 ]املحكمة التجارية لكانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 5 �سباط/فرباير 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، 6 كانون الثاين/يناير 
1997، يونيلك����ض؛ ق�سي���ة كلوت رقم 205 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1996[، اأي�سا يف يونيلك����ض؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 9 
 Recht der ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 1996، يونيلك����ض؛ ق�سية كلوت رقم 166 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملاني���ا، حتكيم، 21 حزيران/يونيه 1996[، اأي�سا يف
internationalen Wirtschaft، 1996، 771 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ حمكمة لويفاردين، هولندا، 5 حزيران/يوني���ه Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1996، 1996، رقم 404؛ 
حمكم���ة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 27 اآذار/مار����ض 1996، على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/188.htm؛ حمكم���ة منطقة باد كرويت�سناخ، اأملانيا، 12 اآذار/
مار����ض 1996، على العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/517.htm؛ ق�سية كلوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ حمكم���ة منطقة زيغني، اأملانيا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 1995، يونيلك�ض؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة 
هامب���ورغ، اأملاني���ا، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995، على العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/395.htm؛ املحكمة التجاري���ة يف ها�سيلت، بلجيكا، 18 ت�سرين الأول/
اأكتوب���ر Rechtskundig Weekblad ،1995، 1995، 1378 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ املحكمة التجارية يف نيفيل، بلجي���كا، 19 اأيلول/�سبتمرب 1995، يونيلك�ض؛ حمكم���ة اأمليلو، هولندا، 9 اآب/

اأغ�سط����ض Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995، 1995، رق���م 520؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 276 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكف���ورت اآم ماين، اأملانيا 5 متوز/يوليه 
1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 262 ]كانتون �سنت غالني، اللجنة الق�سائية ملنطقة اأوبرراينتال، �سوي�سرا، 30 حزيران/يونيه 1995[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ حمكم���ة منطقة كا�س���ل، اأملانيا، 22 حزيران/يونيه 1995، يونيلك�ض؛ ق�سي���ة كلوت رقم 152 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�س���ا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[؛ حمكمة 
منطق���ة فانغ���ني، اأملاني���ا، 8 اآذار/مار�ض 1995، يونيلك�ض؛ حمكمة ت�سفويل، هولن���دا، 1 اآذار/مار����ض Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995، 1996، رقم 95؛ حمكمة 
ميدلبورغ، هولندا، 25 كانون الثاين/يناير Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995، 1996، رقم 127؛ ق�سية كلوت رقم 155 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 4 كانون الثاين/

يناي���ر 1995[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطق���ة ماين، اأملانيا، 6 اأيلول/�سبتمرب 1994، عل���ى العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/382.htm؛ حمكمة 
منطق���ة دو�سل���دورف، اأملانيا، 25 اآب/اأغ�سط����ض 1994، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 302 ]هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية، القرار رق���م JK/7660[، انظر اأي�سا يونيلك�ض؛ ق�سية 
كلوت رق���م 93 ]حتكيم—هيئ���ة التحكيم الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة الحتادية - فيين���ا، 15 حزيران/يونيه 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 94 ]حتكيم—هيئة التحكيم 
ال���دويل التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناعة الحتادية—فيين���ا، 15 حزيران/يونيه 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 92 ]حتكيم —حمكمة خم�س�س���ة، 19 ني�سان/اأبريل 1994[؛ ق�سية 
كلوت رقم 120 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 22 �سباط/فرباير 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 81 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
اأملانيا، 10 �سباط/فرباير 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 80 ]املحكمة الإقليمية العليا يف برلني، اأملانيا، 24 كانون الثاين/يناير 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 100 ]حمكمة اآرنهيم، هولندا، 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217u1.html#iii
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217u1.html#iii
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/090407german.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/090407german.pdf
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30 كان���ون الأول/دي�سم���رب 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 156 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1993[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت 
رقم 281 ]املحكمة الإقليمية العليا ملنطقة كوبلنت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 49 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 2 متوز/يوليه 1993[؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 25 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 16 حزيران/يوني���ه 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 201 ]حمكمة منطقة لوفني يف كانتون برين، �سوي�سرا، 7 اأيار/مايو 
1993[؛ ق�سية كلوت رقم 310 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 12 اآذار/مار�ض 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 99 ]حمكمة اآرنهيم، هولندا، 25 �سباط/فرباير 1993[؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 292 ]حمكمة ال�ستئن���اف يف �ساربروكني، اأملانيا، 13 كانون الثاين/يناير 1993[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 48 ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف دو�سلدورف، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 95 ]املحكمة املدنية ملدينة بازل، �سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 317 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كارلزروهي، اأملانيا، 20 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1992[؛ ق�سية كلوت رقم 227 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف هام، اأملانيا، 22 
اأيلول/�سبتم���رب 1992[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 56 ]كانتون تي�سينو، Pretore di Locarno-Campagna، �سوي�سرا، 27 ني�سان/اأبريل 1992[ )انظر الن�ض 
الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 158 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 22 ني�سان/اأبريل 1992[؛ ق�سية كلوت رقم 98 ]حمكمة رورموند، هولندا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 
1991[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 55 ]كانت���ون تي�سين���و، Pretore di Locarno-Campagna، �سوي�سرا 16 كانون الأول/دي�سمرب 1991، امل�سار اإليه���ا باعتبارها موؤرخة يف 15 كانون الأول/
دي�سمرب 1991 يف ق�سية كلوت رقم 55[؛ ق�سية كلوت رقم 316 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 27 اأيلول/�سبتمرب 1991[؛ ق�سية كلوت رقم 2 ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1991[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)46( انظر ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)47( للطلع على ن�ّض هذه التفاقية، انظر Official Journal L 266، 9 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1980، 1 وما يلي ذلك.

)48( انظر املحكمة الحتادية، اأملانيا، 11 اأيار/مايو 2010، على العنوان: http://www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2125.pdf؛ ق�سية كلوت رقم 1017 

]حمكمة ا�ستئناف بوروب، غينت، بلجيكا، 15 اأيار/مايو 2002[، متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html؛ ق�سية كلوت 
 Journal du droit ،95/8324 رق���م 409 ]حمكم���ة منطقة كا�سي���ل، اأملانيا، 15 �سباط/فرباير 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية، القرار رقم
international، 1996، 1019 وم���ا يل���ي ذلك؛ حمكمة غرافينهيغ، هولندا، 7 حزيران/يوني���ه Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995، 1995، رقم 524؛ ق�سية كلوت 
رقم 48 ]املحكمة الإقليمية العليا ملنطقة دو�سلدورف، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 281 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 

.]1993
)49( انظر املادة 3 من اتفاقية روما:

"1- يخ�سع العقد حلكم القانون الذي يختاره الطرفان. ويجب اأن يعرّب عن الختيار اأو يبنّي بقدر معقول من اليقني ب�سروط العقد اأو ظروف الق�سية. وميكن للطرفني 
باختيارهما اأن ينتقيا القانون املنطبق على العقد باأكمله اأو على جزء منه فقط.

2- للطرف���ني اأن يتفق���ا يف اأي وق���ت على اإخ�ساع العقد اإىل قانون خمتلف عن ذلك الذي يحكمه يف ال�سابق، �سواء كان ذلك نتيجة اختيار م�سبق مبوجب هذه املادة اأو 
نتيج���ة اأح���كام اأخرى لهذه التفاقي���ة. ويجب األ ُيلحق اأي تغيري للقانون املطّبق يتّم بعد اإبرام العقد ال�سرر ب�سلحّيته الر�سمية مبوجب اأحكام املادة 9 اأو يوؤّثر ب�سورة 

معاك�سة على حقوق الأطراف الثالثة.
3- اإنَّ ك���ون الطرف���ني قد اختارا قانونًا اأجنبيًا، �س���واء اأكان م�سحوبًا باختيار حمكمة اأجنبية اأم ل، وحيث ترتبط كل العنا�س���ر الأخرى ذات ال�سلة بالو�سع يف وقت 

الختيار ببلد واحد فقط، يجب األ ُيلحق ال�سرر بتطبيق اأحكام قانون ذلك البلد الذي ل ميكن النتقا�ض منه بوا�سطة العقد، وت�سّمى فيما يلي "القواعد الإلزامية".
4- اإنَّ وجود موافقة الطرفني على اختيار القانون املنطبق و�سلحّيته يتحّدد مبا ين�سجم مع اأحكام املواد 8 و9 و11."

.)1964( 510 U.N.T.S. 149, No. 7411 ،اتفاقية لهاي لعام 1955 املتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدويل للب�سائع )50(

)51( انظر املادة 2 من اتفاقية لهاي: "يخ�سع البيع حلكم القانون املحلي للبلد امل�سّمى من قبل الأطراف املتعاقدة. ويجب اأن ترد هذه الت�سمية يف �سرط �سريح، اأو تنتج عن 

اأحكام هذا العقد ب�سكل ل لب�ض فيه. اإّن ال�سروط التي توؤّثر على موافقة الأطراف على القانون الذي اأعلن انطباقه تتحّدد بهذا القانون."
)52( للط���لع عل���ى ق�ساي���ا تطّبق فيها اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع مبقت�سى اختيار قانون يقّره الق�س���اة على اأ�سا�ض املادة 2 من اتفاقية لهاي لعام 1955، انظر 

املحكمة التجارية يف بروك�سل، بلجيكا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1992، يونيلك�ض.
)53( انظر على �سبيل املثال، ق�سية كلوت رقم 720، ]معهد التحكيم الهولندي، قرار حتكيم، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002[، متاح اأي�سا يف يونيلك�ض.

)54( للطلع على ق�سايا ت�سري اإىل عبارة "الأوثق �سلة"، انظر ق�سية كلوت رقم 81 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 10 �سباط/فرباير 1994[ )انظر الن�ض 

الكام���ل للقرار(؛ حمكمة منطقة دو�سل���دورف، اأملانيا، 25 اآب/اأغ�سط�ض 1994، يونيلك�ض؛ حمكمة رورموند، هولندا، 6 اأيار/مايو 1993، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 316 ]املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف كوبلينت����ض، اأملانيا، 27 اأيلول/�سبتمرب 1991[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 1 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 13 

حزيران/يونيه 1991[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
���ز، انظر حمكمة منطق���ة برل���ني، اأملاني���ا، 24 اآذار/مار�ض 1998،  )55( للط���لع عل���ى ق�ساي���ا ت�س���ري �سراح���ة اإىل اأن البائ���ع ه���و الطرف الذي علي���ه اأن يقوم ب���الأداء املميِّ

يونيلك����ض؛ حمكم���ة منطقة ميونيخ، اأملاني���ا، 6 اأيار/مايو 1997، على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/341.htm؛ حمكمة اأم�سرتدام، هولن���دا، 5 ت�سرين الأول/اأكتوبر 
Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1994، 1995، رق���م 231؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 81 ]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف دو�سل���دورف، اأملاني���ا، 10 �سباط/فرباي���ر 1994[ )انظر 
الن����ض الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 310 ]حمكمة ال�ستئناف يف دو�سل���دورف، اأملانيا، 12 اآذار/مار�ض 1993[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 6 ]حمكمة 
 منطق���ة فرانكف���ورت اآم ماي���ن، اأملاني���ا، 16 اأيلول/�سبتمرب 1991[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكم���ة منطقة فرانكفورت اآم ماي���ن، اأملانيا، 2 اأيار/ماي���و 1990، على العنوان:

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/183.htm 
)56( للط���لع عل���ى ق�سايا تطّبق التفاقية على اأ�سا����ض الفرتا�ض امل�سار اإليه يف الن�ض، انظر مثًل، حمكمة ال�ستئناف يف مون����ض، بلجيكا، 8 اآذار/مار�ض 2001، يونيلك�ض؛ 

حمكم���ة منطقة باد كرويت�سناخ، اأملانيا، 12 اآذار/مار�ض 1996، على العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/517.htm؛ حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 6 
متوز/يوليه 1994، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 50 ]حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، 14 اآب/اأغ�سط�ض 1991[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)57( انظ���ر حمكمة ها�سيلت، بلجيكا، 9 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1996، يونيلك�ض؛ حمكمة ها�سيلت، بلجيكا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 152 

]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غرينوبل، فرن�س���ا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[؛ حمكمة ها�سيلت، 18 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر Rechtskundig Weekblad ،1996، 1995، 1378 وما يلي ذلك؛ 
املحكم���ة التجاري���ة يف بروك�سل، بلجيكا، 5 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1994، يونيلك�ض؛ حمكمة كانتون فو والي�ض، �سوي�سرا، 6 كان���ون الأول/دي�سمرب 1993، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 
201 ]حمكم���ة منطق���ة لوفني يف كانتون برين، �سوي�سرا، 7 اأيار/مايو 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 56 ]كانتون تي�سينو، Pretore di Locarno-Campagna، �سوي�سرا، 27 ني�سان/اأبريل 

1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)58( حمكم���ة النق����ض، فرن�سا، 26 حزيران/يونيه 2001، على العن���وان: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/2606011v.htm؛ حمكمة فريونا، اإيطاليا، 19 كانون 

الأول/دي�سمرب Rivista Veronese di Giurisprudenza Economica e dell’Impresa ،1997، 1998، 22 وما يلي ذلك.

اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  14

)59( موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات 

العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 229.
)60( حت���ى الآن، اأعلن���ت الدول التالية حتّفظها عل���ى املادة 95: جمهورية ال�سني ال�سعبية، اجلمهوري���ة الت�سيكية، �سانت فن�سنت وغرينادين، �سنغاف���ورة، �سلوفاكيا، الوليات 

املتح���دة الأمريكي���ة. واأعلنت كندا عن���د ان�سمامها اإىل التفاقية حتفظا مبوجب امل���ادة 95 فيما يتعلق مبقاطعة واحدة—هي كولومبي���ا الربيطانية—ولكنها �سحبت ذلك الإعلن 
لحقا. واأعلنت اأملانيا اأّنها لن تطّبق املادة 1 )1( )ب( فيما يتعّلق باأي دولة اأعلنت اأّنها لن تطّبق املادة 1 )1( )ب(.

)61( انظر اأعله الفقرة الفرعية 12.

)62( انظر اأعله الفقرة الفرعية 9 وما يليها.

�سة، الدامنرك، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000[.  )63( انظر ق�سية كلوت رقم 999 ]هيئة حتكيم خم�سّ

)64( انظ���ر املحكم���ة التجاري���ة يف كورتريك، بلجي���كا، 16 كانون الأول/دي�سم���رب 1996، يونيلك�ض؛ املحكم���ة التجارية يف ها�سيل���ت، بلجيكا، 9 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1996، 

 Rechtskundig ،1995 يونيلك�ض؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995، يونيلك�ض؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 18 ت�سرين الأول/اأكتوبر
Weekblad، 1995، 1378 وم���ا يل���ي ذلك؛ املحكمة التجارية يف نيفي���ل، بلجيكا، 19 اأيلول/�سبتمرب 1995، يونيلك�ض؛ املحكمة التجاري���ة يف بروك�سل، بلجيكا، 5 ت�سرين الأول/اأكتوبر 
1994، يونيلك����ض؛ املحكم���ة التجاري���ة يف ها�سيلت، بلجيكا، 16 اآذار/مار�ض 1994، يونيلك����ض؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجي���كا، 23 �سباط/فرباير 1994، يونيلك�ض؛ املحكمة 
التجاري���ة يف بروك�س���ل، بلجيكا، 13 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب، 1992، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رق���م 98 ]حمكمة رورموند، هولندا، 19 كان���ون الأول/دي�سمرب 1991[؛ حمكمة منطقة 
لودفيغ�سبورغ، اأملانيا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1990، على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/17.htm؛ ق�سية كلوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 
اأيلول/�سبتمرب 1990[؛ حمكمة دوردريخت، هولندا، 21 ت�سرين الثاين/نوفمرب Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1990،1991، رقم 159؛ حمكمة منطقة هيلدي�سهامي، 
اأملاني���ا، 20 متوز/يوليه 1990، على العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/241.htm؛ حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماي���ن، اأملانيا، 2 اأيار/مايو 1990، على العنوان: 
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/183.htm؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 7 ]حمكم���ة منطق���ة اأولدينبريغ اإن هول�ستاي���ن، اأملانيا، 24 ني�سان/اأبري���ل 1990[؛ ق�سية كلوت رقم 46 
 ،1990 ،Recht der internationalen Wirtschaft ،1990 حمكم���ة منطق���ة اآخني، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل 1990[؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملاني���ا، 23 �سباط/فرباير[
316 وم���ا يل���ي ذلك؛ حمكمة األكمار، هولندا، 8 �سباط/فرباي���ر Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1990، 1990، رقم 460؛ حمكمة األكمار، هولندا، 30 ت�سرين الثاين/

نوفم���رب Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1989، رق���م 289؛ ق�سي���ة كلوت رقم 4 ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملاني���ا، 31 اآب/اأغ�سط�ض 1989[؛ ق�سية كلوت رقم 3 
]حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 3 متوز/يوليه 1989[.

)65( للطلع على هذه املقولة، انظر هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، قرار التحكيم املوؤرخ 15 متوز/يوليه 2008، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace. :66( انظر ق�سية كلوت رقم 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

edu/cases/081211i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 916 ]املحكمة التجارية العليا، كرواتيا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 2006[؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون 
الثاين/يناي���ر 2005[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 608 ]حمكمة رميين ي، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة 
كانت���ون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ ق�سية كلوت 
رقم 480 ]حمكمة ال�ستئناف يف كوملار، فرن�سا، 12 حزيران/يونيه 2001[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 

1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)67( ب�ساأن احلاجة اإىل تعريف مفهوم "البيع" تعريفا م�ستقل، انظر على �سبيل املثال حمكمة فوريل، اإيطاليا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html :على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3. :68( انظ���ر حمكم���ة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
cases/081211i3.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 916 ]املحكم���ة التجارية العليا، كرواتيا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 2006[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون 
http://cisgw3.law. :الثاين/يناي���ر 2005[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوف���ا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان
pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
�سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ حمكمة روتردام، هولندا، 1 ت�سرين 

الثاين/نوفمرب Nederlands Internationaal Privaatrecht ،2001، 2002، رقم 114؛ حمكمة كانتون فو والي�ض، �سوي�سرا، 11 اآذار/مار�ض 1996، يونيلك�ض.
العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،2009 �سباط/فرباي���ر   16 اإيطالي���ا،  ف���وريل،  حمكم���ة  انظ���ر  التعري���ف،  ه���ذا  ب�س���اأن   )69( 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �سوي�س���را، 28 كان���ون الثاين/يناي���ر 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكم���ة ف���وريل، اإيطالي���ا، 11 كان���ون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوف���ا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناي���ر 2005[ )انظر الن�ض 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 608 ]حمكمة رميين���ي، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة كانت���ون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 25 
�سباط/فرباي���ر 2002، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 480 ]حمكمة ال�ستئناف 
يف كومل���ار، فرن�س���ا، 12 حزيران/يوني���ه 2001[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 106 ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 1994[ )انظر الن�ض 
 الكام���ل للق���رار(. للطلع على اإ�س���ارة اإىل التزام امل�سرتي املذك���ور يف التعريف الوارد يف الن�ض، انظر املحكم���ة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 2 اأيار/ماي���و 1995، على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html

)70( ق�سية كلوت رقم 328 ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 21 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)71( انظر ق�سية كلوت رقم 293 ]هيئة هامبورغ للتحكيم الوّدي، اأملانيا، 29 كانون الأول/ دي�سمرب 1998[، واأي�سا يف Internationales Handelsrecht، 2001، 337؛ ق�سية 

كلوت رق���م 251 ]املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 238 ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، 12 �سباط/فرباير 1998[؛ 
ق�سية كلوت رقم 166 ]حتكيم - هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 21 اآذار/مار�ض، 21 حزيران/يونيه 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة 

اإيلفانغني، اأملانيا، 21 اآب/اأغ�سط�ض 1995، غري من�سورة؛ ق�سية كلوت رقم 154 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 22 �سباط/فرباير 1995[.
)72( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم 269 ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، 12 �سباط/فرباير 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 261 ]املحكمة املحلية يف �سان، 

�سوي�سرا، 20 �سباط/فرباير 1997[.
)73( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م 297 ]حمكمة ال�ستئناف يف ميونيخ، اأملانيا، 21 كانون الثاين/يناير 1998[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 133 ]حمكمة ال�ستئناف يف ميونيخ، اأملانيا، 8 

 ،1995 ،Journal du droit international ،])1994 ،7331 سباط/فرباير 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 303 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1994 )قرار التحكيم رقم�
1001 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1990[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html
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)74( انظر هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، قرار التحكيم املوؤرخ 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html؛ املحكمة التجارية العليا يف بلغراد، �سربيا، 22 ني�سان/اأبري���ل 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080422sb.html؛ هيئ���ة حتكيم التجارة اخلارجي���ة التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، ق���رار التحكيم رقم  T-25/06 يف 
13 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071113sb.html؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة 
بن�سلفاني���ا ال�سرقية، الوليات املتح���دة، 13 ني�سان/اأبريل 2004، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040413u1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 695 ]حمكمة الوليات 
املتح���دة ملنطق���ة بن�سلفاني���ا ال�سرقية، الوليات املتح���دة، 29 اآذار/مار����ض 2004[؛ هيئة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولي���ة، فرن�سا، قرار التحكي���م يف الق�سية رقم 11849، 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html؛ حمكم���ة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 23 ني�سان/اأبريل 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020423s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 420 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 اآب/اأغ�سط�ض 
 ،Rechtsbank s’Gravenhage 1999، رقم 245، متاح على يونيلك����ض؛ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1999 2000[؛ حمكم���ة اآرنهي���م، هولن���دا، 27 ني�سان/اأبري���ل
هولن���دا، 2 متوز/يولي���ه Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997، 1999، رق���م 68، 78-80، مت���اح على يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رق���م 297 ]املحكمة الإقليمية العليا يف 
ميوني���خ، اأملاني���ا، 21 كانون الثاين/يناير 1998[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 295 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ه���ام، اأملانيا، 5 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997[؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 273 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 9 متوز/يوليه 1997[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 169 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف 
دو�سلدورف، اأملانيا، 11 متوز/يوليه 1996[؛ ق�سية كلوت رقم 126 ]Fovárosi Biróság، هنغاريا، 19 اآذار/مار�ض 1996[، ق�سية كلوت رقم 281 ]املحكمة الإقليمية العليا ملنطقة 
 ،1992 ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1992 كوبلنت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة اأم�سرتدام، هولندا، 16 متوز/يوليه
 رق���م 420. طبق���ت بع�ض املحاك���م اتفاقية البيع على اتفاق توزيع: انظ���ر هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولي���ة، فرن�سا، قرار التحكيم يف الق�سية رق���م 11849، متاح على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html؛ ق�سية كلوت رقم 379 ]حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 1999[. للطلع على ق�سية اأثريت امل�ساألة فيها 
ولك���ن مل حت�س���م، انظر ق�سية كلوت رقم 187 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 متوز/يولي���ه 1997[. انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 480 
د اأن ي�سلم اإىل امل�سرتي ما ل يقل عن 000 20 غطاء ملكيفات  ]حمكمة ال�ستئناف يف كوملار، فرن�سا، 12 حزيران/يونيه 2001[ )"اتفاق التعاون" الذي كان مطلوبا مبقت�ساه من مورِّ
هواء �ساحنات، مع اإمكانية اإ�سافة كميات اأخرى رهنا باحتياجات عميل امل�سرتي، هو عقد بيع حتكمه اتفاقية البيع؛ فالعنوان الذي اختاره الطرفان لتفاقهما ل ي�سكل التزاما، وكون 
الكمية ميكن اأن تزاد اإىل ما يفوق املبلغ املذكور - رهنا باحتياجات عميل امل�سرتي - ل مينع تطبيق التفاقية؛ وي�سّمي العقد الطرفني بائعا وم�سرتيا، ويحدد الب�سائع بدقة وطريقة 
ح�س���اب ال�سع���ر، وي�سع حدا اأدنى لكمية الب�سائ���ع التي ينبغي اأن ي�سلمها البائع، وينطوي �سمنا على التزام على امل�سرتي باأن يق���وم بالت�سّلم، ولذلك هو "عقد لبيع ب�سائع" لأغرا�ض 

تطبيق التفاقية(.
 )75( انظ���ر املحكم���ة العلي���ا جلمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة، جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة، 21 اأيلول/�سبتم���رب 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050921c1.html. ولكن انظر هيئة حتكيم الغرفة التجارية الدولية، فرن�سا، قرار التحكيم رقم 12713، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/0412173i1.html )يقرر اأن اتفاقا اإطاريا حمكوم باتفاقية البيع(؛ ق�سية كلوت رقم 630 ]هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية، 
زيوري���خ، �سوي�س���را، متوز/يولي���ه 1999 )قرار التحكيم رق���م 9448([ )يقرر اأن اتفاقا اإطاريا حمكوم باتفاقية البيع، لأن العقد ين�ض عل���ى عمليات بيع وت�سليم يف امل�ستقبل( )انظر 

الن�ض الكامل للقرار(.
)76( ق�سية كلوت رقم 192 ]املحكمة العليا لكانتون لو�سرين، �سوي�سرا، 8 كانون الثاين/يناير 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)77( انظر هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، قرار التحكيم رقم T-8/08 يف 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

 T-25/06 ؛ هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، قرار التحكيم رقمhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html :الإنرتنت على العنوان
يف 13 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071113sb.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة 
بن�سلفاني���ا ال�سرقية، الوليات املتح���دة، 13 ني�سان/اأبريل 2004، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040413u1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 695 ]حمكمة الوليات 
املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 اآذار/مار�ض 2004[؛ حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 23 ني�سان/اأبريل 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020423s1.html؛ قرار حتكيم هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية، ميلنو، اإيطاليا، كانون الأول/دي�سمرب 1998، قرار التحكيم 
رق���م 8908، يف ICC International Court of Arbitration Bulletin، املجل���د 10، الرق���م 2، ال�سفحات 83-87 )خريف عام 1999(، متاح على يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 295 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف هام، اأملانيا، 5 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 273 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض 
الكام���ل للق���رار(؛ قرار حتكيم هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية يف عام 1997، باري�ض، 23 كانون الثاين/يناير 1997، رقم HV/JK/8611، متاح على يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 
169 ]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف دو�سلدورف، اأملانيا، 11 متوز/يوليه 1996[، ق�سية كلوت رقم 204 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 15 اأيار/مايو 1996[؛ ق�سية كلوت رقم 

281 ]املحكمة الإقليمية العليا ملنطقة كوبلنت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)78( ق�سية كلوت رقم 281 ]املحكمة الإقليمية العليا ملنطقة كوبلنت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)79( انظر ق�سية كلوت رقم 192 ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون لو�سرين، �سوي�سرا، 8 كانون الثاين/يناير 1997[.

)80( انظ���ر هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل يف غرفة الحتاد الرو�س���ي للتجارة وال�سناعة، الحتاد الرو�سي، 9 اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040309r1.html؛ هيئ���ة التحكي���م الحتادي���ة ملنطقة مو�سكو، الحت���اد الرو�سي، 26 اأيار/مايو 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030526r1.html :الإنرتنت على العنوان

 )81( هيئة التحكيم التجاري الدويل يف الغرفة التجارية الأوكرانية، اأوكرانيا، 10 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031010u5.html

)82( ق�سية كلوت رقم 881 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �سوي�سرا، 9 متوز/يوليه 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)83( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة 2 من املادة 7.

)84( انظ���ر حمكمة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ 

حمكم���ة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 
608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 152 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[ )انظر 

الن�ض الكامل للقرار(.
 )85( انظ���ر حمكمة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكم���ة ف���وريل، اإيطالي���ا، 11 كان���ون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان
cases/081211i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 
2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين 
الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 328 ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 21 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 
كلوت رق���م 380 ]حمكم���ة بافيا، اإيطاليا، 29 كانون الأول/دي�سم���رب 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 168 ]حمكمة ال�ستئناف يف كولونيا، اأملانيا، 21 اأيار/

اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة
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ماي���و 1996[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 122 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كولونيا، اأملانيا، 26 اآب/اأغ�سط�ض 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، 
النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )86( حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ ق�سية 

كلوت رقم 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html

)87( انظر ق�سية كلوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[ )تطبيق التفاقية على البيع الدويل لغاز الربوبان(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3. :88( انظ���ر حمكم���ة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
cases/081211i3.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 168 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 21 اأيار/مايو 1996[ )�سي���ارة م�ستعملة(؛ حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، 16 ت�سرين 

الثاين/نوفمرب 1995، غري من�سورة.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3. :89( انظ���ر حمكم���ة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان( 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
cases/081211i3.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م Rettin i Københaven[ 992، الدامنرك، 19 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007[ )ح�سان �سي�سي(؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، 
اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )كتاكيت(؛ حمكمة منطقة �سلي�سفيغ-هول�ستاين، اأملانيا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان:  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html)ح�سان(؛ حمكمة منطق���ة فلين�سبورغ، اأملانيا، 19 كان���ون الثاين/يناير 2001، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010119g1.html )خراف حّية(؛ ق�سية كلوت رقم 280 ]املحكمة الإقليمية العليا يف يينا، اأملانيا، 
26 اأيار/ماي���و 1998[ )اأ�سم���اك حية(؛ ق�سية كلوت رقم 312 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 14 كانون الثاين/يناير 1998[ )فيلة �سريك(. قارن بق�سية كلوت رقم 106 
]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[ )فراء حيوان ال�سين�سيل(؛ ق�سية كلوت رقم 100 ]حمكمة اآرنهيم، هولندا، 30 كانون الأول/دي�سمرب 1993[ )حملن 

حّية(.
 )90( حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 2 كانون الأول/دي�سمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021202s1.html

)91( انظر ق�سية كلوت رقم 161 ]حتكيم—هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، 20 كانون الأول/دي�سمرب 1993[.

)92( انظر ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)93( انظر ق�سية كلوت رقم 122 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 26 اآب/اأغ�سط�ض 1994[.

)94( ق�سية كلوت رقم 281 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)95( انظ���ر حمكم���ة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 29 اأيار/ماي���و Neue Juristische Wochenschrift ،1995، 1996، 401 وما يلي ذلك؛ حمكمة منطقة هايدلربغ، اأملانيا، 3 متوز/

يوليه 1992، يونيلك�ض.
)96( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م 122 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف كولونيا، اأملانيا، 26 اآب/اأغ�سط����ض 1994[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 131 ]حمكمة 

منطقة ميونيخ، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 1995[.
)97( انظر ق�سية كلوت رقم 281 ]حمكمة ال�ستئناف يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
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املادة 2
ل َت�سري اأحكاُم هذه التفاقية على البيوع التالية:

)اأ( الب�سائ���ع التي ُت�سرَتى لل�ستعم���ال ال�سخ�سي اأو العائلي اأو املن���زيل، اإل اإذا كان البائُع ل يعلم 
قب���ل انعقاد العق���د اأو وقَت انعقاده، ول ُيفرَت�ض فيه اأن يعلم، باأنَّ الب�سائع ا�سرُتَيت ل�ستعمالها يف اأيِّ وجه من 

الوجوه املذكورة؛
)ب(  بيوع املزاد؛

)ج(   البيوع التي َتعِقب احلجَز اأو غريها من البيوع التي تتم مبوجب اأمر من ال�سلطة الق�سائية؛
)د(    الأوراق املالية والأوراق التجارية والنقود؛
امات والطائرات؛ )ه�(   ال�سفن واملراكب واحلوَّ

)و(    الكهرباء.

نظرة جمملة

1- ي�س���ع هذا احلكم قائم���ة �ساملة)1( باملبيع���ات امل�ستبعدة من نطاق 
تطبيق التفاقية. ويتطلب هذا احلكم من املحاكم اأن حتدد، قبل اأن تطبق 
التفاقية، ما اإن كان البيع مماثل لأحد الأنواع امل�ستبعدة من نطاق تطبيق 

التفاقية.)2(

2- وتن���درج املبيع���ات امل�ستبعدة امل�س���ار اإليها يف امل���ادة 2 حتت ثلثة 
اأن���واع: املبيعات امل�ستبعدة على اأ�سا�ض الغر�ض الذي ا�سرُتيت الب�سائع من 
اأجل���ه، واملبيعات امل�ستبعدة على اأ�سا�ض ن���وع املعاملة، واملبيعات امل�ستبعدة 

على اأ�سا�ض اأنواع الب�سائع املبيعة.)3(

بيوع الب�سائع ال�ستهلكية

3- وفق���ًا للم���ادة 2 )اأ(، يق���ع البيع خ���ارج نطاق تطبي���ق التفاقية اإذا 
كان يتعل���ق بب�سائ���ع ا�سرُتيت، وقت اإب���رام العقد، ح�سري���ا)4( لل�ستعمال 
ال�سخ�س���ي اأو العائلي اأو املن�زيل.)5( وتكون ني���ة امل�سرتي عند اإبرام العقد 
ه���ي ذات ال�سلة،)6( ل ال�ستعمال الفعلي للب�سائ���ع من جانب امل�سرتي.)7( 
وهكذا قد يقع �سراء �سيارة)8( اأو دراجة نارية)9( اأو مقطورة لل�ستجمام)10( 
لل�ستعمال ال�سخ�س���ي احل�سري خارج نطاق تطبيق التفاقية)11( وكذلك 
بي���ع ق���وارب الن�زهة)12(.)امل�ستبع���د اأي�س���ا مبوج���ب املادة 2 )ه����((.)13( 
وينطبق ال�سيء نف�سه ب��ساأن "م�سرتيات ال�سواح اأو �سكان احلدود اأو طلبات 
ال�سراء الربيدي لأغرا�ض ال�ستعمال ال�سخ�سي اأو العائلي اأو املنزيل".)14(

4- واإذا ا�سرُتي���ت الب�سائ���ع لغر�ض جتاري اأو مهن���ي، مثل �سراء اأثاث 
لي�ستعم���ل يف �سركة قانونية)15( اأو �سراء �سي���ارة م�ستعملة ليعيد بيعها بائع 
�سي���ارات بالتجزئ���ة،)16( ل يق���ع البيع خارج نط���اق تطبي���ق التفاقية،)17( 
حت���ى يف احلالت التي يك���ون فيها ال�ستعمال املعت���زم للب�سائع من جانب 
ال�سخ����ض ا�ستعمال �سخ�سيا اأو من�زليا اأو عائليا اأي�سا،)18( لأن ال�ستعمال 
املعت���زم ال�سخ�سي اأو العائلي اأو املنزيل احل�سري هو وحده الذي ي�ستبعد 
البيع من نطاق تطبيق التفاقية. وهكذا، حتكم التفاقية الأو�ساع التالية: 
قي���ام م�سور حمرتف ب�س���راء اآلة ت�سوي���ر ل�ستخدامه���ا يف عمله؛ وقيام 
�سرك���ة ما ب�سراء قطعة �سابون اأو غري ذلك من لوازم النظافة ال�سخ�سية 

ل�ستعم���ال موظفيها ال�سخ�سي؛ وقيام تاجر ب�س���راء �سيارة واحدة لإعادة 
بيعها.)19(

5- واإذا ا�سرتي���ت الب�سائع لأغرا�ض "ال�ستعمال ال�سخ�سي اأو العائلي 
اأو املن���زيل" املذك���ورة اآنفًا، ل تنطبق التفاقي���ة "اإل اإذا كان البائع، يف اأي 
وقت قبل اإبرام العقد اأو لدى اإبرامه، على غري علم ول يفرت�ض فيه اأن يعلم 
 باأن الب�سائع قد ا�سرُتيت ل�ستعمالها يف اأي وجه من الأوجه املذكورة".)20( 
وه���ذا يعني اأن التفاقي���ة ل تنطب���ق اإل اإذا كان ال�ستعم���ال ال�سخ�سي اأو 
العائل���ي اأو املنزيل معروف���ا للبائع اأو كان ظاه���را.)21( وللبت فيما اإن كان 
ال�ستعم���ال ال�سخ�سي اأو العائل���ي اأو املنزيل املعتزم ظاه���را، يتم اللجوء 
اإىل اأمور من بينها العنا�سر املو�سوعية،)22( مثل طبيعة الب�سائع)23( وكمية 
الب�سائ���ع)24( والعن���وان الذي يتم الت�سليم اإلي���ه.)25( وقد اأ�سري يف ال�سوابق 
الق�سائية اإىل اأن التفاقي���ة ل تفر�ض على البائع التزاما باإجراء حتريات 

ب�ساأن ال�ستعمال املعتزم للب�سائع.)26(

6- ف���اإذا انطبق �سرط "ما مل" املذكور، تنطبق اتفاقية البيع، �سريطة 
الوف���اء مبتطلبات انطباقها الأخ���رى. وي�سّيق ذلك نطاق ال�ستثناء الوارد 
يف امل���ادة 2 )اأ(، ويوؤدي اإىل اإمكانية ح���دوث تنازع بني التفاقية والقانون 
الداخلي اخلا�ض بحماية امل�ستهلك يف احلالت التي ل يتطلب فيها انطباق 
القان���ون الداخل���ي اأن يك���ون البائع على عل���م بال�ستعمال ال���ذي يق�سده 

امل�سرتي اأو كان ينبغي اأن يكون على علم به.)27(

البيوع امل�ستبعدة الأخرى

7- ي�سم���ل ا�ستبعاد بيوع املزاد )امل���ادة 2 )ب(( املزادات الناجتة عن 
�سلط���ة القانون وكذلك املزادات اخلا�س���ة.)28( ول تقع البيوع يف بور�سات 
ال�سل���ع �سمن اإطار ال�ستبعاد، اإذ اإنها ت�س���ّكل جمرد طريقة خا�سة لإبرام 

العقد.

8- ومبقت�سى امل���ادة 2 )ج( ُت�ستبعد من نطاق تطبيق التفاقية البيوع 
الت���ي تتم تنفيذًا حلكم ق�سائ���ي اأو اإداري اأو غري ذلك من البيوع التي تتم 
مبوجب �سلط���ة القانون، لأن تلك البيوع تنظمها ع���ادة القوانني الإلزامية 

للدولة التي يتم التنفيذ حتت �سلطتها.

اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة
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9- والق�س���د م���ن ا�ستبع���اد بي���وع الأوراق املالية و�سن���دات ال�ستثمار 
وال�سكوك القابلة للتداول )املادة 2 )د(( هو جتّنب التعار�ض مع القواعد 
الإلزامي���ة للقانون الداخل���ي.)29( ول ي�سمل هذا ال�ستبع���اد البيع امل�ستند. 
وبيع النقود م�ستبعد اأي�سا مبوجب املادة 2 )د(. وقد طبقت اإحدى هيئات 

التحكيم التفاقية على بيع نقود تذكارية.)30(

10- ومبوجب امل���ادة 2 )ه�( ت�ستبعد من التفاقية اأي�سًا بيوع ال�سفن)31( 
)مب���ا فيه���ا الق���وارب ال�سراعي���ة)32( ومراك���ب النزه���ة)33(( واملراك���ب 
والطائرات)34( واحلّوامات. اإل اأن بيوع اأجزاء ال�سفن واملراكب والطائرات 

واحلوام���ات - مبا يف ذلك املكونات الأ�سا�سية، مثل املحركات)35( - ميكن 
اأن يخ�س���ع لأح���كام التفاقية، اإذ اأنه يج���ب تف�سري البي���وع امل�ستبعدة من 
نط���اق تطبيق التفاقية تف�سريا تقييديا. ووفقا لإحدى هيئات التحكيم، ل 
يقع بيع غوا�سة حربية �ُسحبت من اخلدمة �سمن نطاق ال�ستبعاد مبوجب 

اأحكام املادة 2 )ه�(.)36(

11- ورغ���م اأن بي���ع الكهرب���اء م�ستبع���د م���ن نط���اق تطبي���ق التفاقي���ة 
 )امل���ادة 2 )و(( فق���د طبق���ت اإح���دى املحاك���م التفاقي���ة عل���ى بي���ع غاز

الربوبان.)37(

احلوا�ضي

)1( للط���لع عل���ى اإ�سارة �سريحة اإىل اأن القائمة �ساملة، انظر املحكمة الإقليمية العليا يف �سليزفيغ-هول�ستاي���ن، اأملانيا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)2( للط���لع عل���ى ق���رار املحكمة الذي ي�س���ري اإىل عدم انطباق اأي م���ن ال�ستثناءات الواردة يف امل���ادة 2 ك�سرط لنطب���اق التفاقية، انظر حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة 

نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 29 اأيار/مايو 2009، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html؛ املحكمة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 14 كانون الثاين/
يناي���ر 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html؛ حمكمة منطقة لند�س���وت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 
2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 23 اآب/
اأغ�سط����ض 2006، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html#ii1؛ حمكمة غريا، اأملانيا، 29 حزيران/يونيه 2006، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060629g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 880 ]حمكمة كانتون فو، �سوي�سرا، 11 ني�سان/اأبريل 2002[؛ املحكمة 
العلي���ا يف هام، اأملاني���ا، 12 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html؛ ق�سية كلوت 
رق���م 480 ]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف كوملار، فرن�س���ا، 12 حزيران/يوني���ه 2001[؛ حمكمة منطقة لند�س���وت، اأملانيا، 5 ني�سان/اأبري���ل 1995، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت 
 عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950405g1.html؛ حمكم���ة كلوبينبريغ، اأملاني���ا، 14 ني�سان/اأبريل 1993، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930414g1.html. وللط���لع عل���ى تعليل مماثل، ولكن يتعلق ح�سرا بال�ستبع���اد املن�سو�ض عليه يف املادة 2 )اأ(، انظر حمكمة ال�ستئناف يف 
ه���ام، اأملاني���ا، 2 ني�سان/اأبري���ل 2009، يف Internationales Handelsrecht، 2010، 61؛ املحكمة العليا يف اآرغاو، �سوي�س���را، 3 اآذار/مار�ض 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
 ،Polimeles Protodikio Athinon ؛ حمكم���ة غرافينه���اغ، هولن���دا، 17 �سباط/فرباي���ر 2009، غ���ري من�س���ورة؛http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2013.pdf
اليون���ان، 2009 )املل���ف رق���م 2009/4505(، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html؛ املحكمة الحتادية، 
�سوي�س���را، 16 كان���ون الأول/دي�سمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081216s1.html؛ حمكمة بامبريغ، اأملانيا، 
23 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2006، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html؛ حمكم���ة اآرنهيم، هولندا، 1 اآذار/
مار����ض 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060301n1.html؛ حمكمة نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html؛ حمكمة كيل، اأملانيا، 27 متوز/يوليه 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 590 ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملاني���ا، 1 حزيران/يونيه 2004[؛ ق�سية 
كلوت رقم 549 ]حمكمة مقاطعة فالن�سيا، اإ�سبانيا، 7 حزيران/يونيه 2003[؛ حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 25 �سباط/فرباير 2003، غري من�سورة؛ حمكمة �ساربروكني، اأملانيا، 
25 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021125g1.html؛ حمكمة �ساربروكني، اأملانيا، 2 متوز/
يوليه 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 20 �سباط/فرباير 2002، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 341 ]حمكمة العدل العليا يف اأونتاريو، كندا، 31 اآب/

اأغ�سط����ض 1999[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 410 ]حمكمة منطقة اآل�سفيلد، اأملانيا، 12 اأيار/مايو 1995[؛ حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 15 �سباط/فرباير 1995، متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/197.htm؛ حمكمة اأولدينبورغ، اأملانيا، 9 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941109g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 199 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 29 حزيران/يونيه 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 201 ]رئي�ض املحكمة 

لوفني، �سوي�سرا، 7 اأيار/مايو 1993[.
)3( موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات 

العامة وجل�سات اللجنة الرئي�سية، 1981، 16.
 ،Rettin i Københaven[ 992 4( للط���لع عل���ى اإ�سارة �سريح���ة اإىل �سرورة ا�ستيفاء هذا ال�سرط ل�ستبعاد انطباق التفاقية عمل باملادة 2 )اأ(، انظ���ر ق�سية كلوت رقم(

الدامنرك، 19 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007[.
.61 ،2010 ،Internationales Handelsrecht 5( للطلع على هذا الن�ض يف ال�سوابق الق�سائية، انظر املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 2009، يف(

.16 ،2002 ،Internationales Handelsrecht 6( انظر ق�سية كلوت رقم 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، انظر اأي�سا يف(

)7( انظر ق�سية كلوت رقم 190 ]املحكمة العليا، النم�سا، 11 �سباط/فرباير 1997[.

)8( انظر ق�سية كلوت رقم 190 ]املحكمة العليا، النم�سا، 11 �سباط/فرباير 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 213 ]حمكمة كانتون نيدفالدن، �سوي�سرا، 5 حزيران/يونيه 1996[.

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1696.pdf :9( حمكمة هارليم، هولندا، 15 كانون الأول/دي�سمرب 2005، على العنوان(

)10( انظر حمكمة اآرنهيم، هولندا، 27 اأيار/مايو Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1993، 1994، رقم 261.

)11( انظر، مع ذلك، حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995، يونيلك�ض )تطبيق التفاقية على بيع مولِّد كهرباء خم�س�ض لل�ستعمال ال�سخ�سي(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/080000greek.pdf :امللف رقم 2008/520(، على العنوان( اليونان، 2008 ،Efetio Pireos )12(

)13( املرجع نف�سه.
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http://cisgw3.law. :14( انظر ق�سية كلوت رقم 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.pace.edu/cases/041103s1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html :15( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/265.htm :16( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، 16 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995، على العنوان(

)17( للط���لع عل���ى اإ�سارة �سريحة بهذا املعنى، انظر ق�سية كلوت رقم 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041103s1.html :الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law. :فنلندا، 14 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2005[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان ،Korkein oikeus[ 843 18( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م(

.pace.edu/cases/051014f4.html

)19( للط���لع عل���ى هذه الأمثلة، انظ���ر موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار����ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق 

املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 16.
)20( انظ���ر املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف هام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبري���ل 2009، يف Internationales Handelsrecht، 2010، 61؛ ق�سي���ة كلوت رقم 445 ]املحكمة الحتادية، 

.16 ،2002 ،Internationales Handelsrecht اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، اأي�سا يف
http://cisgw3.law.pace.edu/ :21( انظ���ر حمكم���ة ال�ستئن���اف يف �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، 31 اآذار/مار����ض 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(  

cases/080331g1.html، تطبيق التفاقية على بيع �سيارة، لأن ال�ستعمال ال�سخ�سي املعتزم مل يكن ظاهرا.

.61 ،2010 ،Internationales Handelsrecht 22( للطلع على هذا الن�ض، انظر املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 2009، يف(

)23( للط���لع عل���ى اإ�سارة �سريحة ب�ساأن طبيعة الب�سائ���ع كعن�سر يو�سع يف العتبار عند البت فيما اإن كان ال�ستعمال ال�سخ�سي اأو العائلي اأو املنزيل ظاهرا، انظر املحكمة 

الإقليمي���ة العليا يف ه���ام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 2009، يف Internationales Handelsrecht، 2010، 61 )�سيارة(؛ املحكمة العليا، النم�سا، 10 اأيلول/�سبتمرب 2003، غري من�سورة 
)زينة عيد امليلد(.

http://cisgw3.law. :24( انظر ق�سية كلوت رقم 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.pace.edu/cases/041103s1.html

)25( املرجع نف�سه.

.61 ،2010 ،Internationales Handelsrecht 26( حمكمة ال�ستئناف يف هام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 2009، يف(

.16 ،2002 ،Internationales Handelsrecht 27( ق�سية كلوت رقم 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، اأي�سا يف(

 )28( ب�ساأن حمكمة تطبق التفاقية لأن البيع مت بوا�سطة مزاد خا�ض، انظر املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002، على العنوان:

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/700.htm

)29( للط���لع عل���ى قرارات ت�ستبعد تطبيق التفاقية على بيع الأ�سهم، انظر ق�سي���ة كلوت رقم 260 ]حمكمة العدل يف جنيف، �سوي�سرا، 1998[؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة 

يف زيوريخ، ZHK 273/95، Yearbook Commercial Arbitration، 1989، 128 وما يلي ذلك.
)30( ق�سي���ة كلوت رق���م 988 ]اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكيم القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، 2000 ]قرار التحكيم رق���م CISG/2000/17[، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000000c1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)31( للط���لع عل���ى ح���الت لعدم تطبيق التفاقية على عقد بي���ع �سفن، انظر هيئة التحكيم التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 

الرو�س���ي، 6 ني�سان/اأبري���ل 1998، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980406r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة اخلارجية يف 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990415sb.html :غرفة التجارة اليوغو�سلفية، �سربيا، 15 ني�سان/اأبريل 1999، على العنوان

)32( انظر حمكمة ميلدبورغ، هولندا، 2 ني�سان/اأبريل 2008، يونيلك�ض.

)33( Efetio Pireos، اليون���ان، 2008 )املل���ف رق���م 2008/520(، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/080000greek.pdf. انظ���ر حمكمة ليويفاردين، 

هولندا، 31 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050831n1.html، تطبيق التفاقية على بيع قارب.
)34( ب�ساأن عدم انطباق التفاقية على عقد بيع طائرة، انظر هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 2 اأيلول/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970902r1.html :سبتمرب 1997، على العنوان�
)35( انظر ق�سية كلوت رقم Legfelsóbb Biróság[ 53، هنغاريا، 25 اأيلول/�سبتمرب 1992[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/draft/981218case.html :36( انظر هيئة حتكيم اللجنة البحرية الرو�سية، 18 كانون الأول/دي�سمرب 1998، على العنوان(

)37( انظر ق�سية كلوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[.
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املادة 3

)1( ُتعت���رب بيوع���ًا عقوُد التوريد التي يكون مو�سوعها �سنُع ب�سائ���َع اأو اإنتاُجها اإّل اإذا تعّهد الطرُف 
الذي طلب الب�سائَع بتوريد جزء هام من العنا�سر املادية اللزمة ل�سنعها اأو اإنتاجها.

ن اجلزُء الأ�سا�س���يُّ فيها التزاَم الطرف الذي  ���ُق هذه التفاقي���ُة على العقود التي يت�سمَّ )2( ل تطبَّ
يقوم بتوريد الب�سائع تقدمَي اليد العاملة اأو غري ذلك من اخلدمات.

نظرة جمملة

1- يو�س���ح هذا احلكم اأن نطاق تطبي���ق التفاقية ي�سمل بع�ض العقود 
التي تت�سمن اأعماًل ما بالإ�سافة اإىل توريد الب�سائع.)1(

 عقود بيع الب�سائع املراد 
�سنعها اأو اإنتاجها

2- مبقت�س���ى الفق���رة 1 من امل���ادة 3، تطبق التفاقية عل���ى عقود بيع 
الب�سائ���ع املراد �سنعه���ا اأو اإنتاجه���ا.)2( وهذا يعني اأن بيع ه���ذه الب�سائع 
يخ�س���ع لأحكام التفاقية بقدر م���ا يخ�سع لها بي���ع الب�سائع اجلاهزة.)3( 
غري اأن ه���ذا اجلانب من نطاق تطبيق التفاقي���ة يخ�سع حلدود؛ فالعقود 
املتعلق���ة بالب�سائع املراد �سنعها اأو اإنتاجها ل تخ�سع لأحكام التفاقية اإذا 
كان الط���رف الذي "طل���ب" الب�سائع يقوم بتوريد "ج���زء هام" من املواد 
اللزمة ل�سنعها اأو اإنتاجها.)4( ول تن�ض املادة 3 )1( على معايري حمددة 
للبّت يف الوقت الذي ت�سّكل فيه املواد التي يوّردها امل�سرتي "جزءا هاما". 
وقد جلاأت بع�ض املحاكم اإىل اختبار كّمي بحت لتحديد ما اإن كانت املواد 
الت���ي يوردها امل�سرتي ت�سكل "جزءا هاما" م���ن املواد اللزمة.)5( ونظرت 
اإحدى املحاكم—ا�ستن���ادا اإىل ال�سيغة الفرن�سية للتفاقية—يف نوعية 

الب�سائع.)6(

3- وثم���ة م�ساألة خمتلفة— واإن كان���ت ذات �سلة —وهي ما اإن كان 
توفري التعليمات اأو الت�ساميم اأو املوا�سفات امل�ستخدمة يف اإنتاج الب�سائع 
يعادل توريد "العنا�س���ر املادية اللزمة" ل�سنع الب�سائع اأو اإنتاجها؛ فاإذا 
كان الأم���ر كذل���ك، ُي�ستبعد عقد البي���ع الذي يورد امل�س���رتي مبوجبه تلك 
املعلوم���ات م���ن نطاق تطبي���ق التفاقي���ة اإذا جرى الوفاء مبعي���ار "اجلزء 
الهام". ويف اإحدى الق�سايا راأت حمكمة اأن التفاقية ل تنطبق، على اأ�سا�ض 
امل���ادة 3 )1(، على عقد كان يتعني مبوجبه على البائع اأن ي�سنع الب�سائع 
وفق���ا ملوا�سفات الت�سميم التي اأعّدها امل�س���رتي.)7( واعتربت املحكمة اأن 
اخلرائط والتعليمات الت���ي اأر�سلها امل�سرتي اإىل البائع ت�سّكل "جزءا هاما 
من العنا�سر املادية اللزم���ة" لإنتاج الب�سائع. ووجدت حماكم اأخرى اأن 
موا�سف���ات الت�سمي���م ل ُتعترب "م���واد لزمة ل�سنع الب�سائ���ع اأو اإنتاجها" 

باملعنى الوارد يف املادة 3 )1(.)8(

 عقود ت�سليم الأيدي العاملة
واخلدمات

���ع الفق���رة )2( من امل���ادة 3 نط���اق تطبيق التفاقي���ة لي�سمل  4- تو�سِّ
العقود التي تت�سمن التزام���ات البائع فيها—اإ�سافة اإىل ت�سليم الب�سائع 
ونقل امللكية وتقدمي امل�ستندات)9( —واجب توفري الأيدي العاملة اأو تقدمي 
خدمات اأخرى، ما دام تقدمي الأيدي العاملة اأو اخلدمات ل ي�سكل "اجلزء 
الأ�سا�س���ي" من التزامات البائع.)10( وقد رئي اأن العمل الذي ُيجرى لإنتاج 
الب�سائ���ع نف�سها ل يعترب توفريا للأيدي العاملة اأو اخلدمات الأخرى وفقا 
لأغرا����ض امل���ادة 3 )2(.)11( وبغي���ة البت يف ما اإن كان���ت التزامات البائع 
تتاأل���ف يف جزئها الأ�سا�سي من تقدمي الأي���دي العاملة اأو اخلدمات، يجب 
اإج���راء مقارنة بني القيمة القت�سادية لللتزامات املتعلقة بتقدمي الأيدي 
العاملة واخلدمات والقيمة القت�سادية لللتزامات املتعلقة بالب�سائع،)12( 
كم���ا لو اأن���ه اأن�سئ عقدان منف�س���لن.)13( وهكذا، ل تنطب���ق التفاقية يف 
احل���الت التي يزي���د فيها مقدار اللت���زام املتعلق بتق���دمي الأيدي العاملة 
اأو اخلدم���ات عل���ى 50 يف املائة م���ن التزامات البائ���ع.)14( وت�سرتط بع�ض 
 املحاكم اأن تتج���اوز قيمة التزام اخلدمات قيم���ة الب�سائع "بو�سوح".)15( 
وا�ستن���ادا اإىل ه���ذا املنطق، قالت ع���دة حماكم اإن عقد ت�سلي���م الب�سائع 
ال���ذي ين����ض اأب�س���ا عل���ى الت���زام "البائ���ع" برتكي���ب الب�سائ���ع م�سمول 
بالتفاقي���ة ب�سفة عامة، لأن التزام الرتكيب يكون عموما ذا قيمة �سغرى 
مقارن���ة بالتزام���ات "البيع" الأكرث تقليدي���ة.)16( وباملثل ف���اإن عقد ت�سليم 
الب�سائ���ع ال���ذي يلزم البائ���ع اأي�سا بتجمي���ع الب�سائع ل يدخ���ل عموما يف 
اإط���ار ال�ستبع���اد الوارد يف امل���ادة 3 )2(.)17( وينطبق ال�س���يء نف�سه على 
عقود ت�سليم الب�سائع التي حتت���وي اأي�سا على التزام بتدريب العاملني)18( 
اأو توف���ري خدمات ال�سيان���ة)19( اأو ت�سميم الب�سائ���ع،)20( اإذا مل تكن هذه 
اللتزام���ات الإ�سافية �سوى التزامات تابع���ة لللتزام الرئي�سي بالت�سليم. 
وا�ستن���ادا اإىل منطق م�سابه للغاية، قّررت اإح���دى املحاكم اأن عقد اإجراء 
درا�سة �س���وق ل يدخل يف نطاق انطباق التفاقي���ة.)21( ومن ناحية اأخرى، 
اعُت���رب عق���د لتفكيك حظرية م�ستعمل���ة وبيعها واقعًا �سم���ن نطاق تطبيق 
التفاقي���ة على اأ�سا�ض اأن قيمة تفكيك احلظرية تبلغ 25 يف املائة فقط من 

القيمة الإجمالية للعقد.)22(

5- ويف ح���ني قالت اإح���دى املحاك���م اإن التفاقية حتكم عق���ود ت�سليم 
املفت���اح ما ع���دا حني تك���ون اللتزام���ات الأخرى غ���ري التزام���ات ت�سليم 
الب�سائ���ع ه���ي "اجل���زء الأ�سا�س���ي" من حي���ث القيم���ة القت�سادي���ة،)23( 
قالت ع���دة حماكم اإن التفاقية ل حتكم عقود ت�سلي���م املفتاح عموما،)24( 
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لأن تل���ك العق���ود "ل تن����ض اأ�سا�سا على تب���ادل ب�سائع مقاب���ل ال�سداد بل 
 تن����ض عل���ى �سبكة م���ن الواجب���ات املتبادل���ة للتع���اون مع الط���رف الآخر

وم�ساعدته".)25(

6- وقي���ل اأي�س���ا اإن عوامل غ���ري العوامل القت�سادي���ة البحتة—مثل 
الظ���روف املحيطة باإب���رام العق���د)26(، والغر�ض من العق���د،)27( واهتمام 
الطرفني بجوانب الأداء املختلفة)28( —ينبغي اأن تو�سع اأي�سا يف العتبار 
يف تقيي���م م���ا اإن كان اللت���زام بتوف���ري الأي���دي العامل���ة اأو اخلدمات هو 

"اجلزء الأ�سا�سي".)29( واأ�سارت حمكمة اأخرى اإىل الغر�ض اجلوهري من 
العقد كمعيار معترب للبت فيما اإن كانت التفاقية منطبقة.)30(

ل�ستبع���اد   )2(  3 امل���ادة  عل���ى  ل  يع���وِّ ال���ذي  الط���رف  7- وعل���ى 
تطبي���ق التفاقي���ة عل���ى عق���د يك���ون فيه الط���رف ال���ذي يتعني علي���ه اأن 
يوّف���ر الب�سائ���ع ُملَزم���ا اأي�س���ا ب���اأن يوّف���ر الأي���دي العامل���ة اأو اخلدمات 
 اإثب���اُت اأن توف���ري الأي���دي العامل���ة اأو اخلدمات ي�س���ّكل اجل���زء الأ�سا�سي

من اللتزامات.)31(

احلوا�ضي

)1( انظ���ر موؤمت���ر الأمم املتحدة املعن���ي بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيين���ا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمي���ة، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 16.
)2( انظ���ر حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 2009، عل���ى العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ املحكمة العليا 

يف اآرغ���او، �سوي�س���را، 3 اآذار/مار�ض 2009، على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2013.pdf؛ املحكمة الإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 
20 كانون الأول/دي�سمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071220g1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
النم�س���ا، 18 كان���ون الأول/دي�سمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071218a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف 
لينت����ض، النم�س���ا، 24 اأيلول/�سبتم���رب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070924a3.html؛ حمكمة كانتون اآرغاو، 
�سوي�سرا، 20 اأيلول/�سبتمرب 2007، على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1742.pdf؛ ق�سية كلوت رقم 935 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
�سوي�س���را، 25 حزيران/يوني���ه 2007[، متاح���ة اأي�س���ا يف Internationales Handelsrecht، 2008، 31؛ حمكمة الع���دل يف جنيف، �سوي�سرا، 20 كان���ون الثاين/يناير 2006، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060120s1.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتج���اري الدويل، جمهورية ال�سني 
ال�سعبي���ة، 2005 )ق���رار التحكيم رق���م )CISG/2005/12، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050613c1.html؛ املحكمة 
التجاري���ة يف اآرغ���او، �سوي�سرا، 25 كانون الثاين/يناير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125s1.html؛ املحكمة 
التجاري���ة يف، ها�سيل���ت، بلجيكا، 14 اأيلول/�سبتم���رب 2004، عل���ى العن���وان: www.law.kuleuven.be/ipr/eng/cases/2005-09-14%20Hasselt.html؛ املحكمة التجارية يف �سانت 
غال���ني، �سوي�س���را، 29 ني�سان/اأبريل 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040429s1.html؛ املحكمة العليا، النم�سا، 
21 ني�سان/اأبري���ل 2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421a3.html؛ ق�سية كلوت رق���م 892 ]حمكمة كانتون 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :هنغاريا، 2003، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Szegedi Itelotabla سافهاوزي���ن، �سوي�س���را، 27 كانون الثاين/يناير 2004[؛�
cases/030000h1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 886 ]املحكم���ة التجاري���ة يف �سانت غال���ني، �سوي�سرا، 3 كانون الأول/دي�سم���رب 2002[؛ ق�سية كلوت رق���م 882 ]املحكمة التجارية يف 
اآرغ���او، �سوي�س���را، 5 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 20002[؛ ق�سية كلوت رقم 1017 ]حمكمة ب���ريوب جنت، بلجيكا، 15 اأيار/مايو 2002[، متاح���ة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 541 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 14 كان���ون الثاين/يناي���ر 2002[ )انظ���ر الن�ض الكام���ل للقرارات(؛ 
حمكم���ة هامبورغ، اأملانيا، 21 كان���ون الأول/دي�سمرب 2001، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011221g1.html؛ املحكمة 
العلي���ا، 18 ني�سان/اأبري���ل 2001، على العن���وان: www.cisg.at/7_7601d.htm؛ ق�سية كلوت رقم 446 ]املحكمة العليا يف �ساربروكني، اأملاني���ا، 14 �سباط/فرباير 2001[، اأي�سا يف 
http://cisgw3. :2001، 64؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 16 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht
law.pace.edu/cases/001116g1.html؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ستوتغارت، اأملاني���ا، 28 �سباط/فرباير 2000، على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/583.htm؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 430 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 313 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 21 ت�سرين 
http://cisgw3.law. :الأول/اأكتوب���ر 1999[؛ هيئ���ة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، 1999 )قرار التحكيم رقم 9083(، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان
pace.edu/cases/999083i1.html؛ ق�سية كلوت رقم 630 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، متوز/يوليه 1999 )قرار التحكيم رقم 9448([؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، 
27 ني�سان/اأبري���ل 1999، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990427n1.html؛ ق�سية كلوت رقم 325 ]املحكمة التجارية 
يف كانت���ون زيوري���خ، �سوي�س���را، 8 ني�سان/اأبريل 1999[؛ ق�سية كلوت رق���م 331 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�س���را، 10 �سباط/فرباير 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 252 
]املحكم���ة التجاري���ة يف كانت���ون زيوريخ، �سوي�سرا، 21 اأيلول/�سبتمرب 1998[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 337 ]حمكمة منطق���ة �ساربروكني، اأملانيا، 26 اآذار/
مار����ض 1996[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 164 ]حتكيم - هيئة التحكي���م امللحقة بغرفة التجارة وال�سناع���ة الهنغارية، هنغاريا، 5 كانون الأول/دي�سم���رب 1995[؛ حمكمة هريتوغينبو�ض، 
 Recht ،1994 1996، رقم 118؛ حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 9 ت�سرين الثاين/نوفمرب ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995 هولندا، 9 ت�سرين الأول/اأكتوبر
der internationalen Wirtschaft، 1996، 65 وم���ا يل���ي ذل���ك.؛ ق�سية كلوت رقم 167 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 8 �سباط/فرباير 1995[ )انظر الن�ض الكامل 
للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 262 ]كانتون �سانت غالني، اللجنة الق�سائية ملنطقة اأوبرراينتال، �سوي�سرا، 30 حزيران/يونيه 1995[؛ حمكمة منطقة ميمينغني، اأملانيا، 1 كانون الأول/

دي�سمرب Praxis des internationalen Privat-und Verfahrensrechts،1993، 1995، 251 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 302 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 23 
اآب/اأغ�سط�ض 1994[ )قرار التحكيم رقم JK/7660(، انظر اأي�سا ن�سرة الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995، 69 وما يلي ذلك؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة 
التجارة الدولية، 1994 )قرار التحكيم رقم 7844(، ن�سرة الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995، 72 وما يلي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 97 ]املحكمة التجارية 
يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 9 اأيلول/�سبتمرب 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 95 ]املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)3( انظر اأي�سا موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 17.
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)4( ب�ساأن انطباق اتفاقية البيع يف احلالت التي ي�سار فيها اإىل املادة 3 )1(، ولكن تقول املحاكم �سراحة اإن البائع مل يقم فيها بتوريد "جزء هام من العنا�سر املادية اللزمة"، 

انظ���ر حمكم���ة منطقة ميونيخ، 27 �سباط/فرباي���ر 2002، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html؛ املحكمة 
التجاري���ة يف نام���ور، بلجي���كا، 15 كانون الثاين/يناير 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1.html؛ ق�سية 
كلوت رق���م 313 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 21 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 1999؛ ]حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، 24 اآذار/مار�ض 1998، يونيلك�ض. وللطلع على ق�سية 
 تطرقت فيها املحكمة اإىل هذه امل�ساألة ولكن مل تبت فيها، لأن املحكمة قررت اأن التفاقية غري منطبقة لأ�سباب تتعلق بالوقت، انظر املحكمة العليا، النم�سا، 18 ني�سان/اأبريل 2001،

.http://www.cisg.at/7_7601d.htm :على العنوان
)5( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م 325 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوري���خ، �سوي�سرا، 8 ني�سان/اأبري���ل 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 164 ]هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة 

وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)6( ق�سية كلوت رقم 430 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1999[.

)7( انظر ق�سية كلوت رقم 157 ]حمكمة ال�ستئناف يف �سامبريي، فرن�سا، 25 اأيار/مايو 1993[.

)8( انظر ق�سية كلوت رقم 331 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 10 �سباط/فرباير 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 2 ]املحكمة العليا 

يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1991[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)9( للطلع على تعريف لعقد بيع الب�سائع مبقت�سى التفاقية، انظر املقال التمهيدي رقم 1 للنبذة.

)10( للط���لع عل���ى اإ�س���ارة اإىل ال�سوابق الق�سائية املتعلقة باملادة 3 )2( من التفاقية كعن�سر ُينظر فيه لغر����ض البت فيما اإن كانت التفاقية منطبقة، انظر حمكمة منطقة 

لند�س���وت، اأملاني���ا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف 
كومل���ار، فرن�س���ا، 26 �سباط/فرباير 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080226f1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة 
ملنطق���ة نيوي���ورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 اآب/اأغ�سط����ض 2006، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html#ii1؛ املحكم���ة التجارية يف زيوريخ، 
�سوي�س���را، 17 �سباط/فرباي���ر 2000، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217s1.html؛ حمكم���ة اآرنهيم، هولندا، 27 
ني�سان/اأبري���ل Nederlands Internationaal Privaatrecht،1999، 1999، رق���م 245؛ ق�سي���ة كلوت رقم 327 ]حمكمة كانتون ت�س���وغ، �سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 1999[؛ ق�سية 
كلوت رق���م 287 ]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 192 ]املحكم���ة الإقليمية العليا لكانتون لو�سرين، 
�سوي�سرا، 8 كانون الثاين/يناير 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 196 ]املحكمة التجارية لكانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 152 ]حمكمة ال�ستئناف 
يف غرينوب���ل، فرن�س���ا، 26 ني�سان/اأبري���ل 1995[؛ ق�سية كلوت رق���م 105 ]املحكمة العليا، النم�سا، 27 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1994[؛ ق�سية كلوت رق���م 201 ]املكتب الق�سائي يف 
كانت���ون ب���رين، �سوي�س���را، 7 اأيار/مايو 1993[؛ للطلع على قرار ا�سُت�سهد فيه باملادة 3 )2( ولكن مل تبت املحكمة يف م�ساألة م���ا اإن كان العقد عقد بيع ب�سائع اأم عقد توريد عمالة 
وخدمات، انظر املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 19 اأيلول/�سبتمرب 2001، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010919b1.html. للطلع على قرار مل تطبق 
http://cisgw3.law. :فيه املحكمة التفاقية لأن التزامات اخلدمات مل تكن جزءا اأ�سا�سيا، انظر حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 3 كانون الثاين/يناير 2005، على العنوان
pace.edu/cases/050103b1.html )اإ�سلح���ات ملاكين���ة قطع(؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 24 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041124b1.html )عق���د لت�سليم معدات حا�سوبية، مع برامج حا�سوبية م�سّمم���ة خ�سي�سا(؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 
29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2003، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031029b1.html )عقد لت�سليم تركيبات تربيد �سمل اأي�سا توفري خدمات وعمالة اعتربت جزءا 
اأ�سا�سي���ا م���ن اللتزام���ات(؛ ق�سية كلوت رقم 728 ]حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 6 حزيران/يونيه 2002[ )اعترب التزام جتمي���ع املاكينات وتدريب العمال هو اجلزء الأ�سا�سي مقارنة 

بالتزام ت�سليم املاكينات(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g1. :11( حمكمة ال�ستئناف يف كارلزروهي، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف كوملار، فرن�سا، 26 �سباط/فرباير 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080226f1.html؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 481 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف باري����ض، فرن�سا، 14 حزيران/يونيه 2001[؛ انظر اأي�س���ا ق�سية كلوت رقم 541 ]املحكمة العليا، النم�س���ا، 14 كانون الثاين/يناير 
2002[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار( )املوافقة على النهج الذي اتبعته حمكمة ال�ستئناف الأقل رتبة والذي طبق التفاقية على عقد لبيع ب�سائع م�سنوعة خ�سي�سا، ورف�ض حكم 

املحكمة البتدائية باأن التفاقية ل تنطبق لأن اخلدمات التي ا�سُتعملت لإنتاج الب�سائع �سكلت اجلزء الأ�سا�سي من التزامات البائع(.
العن���وان: عل���ى   ،2009 اآذار/مار����ض   3 �سوي�س���را،  اآرغ���او،  يف  العلي���ا  املحكم���ة  الن����ض،  يف  اإلي���ه  امل�س���ار  القت�سادي���ة  القيم���ة  اختب���ار  تطبي���ق  ب�س���اأن  انظ���ر،   )12( 

 http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2013.pdf؛ حمكم���ة بال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، 14 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف 
 الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace. :؛ هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2000 )قرار التحكيم رقم 9781(، على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/080709g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف فيينا، النم�س���ا، 1 حزيران/يونيه 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانedu/cases/009781i1.html
cases/040601a3.html؛ املحكم���ة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 4 �سباط/فرباير 2004، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040204b1.html؛ املحكمة التجارية 
يف زيوريخ، �سوي�سرا، 17 �سباط/فرباير 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 430 
]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ميونيخ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 327 ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 346 
]حمكم���ة منطق���ة ماينت�ض، اأملاني���ا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 152 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 

26 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1992 )قرار التحكيم رقم 7153([.
)13( للط���لع عل���ى اإ�س���ارة �سريحة يف ال�سوابق الق�سائي���ة اإىل املبداأ املذكور يف الن����ض، انظر حمكمة كانتون ت�س���وغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سم���رب 2009، متاحة يف 

الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ للطلع على تاأكيد �سمني للمبداأ امل�سار اإلي���ه يف الن�ض، انظر ق�سية كلوت رقم 26 
]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1992 )قرار التحكيم رقم 7153([.

)14( حمكم���ة كانتون ت�س���وغ، �سوي�سرا، 14 كان���ون الأول/دي�سم���رب 2009، عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ هيئة التحكيم 

http://cisgw3.law. :التج���اري ال���دويل التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، رو�سي���ا، القرار رقم 1997/5، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة الحتادي���ة، �سوي�س���را، 18 اأيار/ماي���و 2009، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانpace.edu/cases/980305r1.html
cases/090518s1.html )تطبي���ق التفاقي���ة عل���ى �سراء ماكينة تعبئة تتاألف من ع�سرة اأجه���زة منفردة وكذلك عدة نظم للنقل والربط، ويفر�ض عل���ى البائع اأي�سا اللتزام برتكيب 

ماكينة التعبئة وجتهيزها للت�سغيل يف مكان عمل امل�سرتي(.
)15( ق�سي���ة كلوت رق���م 327 ]حمكمة كانتون ت�س���وغ، �سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 1999[؛ املحكم���ة املحلية يف برين-لوبني، �سوي�سرا، 29 كان���ون الثاين/يناير 1999، على 

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/701.htm :العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050103b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050103b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040601a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040601a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980305r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980305r1.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html
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)16( حمكم���ة كانت���ون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سم���رب 2009، عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ حمكمة بادوفا، 

اإيطاليا، 10 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060110i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 890 ]حمكمة 
ال�ستئن���اف يف لوغان���و، �سوي�س���را، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2003[؛ حمكمة كانت���ون �سافهاوزين، �سوي�س���را، 25 �سباط/فرباير 2002، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ حمكم���ة منطق���ة ميوني���خ، اأملانيا، 16 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2000، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001116g1.html. للطلع على ق�سية كان فيها التزام الرتكيب ي�سكل اجلزء الأ�سا�سي ولذلك اأدى اإىل عدم تطبيق التفاقية، انظر 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/030509serbian.pdf :هيئة حتكيم التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سلفية، �سربيا، 9 اأيار/مايو 2003، على العنوان
)17( انظ���ر حمكمة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ 

حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 14 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html؛ 
املحكم���ة العليا يف ت�سوغ، �سوي�س���را، 19 كانون الأول/دي�سمرب 2006، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html؛ 
املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html؛ 

ق�سية كلوت رقم 430 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1999[.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :18( املحكم���ة املدني���ة، مدين���ة ب���ازل، �سوي�س���را، 8 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2006، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/061108s1.html

)19( املرجع نف�سه.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051108a3.html#i :20( املحكمة العليا، النم�سا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)21( انظر ق�سية كلوت رقم 122 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 26 اآب/اأغ�سط�ض 1994[.

)22( انظر ق�سية كلوت رقم 152 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf :23( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان(

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2013.pdf :24( املحكمة العليا يف اآرغاو، �سوي�سرا، 3 اآذار/مار�ض 2009، على العنوان(

)25( ق�سية كلوت رقم 881 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �سوي�سرا، 9 متوز/يوليه 2002[.

)26( انظر ق�سية كلوت رقم 346 ]حمكمة منطقة ماينت�ض، اأملانيا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[.

)27( ق�سية كلوت رقم 346 ]حمكمة منطقة ماينت�ض، اأملانيا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[؛ انظر اأي�سا املحكمة العليا، النم�سا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2005، ترجمة 

بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051108a3.html#i )ت�سري اإىل نوايا الطرفني كعن�سر يو�سع يف العتبار عند البت فيما اإن كانت 
العقود داخلة يف نطاق التفاقية(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :28( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف اإن�س���ربوك، النم�س���ا، 18 كان���ون الأول/دي�سمرب 2007، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/071218a3.html؛ املحكم���ة اجلزئي���ة يف برين-لوبني، �سوي�سرا، 29 كانون الثاين/يناي���ر 1999، على العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/701.htm. انظر 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070611g1. :اأي�س���ا املحكم���ة الإقليمية العليا يف در�سدن، اأملانيا، 11 حزيران/يونيه 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
html. انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 430 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1999[، ت�سري اإىل م�سلحة البائع كعن�سر يو�سع يف العتبار عند البت 

فيما اإن كان التزام تقدمي اخلدمات ي�سكل اجلزء الأ�سا�سي من التزامات الطرف الذي يتعني عليه ت�سليم الب�سائع.
)29( انظر ق�سية كلوت رقم 346 ]حمكمة منطقة ماينت�ض، اأملانيا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[.

)30( انظر حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 9 حزيران/يونيه 1995 )الرقم Foro padano ،6499، 1997، 2 وما يلي ذلك(، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace. :31(  املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف اأولدينب���ورغ، اأملاني���ا، 20 كانون الأول/دي�سم���رب 2007، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 8 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانedu/cases/071220g1.html
.cases/051108a3.html#i

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html
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املادة 4
يقت�س���ر تطبيُق هذه التفاقية على تكوين عقد البيع واحلقوق واللتزامات التي ُين�سئها هذا العقد لكلٍّ 
م���ن البائ���ع وامل�سرتي. وفيما عدا الأحوال التي ُيوَجُد يف �ساأنها ن�ضٌّ �سريٌح خماِلف يف هذه التفاقية، ل تتعلَّق 

هذه التفاقية بوجه خا�ض مبا يلي:
ة العقد اأو �سروطه اأو الأعراف املّتبعة يف �ساأنه؛ )اأ( �سحَّ

)ب(  الآثار التي قد يحدثها العقد يف �ساأن ملكية الب�سائع املبيعة.

نظرة جمملة

1- ت�س���رد اجلملة الأوىل من املادة 4 امل�سائل الت���ي تكون فيها لأحكام 
التفاقي���ة الغلبة عل���ى اأحكام القان���ون الوطني، اأي تكوي���ن العقد وحقوق 
الطرفني والتزاماتهما.)1( وحتت���وي اجلملة الثانية على قائمة غري �ساملة 
بامل�سائ���ل الت���ي ل تتعلق بها التفاقية اإل حيث تن����ض �سراحة على خلف 
ذل���ك، اأي �سح���ة العقد اأو اأي م���ن اأحكامه اأو اأي ُع���رف متبع، ف�سل عن 
الأثر الذي قد ُيحدثه العقد على ملكية الب�سائع املبيعة. وقد ا�سُتبعدت من 
التفاقي���ة امل�سائ���ل امل�سار اإليها يف اجلزء الثاين من امل���ادة 4، لأن تناولها 

كان من �ساأنه اأن يوؤخر اإبرام التفاقية.)2(

2- وتق���ول بع�ض املحاك���م اإن التفاقي���ة �ساملة.)3( وم���ع ذلك فهناك 
م�سائ���ل ل حتكمها التفاقي���ة. ويجب ت�سوية هذه امل�سائ���ل اإما مبا ين�سجم 
مع القواعد املوّح���دة)4( املنطبقة واإما مع القانون الداخلي املنطبق، الذي 

د على اأ�سا�ض اأحكام القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة.)5( يحدَّ

امل�سائل التي تتناولها التفاقية

3- فيم���ا يتعل���ق بتكوي���ن العق���د، ل حتك���م التفاقية �س���وى املتطلبات 
املو�سوعي���ة لإب���رام العق���د.)6( غري اأن م�ساأل���ة م���ا اإن كان العقد �سحيحا 
تخ�س���ع للقواعد الوطني���ة املنطبقة، ما عدا امل�سائل الت���ي تن�ض التفاقية 
على قواعد �ساملة ب�ساأنها.)7( لذا فاإن م�سائل مثل الأهلية لإبرام العقد،)8( 
وعواق���ب اخلط���اأ)9( والإك���راه والحتي���ال)10( مرتوك���ة للقان���ون الداخل���ي 
املنطب���ق)11( وكذلك م�سائ���ل التمويه)12( والإهمال.)13( غ���ري اأنه اإذا اأخطاأ 
اأحد الطرف���ني ب�ساأن نوعية الب�سائع التي ينبغ���ي ت�سليمها اأو ب�ساأن ملءة 
الط���رف الآخر، فاإن قواع���د القانون املنطبق بخلف ذل���ك تف�سح املجال 

لقواعد التفاقية، لأن التفاقية تتناول تلك امل�سائل تناول �سامل.

4- ورغم اأن امل���ادة 4 ل تذكر �سراحة م�ساألة عبء الإثبات باعتبارها 
 م�ساألة حتكمها التفاقية، خل�ست بع�ض املحاكم)14( )واإن مل تكن كلها()15( 
اإىل اأن م�سائ���ل عبء الإثبات تقع �سمن نط���اق التفاقية.)16( وي�ستند هذا 
الراأي اإىل كون التفاقية ت�ستمل على حكم واحد على الأقل، هو املادة 79، 
يتن���اول عبء الإثب���ات �سراحة.)17( وم���ن ثم فاإنه، يف غ���ري احلالت التي 
حتكمها املادة 79 اأو اأي حكم اآخر يتناول امل�ساألة �سراحة، حتكم التفاقية 
 ه���ذه امل�ساأل���ة واإن كانت ل ت�سويه���ا �سراحة؛ وهكذا تق�س���ي املادة 7 )2( 
بت�سوي���ة امل�ساأل���ة وفق���ا للمبادئ العام���ة التي ت�ستن���د اإليه���ا التفاقية.)18( 

د املبداآن العام���ان التاليان للبت يف اجلهة الت���ي يقع عليها عبء  وقد ُح���دِّ
الإثبات: على الطرف الذي يريد اأن يح�سل على نتائج قانونية مفيدة من 
حكم قان���وين اأن يثبت وجود املقت�سيات ال�سروري���ة الوقائعية للحكم؛)19( 
وعل���ى الطرف الذي يدعي وجود ا�ستثناء اأن يثب���ت املقت�سيات ال�سرورية 

الوقائعية لذلك ال�ستثناء.)20(

5- ودفع���ت املب���ادئ املذك���ورة اأعله املحاك���م اإىل اأن تخل����ض اإىل اأن 
الطرف الذي يدعي اأن العقد ل حتكمه التفاقية عمل باملادة 3 )2( منها 

يتحمل عبء الإثبات.)21(

6- ودفع���ت املبادئ العامة املذكورة اآنف���ا املحاكم اأي�سا اإىل القول باأن 
امل�س���رتي الذي يوؤكد اأن الب�سائع غري مطابق���ة يقع عليه عبء اإثبات عدم 
املطابق���ة)22( ف�سل عن وجود اإخط���ار �سليم بعدم املطابق���ة.)23( وباملثل، 
ق���ررت حماكم �ستى اأن عل���ى امل�سرتي دفع ثمن الب�سائ���ع، واأنه ل يحق له 
احل�س���ول عل���ى تعوي�س���ات اأو ف�سخ العق���د ب�سبب عدم مطابق���ة الب�سائع 
مبقت�سى امل���ادة 35 لأنه مل ُيثبت عدم املطابق���ة.)24( ويف اإحدى الق�سايا، 
ق���ررت حمكمة اأن امل�سرتي فقد حقه يف التعويل على عدم املطابقة لأنه مل 

يثبت اأنه قدم اإ�سعارًا بذلك للبائع يف الوقت املنا�سب.)25(

7- وقد ا�سُتخدمت املبادئ العامة املذكورة اآنفا لتحديد اجلهة التي يقع 
 عليها عبء الإثب���ات مبوجب املادة 42 من اتفاقية البيع. وتن�ض املادة 42 
عل���ى اأن عل���ى البائ���ع اأن ي�سل���م الب�سائع خال�س���ة من اأي ح���ق اأو مطالبة 
خا�س���ني بطرف ثالث على اأ�سا�ض امللكية ال�سناعية اأو ملكية فكرية اأخرى 
كان البائ���ع يعل���م بهما اأو ل ميك���ن اأن يجهلهما. وق�ست ع���دة حماكم باأن 
امل�سرتي يقع عليه عبء اإثبات اأن البائع كان يعلم اأو كان ل ميكن اأن يجهل 

وجود حقوق امللكية ال�سناعية اأو امللكية الفكرية لطرف ثالث.)26(

8- وقد كانت املب���ادئ العامة للتفاقية ب�ساأن ع���بء الإثبات الأ�سا�ض 
اأي�س���ًا لع���دة ق���رارات تناول���ت م�سائ���ل التعوي�س���ات. فقد ذك���رت اإحدى 
املحاكم اأنه "وفقًا للتفاقية يقع على البائع املت�سرر عبء اإثبات ال�سروط 
ال�سروري���ة املو�سوعية ملطالبته بالتعوي�س���ات. وهكذا، عليه اأن يثبت وقوع 
ال�س���رر، والرتب���اط ال�سب�بي ب���ني الإخ���لل بالعقد وال�س���رر، ف�سًل عن 
اإمكانية توق���ع اخل�سارة".)27( ويف ق�سايا اأخرى، ُذكر ب�سورة اأعم اأن على 
الط���رف الذي يطال���ب باحل�سول عل���ى تعوي�سات اأن ُيثب���ت ال�سرر الذي 
حل���ق به.)28( بيد اأنه لي�ض م���ن الوا�سح ما اإن كانت التفاقية نف�سها حتدد 
درج���ة الإثبات اللزمة لإثبات ال�سرر اأم م���ا اإن كانت تلك الدرجة ينبغي 

اأن ُت�ستمد من قانون املحكمة.)29(



25 اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة

 �سحة العقد و�سحة 
الأعراف املتبعة

9- عل���ى الرغم م���ن اأن التفاقية ب�سفة عامة ت���رتك امل�سائل املتعلقة 
فة باأنه���ا "اأي م�ساألة يكون 'من �س���اأن القانون الوطني  ب�سح���ة العقد، معرَّ
 )30(،" اأن يجع���ل به���ا العقد باطل اأو قاب���ل للإبطال اأو غري قاب���ل للإنفاذ'
وامل�سائل املتعلقة ب�سحة ال�سروط املنف���ردة يف العقد،)31( مثل التنازل)32( 
اأو التعوي�س���ات املقطوعة)33( اأو �سرط ع���دم املناف�سة،)34( للقانون الوطني 
املنطب���ق،)35( ف���اإن اأح���كام التفاقية ق���د تتعار����ض يف حالة واح���دة على 
الأق���ل م���ع القواعد الوطنية لل�سح���ة.)36( فاملادة 11 تن�ض عل���ى اأنه لي�ض 
م���ن ال�سروري اإب���رام عقد البيع ال���دويل للب�سائع اأو اإثبات���ه كتابة، وعلى 
اأن���ه ل يخ�سع لأي �سروط �سكلية اأخ���رى؛ ويف بع�ض النظم القانونية تعترب 
ال�س���روط ال�سكلية لعقد بيع الب�سائع م�ساألة تتعلق ب�سحة العقد.)37( وفيما 
يخ����ض م�ساألة ما اإن كان���ت مقت�سيات "العو����ض" اأو "املقابل" يف القانون 
الداخلي هي م�سائل تتعلق ب�"ال�سحة" وخارجة عن نطاق التفاقية، انظر 

الفقرة 10 من النبذة ب�ساأن اجلزء الثاين من التفاقية.

10- وم�ساأل���ة ما اإن كان العقد ق���د اأُبرم ب�سورة �سحيحة من قبل طرف 
ثالث يت�سرف نيابة عن اأحد الطرفني هي م�ساألة مرتوكة للقانون الوطني 
املنطب���ق،)38( لأن التفاقية ل حتكم الوكال���ة.)39( وينطبق الأمر نف�سه على 
�سح���ة ال�س���روط القيا�سي���ة للعقود،)40( رغ���م اأن م�سالة م���ا اإن كانت تلك 
د وفقا لقواعد  ال�سروط ت�سبح جزءا من التفاق التعاقدي هي م�ساألة حتدَّ

اتفاقية البيع،)41( ح�سب راأي بع�ض املحاكم على الأقل.)42(

11- ويج���ب التميي���ز ب���ني م�ساأل���ة �سح���ة الأعراف—الت���ي ل تتناولها 
كيف  التفاقي���ة)43( بل مرتوكة للقان���ون الداخل���ي املنطبق)44(—وم�ساألة 
ف الأع���راف، وحت���ت اأي���ة ظروف تك���ون ملزم���ة للطرف���ني، وما هي  تع���رَّ
علقتها بالقواعد التي تن�ض عليها التفاقية. ويتم تناول امل�سائل الأخرية 

يف املادة 9.)45(

 الأثر يف ملكية 
الب�سائع املبيعة

12- تو�سح التفاقية اأنها ل حتكم انتقال ملكية الب�سائع املبيعة.)46( وقد 
اعُت���رب اأثناء عملية ال�سياغة اأن من امل�ستحي���ل توحيد القواعد ب�ساأن هذه 
النقطة.)47( وهكذا ف���اإن حتديد اأثر عقد البيع على ملكية الب�سائع املبيعة 
مرتوك للقانون الوطني املنطبق، من خلل قواعد القانون الدويل اخلا�ض 

للمحكمة.

13- ول حتك���م التفاقي���ة �سح���ة �سرط الحتف���اظ بحق امللكي���ة)48( ول 
تتناول احلق يف الحتفاظ بحق امللكية.)49(

 م�سائل اأخرى ل تتناولها 
التفاقية

14- ت�س���رد التفاقي���ة نف�سه���ا �سراحة اأمثل���ة عديدة عل���ى امل�سائل التي 
ل ُتعن���ى به���ا.)50( وهن���اك العديد م���ن امل�سائ���ل الأخرى الت���ي ل حتكمها 
التفاقية. وقد حددت املحاكم امل�سائل الإ�سافية التالية باعتبارها خارجة 
ع���ن نطاق تطبي���ق التفاقي���ة: �سحة �سرط اختي���ار املحكم���ة،)51( و�سحة 
ال�س���رط اجلزائ���ي )ونطاق���ه(،)52( و�سح���ة اتف���اق الت�سوي���ة،)53( واإحالة 
امل�ستحق���ات)54( واإحال���ة العق���د،)55( واملقا�س���ة)56( )على الأق���ل عندما ل 
تك���ون جميع امل�ستحقات نا�سئة عن عق���ود حتكمها التفاقية(،)57( ونظرية 
���ب' املعروفة يف القانون البلجيك���ي،)58( وقانون التقادم،)59( وم�ساألة  'التح�سُّ
م���ا اإن كان للمحكمة اخت�سا�ض،)60( وب�سفة عام���ة، اأي م�ساألة اأخرى من 
ل الدي���ون،)62( والإقرار بالديون،)63(  م�سائل القان���ون الإجرائي،)61( وحتمُّ
واآث���ار العقد على الأطراف الثالثة،)64( ف�سل ع���ن م�ساألة ما اإن كان املرء 
م�سوؤول م�سوؤولية م�سرتك���ة.)65( ووفقا لإحدى املحاكم، ل تتناول التفاقية 
دعاوى ال�س���رر؛)66( وقالت اإحدى املحاكم �سراح���ة اإن التفاقية ل "متنع 
���ع الأعم���ال".)67( وراأت املحكم���ة نف�سها اأن  دع���وى التدخ���ل ال�سار يف توقُّ
 التفاقية متنع دعاوى الإثراء غري امل�سروع)68( والتعوي�ض عن الأ�سرار.)69(

 وراأت حمكم���ة اأخ���رى اأن مقبولي���ة الدع���اوى امل�ستن���دة اإىل الإث���راء غري 
امل�سروع مرتوكة للقانون الوطني املنطبق.)70(

الإغ���لق  التفاقي���ة ل حتك���م م�سائ���ل  اأن  املحاك���م  بع����ض  15- وراأت 
احلكم���ي،)71( ولك���ن حماك���م اأخرى خل�س���ت اإىل وجوب اعتب���ار الإغلق 
احلكم���ي مبداأ عام���ًا من مب���ادئ التفاقي���ة.)72( وق�ست اإح���دى املحاكم 
اأي�س���ا باأن م�ساألة حقوق الأولوية يف الب�سائع بني البائع وطرف ثالث دائن 
للم�سرتي تقع، مبوجب امل���ادة 4، خارج نطاق التفاقية، واأنها تخ�سع بدًل 
م���ن ذلك للقان���ون الوطني املنطبق، ال���ذي كانت الغلب���ة مبوجبه للطرف 

الثالث الدائن.)73(

16- ووفق���ا لبع�ض املحاكم، ل حتكم التفاقي���ة م�ساألة العملة التي يدفع 
به���ا الثمن، واأنه يف حال عدم اختيار تل���ك العملة من جانب الطرفني،)74( 
ُيرتك الأمر للقانون الوطني املنطبق.)75( وراأت اإحدى املحاكم اأنه يف حال 
عدم اتفاق الطرفني ب�ساأن امل�ساألة، تكون عملة الدفع هي عملة مكان الدفع 

الذي حتدده املادة 57.)76(

17- وقال���ت اإحدى املحاك���م �سراحة اإن التفاقية ل حت���دد مكان اإبرام 
العقد.)77(

احلوا�ضي

للط���لع عل���ى جمرد اإ�س���ارة اإىل ن�ض الفقرة )1( من امل���ادة 4 يف ال�سوابق الق�سائية، انظر حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقي���ة، الوليات املتحدة،   )1(

21 كان���ون الثاين/يناي���ر 2010، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html#iii؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�س���را، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html؛ حمكم���ة منطقة نيرتا، �سلوفاكيا، 29 اأيار/ماي���و 2008، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080529k1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الوليات املتحدة، 19 اأيار/مايو 2008، 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u2.html؛ ق�سية كلوت رقم 490 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 10 اأيلول/�سبتمرب 2003[؛ ق�سية كلوت رقم 

241 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 5 كانون الثاين/يناير 1999[.
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)2( انظ���ر تقري���ر الفري���ق العامل املعن���ي بالبيع الدويل للب�سائع ع���ن اأعمال دورته التا�سع���ة )جني���ف، 19-30 اأيلول/�سبتم���رب A/CN.9/142( )1977(، م�ستن�سخ يف حولية 

الأون�سيرتال، 1978، يف ال�سفحة 65، الفقرات 48-51 و66 و69.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000915s2.html :3( املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 15 اأيلول/�سبتمرب 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)4( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م 202 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوب���ل، فرن�سا، 13 اأيلول/�سبتمرب 1995[ )تن�ض على اأن التفاقية ل حتك���م اإحالة امل�ستحقات، وتطبق اتفاقية 

املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�ض املتعلقة بالعوملة الدولية لعام 1988 لأن الإحالة داخلة يف نطاق انطباق تلك التفاقية(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1. :5( انظر حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سية كلوت رقم 97 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 9 اأيلول/�سبتمرب 1993[.

)6( ق�سية كلوت رقم 95 ]املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1992[ ]انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)7( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم 47 ]حمكمة منطقة اآخني، اأملاني���ا، 14 اأيار/مايو 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا الفقرة 8 من النبذة ب�ساأن اجلزء الثاين من 

التفاقية.
)8( انظر ق�سية كلوت رقم 907 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 27 اأيار/مايو 2005[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، 

الحت���اد الرو�س���ي، 9 حزيران/يونيه 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040609r1.html؛ ق�سية كلوت رقم 985 
]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2002 )قرار التحكيم رقم CISG/2002/19([؛ ق�سية كلوت رقم 605 ]املحكمة العليا، النم�سا، 
22 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2001[، متاحة اأي�سا يف الإنرتن���ت على العنوان: www.cisg.at/1_4901i.htm؛ ق�سية كلوت رقم 5 ]حمكمة منطق���ة هامبورغ، اأملانيا، 26 اأيلول/�سبتمرب 

.]1990
http://cisgw3.law.pace.edu/ :9( انظ���ر املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، 27 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2007، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(  

cases/071127g1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 877 ]املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، 22 كانون الأول/دي�سمرب 2000[؛ املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2000، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001211s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 426 ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، 13 ني�سان/اأبريل 

.]2000
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1. :10( حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، الوليات املتح���دة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان(

html؛ حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطق���ة اأوهايو اجلنوبي���ة، الولي���ات املتح���دة، 26 اآذار/مار����ض 2009، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html؛ 
اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكي���م القت�سادي والتج���اري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، 2005 )قرار التحكيم رق���م CISG/2005/03(، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة العلي���ا يف كيبيك، مقاطعة مونرتيال، كن���دا، 29 متوز/يوليه 2005، على العن���وانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/051021c1.html :العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة األباما ال�سمالية، الوليات املتح���دة، 27 ني�سان/اأبريل 2005، على العن���وانpace.edu/cases/050729c4.html

.cases/050427u1.html

)11( انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف زيوريخ، �سوي�سرا، 31 اأيار/مايو 1996، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1. :12( حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، الوليات املتح���دة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان(

html؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطق���ة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، 26 اآذار/مار����ض 2009، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html؛ ق�سية 
كلوت رقم 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[، يونيلك�ض.

)13( ق�سية كلوت رقم 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1. :14( انظر حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 906 ]حمكمة كانتون نيدفالدي���ن، �سوي�سرا، 23 اأيار/مايو 2005[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
cases/050523s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 907 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 27 اأيار/مايو 2005[؛ ق�سية كلوت رقم 894 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 7 متوز/يوليه 2004[؛ 
حمكمة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، 11 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html؛ ق�سية 
كلوت رق���م 885 ]حمكم���ة كانت���ون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2003[؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 9 كان���ون الثاين/يناير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[؛ ق�سية كلوت رقم 80 
]حمكمة بافيا، اإيطاليا، 29 كانون الأول/دي�سمرب 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 331 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 10 �سباط/فرباير 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 196 

]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 97 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 9 اأيلول/�سبتمرب 1993[.
http:// :15( انظ���ر هيئ���ة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرف���ة التجارة ال�سربية، �سربيا، 21 �سباط/فرباير 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb.html؛ ق�سية كلوت رقم 261 ]حمكمة منطقة �سانيه، �سوي�سرا، 20 �سباط/فرباير 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 103 ]هيئة التحكيم التابعة 
لغرفة التجارة الدولية، 1993 )قرار التحكيم رقم 6653([.

)16( للطلع على قرار ي�سري اإىل م�ساألة القانون الذي يحكم عبء الإثبات دون ت�سوية امل�ساألة، انظر ق�سية كلوت رقم 253 ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سرا، 

15 كانون الثاين/يناير 1998[.
http://cisgw3. :17( ب�ساأن هذا النوع من احلجج، انظر حمكمة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، 11 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، 9 كان���ون الثاين/يناير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانlaw.pace.edu/cases/040211s1.html
edu/cases/020109g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[؛ ق�سية كلوت رقم 380 ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، 29 كانون الأول/دي�سمرب 

.]1999
)18( انظر ق�سية كلوت رقم 97 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 9 اأيلول/�سبتمرب 1993[.

http:// :19( للط���لع عل���ى اإ�س���ارات اإىل هذا املبداأ، انظر حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 885 ]حمكم���ة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 2003[؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 9 
كانون الثاين/يناير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، 
اإيطالي���ا، 12 متوز/يولي���ه 2000[؛ حمكمة منطقة فرانكفورت، 6 متوز/يوليه 1994، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 107 ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، 1 متوز/يوليه 
1994[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[، اأي�سا يف Guirisprudenza italiana، 2003، 896 وما 

يلي ذلك.
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1. :20( حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�س���را، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html؛ ق�سية كالوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[، اأي�سا يف Guirisprudenza italiana، 2003، 896 وما يلي ذلك.

http://cisgw3.law.pace. :21( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 20 كانون الأول/دي�س���مرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.edu/cases/071220g1.html

)22( ق�سية كالوت رقم 885 ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2003[.

)23( حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة بن�س���لفانيا الغربي���ة، الوليات املتحدة، 25 متوز/يولي���ه 2008، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html؛ 

ق�س���ية كالوت رقم 549 ]حمكمة مقاطعة فالن�س���يا، اإ�س���بانيا، 7 حزيران/يونيه 2003[؛ ق�س���ية كالوت رقم 251 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سرين الثاين/
نوفمرب 1998[؛ ق�سية كالوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)24( انظر حمكمة منطقة دو�س���لدورف، اأملانيا، 25 اآب/اأغ�س���ط�ص 1994، يونيلك�ص؛ ق�س���ية كالوت رقم 107 ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�س���ربوك، النم�س���ا، 1 متوز/يوليه 

.]1994
)25( انظر املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 21 كانون الثاين/يناير 1997، يونيلك�ص.

)26( انظ���ر حمكمة ت�س���فويل، هولندا، 1 اآذار/مار����ص Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995، 1995، الرقم 95؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، 21 اأيار/مايو 1996، 

Nederlands Internationaal Privaatrecht، 1996، الرقم 398.

)27( ق�سية كالوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[ )نظر الن�ص الكامل للقرار(؛ لالطالع على ق�سية اأخرى تعالج م�ساألتي 

التعوي�ص عن الأ�سرار وعبء الإثبات، انظر ق�سية كالوت رقم 214 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 5 �سباط/فرباير 1997[، تن�ص على اأن امل�سرتي يحق له عموما 
احل�س���ول على فائدة مقابل نق�س���ان الربح، ولكن يف الق�س���ية مو�س���ع النظر فقد امل�س���رتي حقه يف الفائدة لأنه مل يربهن على الوقت الذي كان الربح �س���يتحقق فيه )انظر الن�ص 

الكامل للقرار(.
)28( انظر ق�س���ية كالوت رقم 549 ]حمكمة مقاطعة فالن�س���يا، اإ�س���بانيا، 7 حزيران/يونيه 2003[؛ ق�س���ية كالوت رقم 380 ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، 29 كانون الأول/دي�سمرب 

1999[؛ ق�سية كالوت رقم 210 ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، 20 حزيران/يونيه 1997[؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، 25 اآب/اأغ�سط�ص 1994، يونيلك�ص.
)29( ب�س���اأن حمكمة ت�س���ر اإىل النهجني كليهما املذكورين يف الن�ص ولكن دون اأن تتخذ موقفا، انظر املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، 17 كانون الأول/دي�س���مرب 2009، ترجمة 

بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html؛ ب�س���اأن حمكمة تقول اإنه ينبغي اللجوء اإىل قواعد قانون املحكمة، انظر ق�س���ية 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523s1. :كالوت رقم 906 ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �سوي�سرا، 23 اأيار/مايو 2005[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413u1.html :30( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة وا�سنطن الغربية، الوليات املتحدة، 13 ني�سان/اأبريل 2006، على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html :31( حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 31 اآذار/مار�ص 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html :32( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية، الوليات املتحدة، 25 متوز/يوليه 2008، على العنوان(

http://cisgw3.law. :33( هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، 15 متوز/يوليه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.pace.edu/cases/080715sb.html

)34( ق�سية كالوت رقم 578 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان الغربية، الوليات املتحدة، 17 كانون الأول/دي�سمرب 2001[.

 U.S. Dist. LEXIS, 104580 )Rice Corp. v. Grain ،2009 35( انظ���ر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�س���رقية، الوليات املتحدة، 26 ت�س���رين الأول/اأكتوب���ر(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �سوي�س���را، 28 كان���ون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وانBoard of Iraq, et al.(
cases/090128s1.html؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، 14 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، غر من�سورة؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة وا�سنطن الغربية، 13 ني�سان/اأبريل 2006، على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413u1.html؛ اللجنة ال�س���ينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�س���ني ال�س���عبية، 2004 )قرار التحكيم رقم 
CISG/2004/08(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040600c1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040203r1. :وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، 3 �س���باط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

html؛ اللجنة ال�س���ينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�س���ني ال�س���عبية، 2003 )قرار التحكيم رقم CISG/2003/02(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031203c1.html؛ حمكمة ال�س���تئناف يف لييج، بلجيكا، 28 ني�س���ان/اأبريل 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030428b1.html؛ ق�سية كالوت رقم 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة الأمريكية، 10 اأيار/
مايو 2002[، يونيلك�ص؛ ق�س���ية كالوت رقم 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�س���رين الأول/اأكتوبر 2001[؛ ق�س���ية كالوت رقم 433 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا 
ال�سمالية، 27 متوز/يوليه 2001[، اأي�سا يف U.S. Dist. LEXIS 16000, 2001 Westlaw 1182401 (Asante Technologies Inc. v. PMC-Sierra) 2001، متاحة اأي�سا على العنوان: 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/010727u1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 30 اأيار/
مايو 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010530r2.html؛ ق�س���ية كالوت رقم 428 ]املحكمة العليا، النم�س���ا، 7 اأيلول/
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960618b1. :س���بتمرب 2000[، يونيلك�ص؛ حمكمة ال�س���تئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 18 حزيران/يونيه 1996، متاحة يف الإنرتنت على العنوان�

.html

)36( انظر موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�س���ائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ص - 11 ني�س���ان/اأبريل 1980، الوثائق الر�س���مية، وثائق املوؤمتر واملحا�س���ر املوجزة 

للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 17.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html :37( انظر حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 31 اآذار/مار�ص 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080912s1.html :38( انظر حمكمة منطقة �سورزيه، �سوي�سرا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، على العنوان(

http://cisgw3.law.pace. :39( انظ���ر املحكم���ة الإقليمية العليا يف �س���ليزفيغ، اأملانيا، 24 ت�س���رين الأول/اأكتوبر 2008، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطقة لند�س���وت، اأملاني���ا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وانedu/cases/081024g1.html
cases/080612g2.html؛ اللجنة ال�س���ينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�س���ني ال�س���عبية، 2007 )قرار التحكيم رقم CISG/2007/01(، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071210c1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف فر�ساي، فرن�سا، 13 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2005، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html؛ اللجنة ال�س���ينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2005 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071220g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071220g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040203r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040203r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960618b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960618b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081024g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081024g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html
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)قرار التحكيم رقم CISG/2005/24(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051000c1.html؛ ق�سية كلوت رقم 907 ]حمكمة 
 ،)CISG/2005/22 كانت���ون فالي���ه، �سوي�سرا، 27 اأيار/مايو 2005[؛ اللجن���ة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، 2005 )قرار التحكيم رقم
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050400c1.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية 
ال�سني ال�سعبية، 2005 )قرار التحكيم رقم CISG/2005/06(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050228c1.html؛ اللجنة 
ال�سيني���ة للتحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2004 )قرار التحكي���م رقم CISG/2004/07(، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040900c1.html؛ حمكم���ة ال�سع���ب املتو�سط���ة رقم 1 ب�سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، 23 اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040323c1.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2004 )قرار 
التحكي���م رق���م CISG/2004/04(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040312c1.html؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/
فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020307c1. :ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان ،)CISG/2002/01 جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبية، 2002 )قرار التحكيم رقم
html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 333 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، 
11 حزيران/يوني���ه 1999[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطق���ة برلني، 24 اآذار/مار�ض 1999، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رق���م 251 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
�سوي�س���را، 30 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، 20 اآذار/مار�ض 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
 Schweizerische Zeitschrift für europäisches und internationales ق�سية كلوت رقم 335 ]كانتون تي�سينو، حمكمة ال�ستئناف، �سوي�سرا، 12 �سباط/فرباير 1996[، اأي�سا يف
Recht، 1996، 135 وم���ا يل���ي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 334 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغ���او، �سوي�سرا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 80 ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف برلني، اأملانيا، 24 كانون الثاين/يناير 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2. :40( انظر حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 Nederlands Internationaal ،1997 ؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 428 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 7 اأيلول/�سبتم���رب 2000[، يونيلك�ض؛ حمكم���ة زوتف���ني، هولن���دا، 29 اأيار/ماي���وhtml
Privaatrecht، 1998، رقم 110؛ حمكمة منطقة نوردهورن، اأملانيا، 14 حزيران/يونيه 1994، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3. :41( املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سية كلوت رقم 831 ]املحكمة العليا، هولندا، 28 كانون الثاين/يناير 2005[؛ حمكمة ال�ستئناف يف دو�سلدورف، اأملانيا، 21 ني�سان/اأبريل 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421g3.html؛ ق�سية كلوت رقم 592 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 30 كانون الثاين/يناير 

2004[؛ ق�سية كلوت رقم 819 ]حمكمة منطقة ترير، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 2004[.
)42( للطلع على موقف مغاير، انظر حمكمة اآرنهيم، هولندا، 17 اآذار/مار�ض 2004 )تن�ض على اأن م�ساألة انطباق اأحكام و�سروط البائع القيا�سية يحكمها القانون الوطني 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040317n1.html :الذي ي�سّد الفجوات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)43( انظر ق�سية كلوت رقم 425 ]املحكمة العليا، 21 اآذار/مار�ض 2000[، يونيلك�ض.

)44( املرجع نف�سه.

)45( انظر ق�سية كلوت رقم 240 ]املحكمة العليا، النم�سا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[.

)46( انظ���ر اللجن���ة ال�سينية للتحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2008 )ق���رار التحكيم رقم CISG/2008/01(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080418c1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 5 اآذار/مار�ض 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080305g1.html؛ حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، 22 اآب/اأغ�سط����ض 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 613 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 28 اآذار/مار�ض 
2002[، يونيلك����ض؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 447 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 26 اآذار/مار�ض 2002[. ولكن انظ���ر ق�سية كلوت رقم 632 
]حمكم���ة الإفل����ض يف الوليات املتحدة، الوليات املتحدة، 10 ني�سان/اأبريل 2001[ )ت�ست�سهد باملادة 53 م���ن اتفاقية البيع تاأييدا ملقولة اإن م�سالة �سداد الثمن اأو عدم �سداده مهمة 

يف حتديد ما اإن كانت ملكية الب�سائع قد انتقلت اإىل امل�سرتي(.
)47( انظ���ر موؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائ���ع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائ���ق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 17.
http:// :48( انظ���ر هيئ���ة حتكي���م التجارة اخلارجية التابعة لغرف���ة التجارة ال�سربية، �سربي���ا، 15 متوز/يوليه 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

http://cisgw3. :اليونان، 2006 )امللف رقم 2006/4861(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html; Efetio Athinon
law.pace.edu/cases/060000gr.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 613 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اإلين���وي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 28 اآذار/مار����ض 2002[، يونيلك�ض؛ ق�سية 
كلوت رق���م 308 ]املحكم���ة الحتادية، منطقة جنوب اأ�سرتاليا، اأديليد، اأ�سرتاليا، 28 ني�سان/اأبريل 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 226 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 

16 كانون الثاين/يناير 1992[.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :49( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �ستوتغارت، اأملاني���ا، 20 كانون الأول/دي�سمرب 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/041220g1.html

)50( علوة على امل�سائل املذكورة يف املادة 4، تن�ض املادة 5 على اأنه "ل ت�سري اأحكاُم هذه التفاقية على م�سوؤولية البائع الناجتة عن الوفاة اأو الإ�سابات اجل�سمية التي حتدث 

لأيِّ �سخ�ض ب�سبب الب�سائع". انظر النبذة ب�ساأن املادة 5.
)51( انظر Cámara Nacional de los Apelaciones en lo Comercial، الأرجنتني، 14 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1993، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :52( انظ���ر املحكمة الإقليمية العلي���ا يف هامبورغ، اأملانيا، 25 كانون الثاين/يناير 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان(

cases/080125g1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، 1 اآذار/مار����ض 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060301r1.html؛ هيئ���ة حتكيم التجارة الدولية التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد 
الرو�س���ي، 13 كان���ون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060113r1.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم 
http://cisgw3. :ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان ،)CISG/2005/05 القت�س���ادي والتج���اري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، 2005 )قرار التحكيم رق���م
 ،)CISG/2005/04 ؛ اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكي���م القت�س���ادي والتج���اري الدويل، جمهوري���ة ال�سني ال�سعبي���ة، 2005 )قرار التحكيم رق���مlaw.pace.edu/cases/051207c1.html
ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051109c1.html؛ هيئة التحكيم التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف 
الحت���اد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 27 ني�سان/اأبريل 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050427r1.html؛ اللجنة 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020307c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020307c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060000gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060000gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041220g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041220g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051207c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051207c1.html
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ال�سيني���ة للتحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2004 )قرار التحكي���م رقم CISG/2004/07(، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040900c1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولي���ة التابع���ة لغرف���ة التج���ارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 9 حزيران/

يوني���ه 2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040609r1.html؛ هيئ���ة حتكيم التجارة الدولية التابع���ة لغرفة التجارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040524r1. :وال�سناع���ة يف الحت���اد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، 24 اأيار/مايو 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
 html؛ هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولي���ة التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 20 ني�سان/اأبري���ل 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040420r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، 19 
اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ هيئة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف 
الحت���اد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، 19 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219r1.html؛ هيئة 
 حتكي���م التج���ارة الدولية التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 16 ني�سان/اأبري���ل 2003، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030416r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 4 ني�سان/اأبريل 2003، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030404r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد 
الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 18 �سباط/فرباير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020218r1.html؛ املحكمة التجارية 
يف ها�سيل���ت، بلجيكا، 17 حزيران/يونيه 1998، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980617b1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 18 حزيران/يونيه 
 ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995 ؛ حمكم���ة اآرنهيم، هولن���دا، 22 اآب/اأغ�سط����ضhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/960618b1.html :1996، عل���ى العن���وان

1995، الرقم 514؛ ق�سية كلوت رقم 104 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1992 )القرار رقم 7197([.
)53( انظر ق�سية كلوت رقم 47 ]حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، 14 اأيار/مايو 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :54( انظ���ر املحكم���ة التجارية يف اآرغ���او، �سوي�سرا، 26 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة ترناف���ا، �سلوفاكي���ا، 17 اأيلول/�سبتم���رب 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانcases/081126s1.html
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامبورغ، اأملاني���ا، 25 كانون الثاين/يناير 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/080917k1.html
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة يف كو�سيت�س���ي، �سلوفاكيا، 22 اأيار/مايو 2007، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانpace.edu/cases/080125g1.html

pace.edu/cases/070522k1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 27 اأيار/مايو 2005، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050527r1.html؛ حمكم���ة بادوف���ا، اإيطالي���ا، 25 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف 
 الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، 9 كانون الثاين/يناير 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 428 ]املحكمة العليا، النم�سا، 7 اأيلول/�سبتمرب 2000[، يونيلك�ض؛ املحكمة العليا، النم�سا، 25 حزيران/

يونيه Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،1998، 2000، 77؛ املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، 15 حزيران/يونيه 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000615a3.html؛ ق�سية كلوت رقم 269 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 12 �سباط/فرباير 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 
كلوت رقم 334 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 1995[؛ املحكمة التجارية يف نيفيل، بلجيكا، 19 اأيلول/�سبتمرب 1995، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت 

رقم 132 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 1995[؛ حمكمة منطقة اآربون ، �سوي�سرا، 9 كانون الأول/دي�سمرب 1994، يونيلك�ض.
)55( انظر ق�سية كلوت رقم 124 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 15 �سباط/فرباير 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)56( انظ���ر املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، 23 حزيران/يوني���ه 2010، يف Internationales Handelsrecht، 2010، 217، 221؛ حمكمة ال�ستئناف يف مدين���ة بازل، �سوي�سرا، 

26 اأيلول/�سبتم���رب 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080926s1.html؛ املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف كولونيا، 
اأملاني���ا، 19 اأيار/ماي���و 2008، يونيلك����ض؛ Monomeles Protodikio Thessalonikis، اليون���ان، 2007 )املل���ف رق���م 2007/43945(، خل�س���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 823 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كولونيا، اأملانيا، 13 �سباط/فرباي���ر 2006[، اأي�سا يف 
Internationales Handeslrecht، 2006، 145 وم���ا يل���ي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رق���م 908 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �سوي�سرا، 22 كان���ون الأول/دي�سمرب 2005[؛ املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف لينت����ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html؛ املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف �ستوتغارت، اأملانيا، 20 كانون الأول/دي�سم���رب 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041220g1.html؛ املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 22 متوز/يوليه 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ ق�سية 
 كلوت رق���م 894 ]املحكم���ة الحتادي���ة، �سوي�س���را، 7 متوز/يوليه 2004[؛ حمكمة بادوف���ا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ حمكم���ة منطق���ة بيليفل���د، اأملاني���ا، 12 كان���ون الأول/دي�سمرب 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031212g1.html؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 25 متوز/يوليه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html؛ حمكم���ة منطق���ة مون�سينغلدب���اخ، اأملاني���ا، 15 متوز/يولي���ه 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 9 كانون الثاين/يناير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html
edu/cases/020109g1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 605 ]املحكم���ة العليا، النم�سا، 22 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2001[، اأي�س���ا يف Internationales Handelsrecht، 2002، 27؛ ق�سية 
كلوت رقم 727 ]غرفة التحكيم الوطني والدويل يف ميلنو، اإيطاليا، 28 اأيلول/�سبتمرب 2001[؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 28 اأيار/مايو 2001، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010528g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض 
الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 360 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 232 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 
11 اآذار/مار�ض 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 259 ]حمكمة كانتون فرايبورغ، �سوي�سرا، 23 كانون الثاين/يناير 1998[؛ حمكمة منطقة هاغن، اأملانيا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1997، 
على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/311.htm؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 6 اأيار/مايو 1997، على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/341.htm؛ ق�سية 
كلوت رق���م 273 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 275 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
اأملاني���ا، 24 ني�سان/اأبري���ل 1997[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 169 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملاني���ا، 11 متوز/يوليه 1996[؛ حمكمة منطقة 
دوي�سب���ورغ، اأملاني���ا، 17 ني�سان/اأبري���ل 1996، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 289 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف �ستوتغارت، اأملانيا، 21 اآب/اأغ�سط����ض 1995[؛ حمكمة منطقة ميونيخ، 
اأملاني���ا، 20 اآذار/مار����ض 1995، يونيلك�ض؛ حمكمة ميدلبورغ، هولندا، 25 كان���ون الثاين/يناير 1995، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة ماين، اأملانيا، 6 اأيلول/�سبتمرب 1994، على العنوان: 
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/382.htm؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 281 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتم���رب 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 125 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ه���ام، اأملانيا، 9 حزيران/يونيه 1995[؛ حمكمة رورمون���د، هولندا، 6 اأيار/مايو 1993، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رق���م 99 ]حمكمة اآرنهيم، هولندا، 25 

�سباط/فرباير 1993[.
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)57( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم 821 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كارلزروهي، اأملانيا، 20 متوز/يوليه 2004[؛ ق�سية كلوت رقم 591 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 

http://www.cisg. :اأملاني���ا، 28 اأيار/ماي���و 2004[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 605 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، 22 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2001[، متاحة اأي�سا يف الإنرتن���ت على العن���وان
at/1_4901i.htm. ب�س���اأن تطبي���ق التفاقية على املقا�سة فيما يتعل���ق مب�ستحقات نا�سئة من عقود حتكمها التفاقية، انظر حمكمة كانتون ت�س���وغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 
2009، عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ حمكم���ة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، 29 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2009، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html؛ ق�سية كلوت رق���م 360 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملاني���ا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[، 

يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 273 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html :58( حمكمة النق�ض، بلجيكا، 19 حزيران/يونيه 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)59( انظ���ر املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، 18 اأيار/مايو 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html؛ 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080926s1. :حمكم���ة ال�ستئن���اف يف مدينة بازل، �سوي�س���را، 26 اأيلول/�سبتمرب 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
html؛ املحكم���ة العلي���ا، �سلوفاكيا، 30 ني�سان/اأبري���ل 2008، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080430k1.html؛ ق�سية 
كلوت رق���م 823 ]حمكم���ة النق����ض يف كولونيا، اأملاني���ا، 13 �سباط/فرباي���ر 2006[، اأي�س���ا يف Internationales Handeslrecht، 2006، 145 وما يلي ذل���ك؛ حمكمة ال�ستئناف يف 
فر�س���اي، فرن�س���ا، 13 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html؛ ق�سية كلوت رقم 
Krajský súd v Bratislave[ 946، �سلوفاكي���ا، 11 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2005[، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051011k1.html؛ هيئة 
حتكي���م التج���ارة الدولي���ة التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 2 حزيران/يونيه 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050602r1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 906 ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �سوي�سرا، 23 اأيار/مايو 2005[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523s1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 4 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041004b1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 821 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كارلزروه���ي، اأملانيا، 20 متوز/يولي���ه 2004[؛ هيئة 
 التحكي���م التج���اري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 9 حزيران/يونيه 2004، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040609r1.html؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، 17 اأيار/ماي���و 2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040517b1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل التابع���ة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف اأوكراني���ا، اأوكرانيا، 15 ني�سان/اأبريل 2004، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040415u5.html؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 892 ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�س���را، 27 كانون الثاين/يناير 
2004[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 635 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كارلزروهي، اأملاني���ا، 10 كانون الأول/دي�سم���رب 2003[؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوك���ني، اأملانيا، 26 متوز/
يولي���ه 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020726g1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، فرن�سا، 
2002 )ق���رار التحكي���م رقم 11333(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021333i1.html؛ ق�سية كلوت رقم 879 ]املحكمة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :التجاري���ة يف ب���رين، �سوي�س���را، 19 كانون الثاين/يناي���ر 2002[؛ املحكمة التجارية يف اإيب���ري، بلجيكا، 29 كانون الثاين/يناي���ر 2001، على العن���وان

cases/010129b1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 428 ]املحكمة العليا، النم�سا، 7 اأيلول/�سبتم���رب 2000[، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 
2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 476 ]هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 6 حزيران/يونيه 
2000[؛ ق�سية كلوت رقم 297 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 21 كانون الثاين/يناير 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة العليا، النم�سا، 25 حزيران/يونيه 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،1998، 2000، 77؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 345 ]حمكمة منطق���ة هايلربون، اأملانيا، 15 اأيلول/�سبتمرب 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 249 ]حمكمة 
http://www. :الع���دل يف جني���ف، �سوي�سرا، 10 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1997[؛ حمكم���ة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان

cisg-online.ch/cisg/urteile/180.htm؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 125 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف هام، اأملانيا، 9 حزيران/يونيه 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 302 ]هيئة التحكيم التابعة 
لغرفة التجارة الدولية، 1994 )قرار التحكيم رقم KJ/7660([، انظر اأي�سا ن�سرة الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995، 69 وما يلي ذلك. لكن انظر ق�سية 
كلوت رق���م 482 )حمكم���ة ال�ستئن���اف يف باري�ض، فرن�سا، 6 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2001 )تن�ض على اأن فرتة التقادم هي م�ساألة حتكمه���ا التفاقية ولكنها لي�ست م�سّواة �سراحة 

فيها، ولكن ت�سوي امل�ساألة بالرجوع اإىل القانون الوطني املنطبق(.
)60( انظ���ر املحكم���ة الحتادية، �سوي�س���را، 11 متوز/يوليه 2000، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانت���ون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[ 

)انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)61( حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�س���را، 21 �سباط/فرباير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221s1.html؛ 

حمكم���ة الع���دل يف جنيف، �سوي�سرا، 15 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021115s1.html؛ 
املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 11 متوز/يوليه 2000، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :62( انظ���ر حمكم���ة منطق���ة هامب���ورغ، اأملاني���ا، 2 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/051102g1.html؛ املحكمة العليا، النم�سا، 24 ني�سان/اأبريل 1997، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001017s1. :63( انظر املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 17 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سية كلوت رقم 338 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[.

 U.S. Dist. LEXIS 2006 64( انظر ق�سية كلوت رقم 848 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى، الوليات املتحدة، 6 كانون الثاين/يناير 2006[، اأي�سا يف(

(.American Mint LLC Goede Beteiligungsgesellschaft, and Michael Goede v. GOSoftware Inc) 1569؛ حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى، الوليات 
املتح���دة، 16 اآب/اأغ�سط����ض 2005، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050816u1.html#ii؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
الوليات املتحدة، 30 اآذار/مار�ض 2005، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050330u1.html؛ ق�سية كلوت رقم 613 ]حمكمة الوليات املتحدة 

ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 28 اآذار/مار�ض 2002[، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 269 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 12 �سباط/فرباير 1998[.
)65( انظر حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 25 كانون الثاين/يناير 1996، يونيلك�ض.

)66( ق�سية كلوت رقم 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 420 ]حمكمة الوليات 

املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 اآب/اأغ�سط�ض 2000[.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html :67( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، الوليات املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان(

 )68( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، الوليات املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html؛ 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html :انظر اأي�سا حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، 26 اآذار/مار�ض 2009، على العنوان

http://www.cisg.at/1_4901i.htm
http://www.cisg.at/1_4901i.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080926s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080926s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/180.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/180.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051102g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051102g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001017s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001017s1.html
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.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html :69( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، الوليات املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان(

)70( ق�سية كلوت رقم 894 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 7 متوز/يوليه 2004[.

)71( حمكم���ة الوليات املتح���دة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الولي���ات املتحدة، 30 اآذار/مار�ض 2005، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050330u1.html؛ 

حمكمة منطقة اأم�سرتدام، هولندا، 5 ت�سرين الأول/اأكتوبر Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1994، 1995، الرقم 231.
)72( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م 230 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كارلزروهي، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1997[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 94 ]هيئة 

التحكي���م ال���دويل التابع���ة لغرفة القت�ساد التجاري الحتادي���ة - فيينا، النم�سا، 15 حزيران/يوني���ه 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 93 ]هيئة التحكيم ال���دويل التابعة لغرفة القت�ساد 
التجاري الحتادية—فيينا، النم�سا، 15 حزيران/يونيه 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 26 �سباط/فرباير 1992، يونيلك�ض.

 Westlaw 655540 2002 73( ق�سي���ة كلوت رق���م 613 ]حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطق���ة اإلين���وي ال�سمالي���ة، الولي���ات املتح���دة، 28 اآذار/مار����ض 2002[ اأي�س���ا يف( 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020328u1.html :ومتاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Usinor Industeel v. Leeco Steel Products Inc.)

)74( للط���لع عل���ى ق�سية ت�س���ري �سراحة اإىل اأن للطرفني حرية اختيار العمل���ة لأن التفاقية ل تتناول هذه امل�سالة، انظر ق�سية كلوت رق���م 84 ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 20 ني�سان/اأبريل 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)75( انظر ق�سية كلوت رقم 907 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 27 اأيار/مايو 2005[؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 19 اآب/اأغ�سط�ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030819s1.html؛ املحكمة التجارية رقم 26، الأمانة رقم 51، بوينو����ض اآيري�ض، الأرجنتني، 2 متوز/يوليه 2003، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030702a1.html؛ املحكمة التجارية رقم 26، الأمانة رقم 52، بوينو�ض اآيري�ض، الأرجنتني، 
17 اآذار/مار�ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030317a1.html؛ ق�سية كلوت رقم 605 ]املحكمة العليا، النم�سا، 
22 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2001[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/1_4901i.htm؛ ق�سية كلوت رقم 255 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 30 حزيران/يونيه 

1998[؛ ق�سية كلوت رقم 251 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)76( ق�سي���ة كلوت رق���م 80 ]املحكمة الإقليمية العليا يف برل���ني، اأملانيا، 24 كانون الثاين/يناير 1994[؛ ولكن انظر حمكمة منطقة برل���ني، 24 اآذار/مار�ض 1998، يونيلك�ض 

)تذكر راأيا بديل باأن التفاقية ل حتتوي على مبداأ عام ملعاجلة هذه امل�ساألة(.
http://cisgw3.law.pace. :امللف رقم 2007/16319(، خل�سة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( اليونان، 2008 ،Monomeles Protodikio Thessalonikis )77(

.edu/cases/080001gr.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080001gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080001gr.html
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املادة 5
ل ت�س���ري اأح���كاُم هذه التفاقي���ة على م�سوؤولية البائ���ع الناجتة عن الوفاة اأو الإ�ساب���ات اجل�سمية التي 

حتدث لأيِّ �سخ�ض ب�سبب الب�سائع.

نظرة جمملة 

1- وفق���ا له���ذا احلك���م، ل تتن���اول التفاقي���ة امل�سوؤولية ع���ن وفاة اأي 
�سخ����ض اأو اإ�سابت���ه اجل�سمي���ة ب�سب���ب الب�سائ���ع،)1( مبعزل عم���ا اإن كان 
الط���رف امل�س���اب ه���و امل�سرتي اأم طرف���ًا ثالث���ًا. وبالتايل يطب���ق القانون 

الوطني على هذه امل�سائل.

نطاق ال�ستبعاد

2- تعل���ن املادة 5 اأن التفاقي���ة ل ت�سري على امل�سوؤولي���ة عن الوفاة اأو 
الإ�ساب���ة اجل�سمية التي حت���دث "لأي �سخ�ض".)2( وم���ع اأن هذا ميكن اأن 
يف�س���ر باأن���ه ي�ستبعد مطالب���ة امل�سرتي البائ���ع باخل�سارة املالي���ة الناجمة 
ع���ن م�سوؤولية امل�سرتي جتاه الأطراف الثالثة ع���ن الإ�سابة اجل�سمية التي 
 حت���دث ب�سب���ب الب�سائع، طبق���ت اإحدى املحاك���م التفاقية عل���ى مطالبة 

كهذه.)3( 

3- ووفق���ا جلزء م���ن ال�سواب���ق الق�سائي���ة، ت�سري التفاقي���ة على اأي 
مطالب���ات بالتعوي����ض ع���ن ال�سرر ال���ذي يلح���ق باملمتل���كات ب�سبب عدم 
مطابق���ة الب�سائع، ول تدخل تل���ك املطالبات يف نطاق ال�ستبعاد الوارد يف 
املادة 5.)4( وي�ستبعد ذلك اأي تدابري وطنية متزامنة للإن�ساف من ال�سرر 
الذي يلحق باملمتلكات. ونتيجة لذلك، تقت�سي التفاقية، يف احلالت التي 
تنطبق فيها، باأن ُيبلغ امل�سرتي البائع بعدم املطابقة الذي ت�سبب يف اإحلاق 
ال�س���رر باملمتلكات، لكي ل يفق���د البائع مطالبته.)5( وعندما يكون ال�سرر 
اللح���ق باملمتلكات لي�ض "ب�سبب الب�سائع"، كم���ا هي احلال عندما يوؤدي 
ت�سليم الب�سائع اإىل اإحلاق ال�سرر مبمتلكات امل�سرتي، يجب ت�سوية م�ساألة 

امل�سوؤولية على اأ�سا�ض القانون الوطني املنطبق.

4- غ���ري اأن���ه وفق���ا لبع����ض املحاك���م ل تتن���اول التفاقي���ة املطالبات 
املتزامنة للتعوي�ض عن ال�سرر)6( اأو املطالبات املبنية على املزاعم الكاذبة 
التي يديل بها البائع عن اإهمال اأو على �سبيل الحتيال،)7( ومن ثم ل متنع 
التفاقية اأي مطالبات بل ترتك للقانون الوطني املنطبق حتديد املتطلبات 

ال�سرورية لأي مطالبة من هذا القبيل.

احلوا�ضي

)1( انظر ق�سية كلوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)2( ق�سية كلوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[.

)3( انظر ق�سية كلوت رقم 49 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 2 متوز/يوليه 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)4( انظر ق�سية كلوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[.

)5( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم 280 ]املحكمة الإقليمية العليا يف تورينغر، اأملانيا، 26 اأيار/مايو 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 

26 ني�سان/اأبريل 1995[.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1. :6( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، الوليات املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، عل���ى العنوان(

html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 579 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[، يونيلك�ض؛ ق�سي���ة كلوت رقم 420 ]حمكمة الوليات 
املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 اآب/اأغ�سط�ض 2000[.

 )7( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، الوليات املتحدة، 23 كانون الأول/دي�سمرب 2009، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html؛ 

حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، 26 اآذار/مار�ض 2009، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html؛ حمكمة الوليات 
املتح���دة ملنطق���ة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2006، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061010u1.html؛ ق�سية كلوت رقم 579 

]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html
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املادة 6
يج���وُز للطرفني ا�ستبعاُد تطبيق هذه التفاقية،كما يجوز لهما، فيم���ا عدا الأحكام املن�سو�ض عليها يف 

املادة 12، خمالفُة ن�ضٍّ من ن�سو�سها اأو تعديل اآثاره.

مقّدمة

1- وفق���ًا للم���ادة 6 م���ن التفاقي���ة، يجوز للطرف���ني ا�ستبع���اد تطبيق 
التفاقي���ة )كلي���ا اأو جزئي���ا( اأو اخلروج عن اأحكامها. وم���ن ثم فحتى اإذا 
كان���ت التفاقي���ة منطبقة بخلف ذل���ك، يجب على املحاك���م اأن حتدد اأن 
الطرفني مل ي�ستبعدا تطبي���ق التفاقية اأو يخرجا عن اأحكامها،)1( وبذلك 

يرتقي عدم وجود ال�ستبعاد اإىل مرتبة �سرط لتطبيق التفاقية.

2- ووفقا لعدة حماكم، يتطلب اختيار عدم تطبيق التفاقية وجود اتفاق 
وا�س���ح)2( ول لب�ض فيه)3( وقطع���ي)4( بني الطرفني)5(. بيد اأنه وفقا لإحدى 
املحاك���م يكفي لعدم تطبيق التفاقية اأن "يحتوي العقد على �سرط اختيار 
القان���ون.")6( بل قالت حمكمة اأخرى اإنه يكفي لع���دم تطبيق التفاقية اأن 

"يوجد اعرتا�ض على تطبيق التفاقية" من اأحد الطرفني.)7(

3- وبال�سم���اح للطرفني با�ستبع���اد التفاقية اأو اخل���روج عن اأحكامها، 
اأّك���د �سائغوها مب���داأ اأن امل�سدر الرئي�سي لقواعد عق���ود البيع الدويل هو 
حري���ة الطرفني.)8( وبذلك �سلم ال�سائغون بو�سوح بالطابع غري الإلزامي 
للتفاقي���ة)9( وبال���دور املرك���زي الذي توؤدي���ه حرية الطرف���ني يف التجارة 

الدولية – وحتديدا يف البيوع الدولية.)10(

خمالفة اأحكام التفاقية

4- متي���ز املادة 6 ب���ني ا�ستبعاد تطبي���ق التفاقية كلي���ة وخمالفة بع�ض 
اأحكامه���ا.)11( ول يخ�س���ع ال�ستبع���اد لأي قيود �سريح���ة يف التفاقية، يف 
ح���ني تخ�س���ع خمالفة الأحكام لقي���ود �سريحة. فعندما يك���ون مكان عمل 
 اأحد طريف عقد حتكم���ه التفاقية واقعا يف دولة اأعلنت حتفظها مبقت�سى

 املادة 96،)12( ل يجوز للطرفني خمالفة اأحكام املادة 12 اأو تعديل اآثارها.)13( 
���ق اأي اأحكام ت�سمح باتخ���اذ اأي �سكل  ولذل���ك ففي هذه احل���الت "ل تطبَّ
غ���ري الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع اأو تعديل���ه اأو ف�سخه ر�سائيا اأو لوقوع 
الإيجاب اأو القبول اأو الإعلن عن الق�سد" )املادة 12(. وفيما عدا ذلك، 
ل تقيد التفاقية �سراحة حق الطرفني يف اخلروج عن اأي حكم من اأحكام 

التفاقية. 

5- ول ي�ستطيع الطرفان خمالف���ة اأحكام القانون الدويل العام الواردة 
يف التفاقي���ة )اأي امل���واد 89-101( رغ���م اأن التفاقي���ة ل تذك���ر ذل���ك 
�سراحة، لأن هذه الأحكام تتناول م�سائل ذات �سلة بالدول املتعاقدة ولي�ض 
الأط���راف اخلا�سة.)14( وقالت اإحدى املحاك���م اأي�سا اإنه ل ميكن خمالفة 

املادة 28 من التفاقية.)15(

6- وق���د �سلم���ت اإحدى املحاك���م، مث���ل، باأنه ميكن للطرف���ني خمالفة 
"الف���رتة املعقول���ة" للإخط���ار املح���ددة يف امل���ادة 39 )1( ب���اأن يدرج���ا، 
مث���ل، ن�سا ب���اأن الإخطار يج���ب اأن يوج���ه "يف غ�سون خم�س���ة اأيام عمل 
م���ن الت�سلي���م.")16( وقال���ت اإح���دى هيئات التحكي���م اإنه ميك���ن للطرفني 
 اأن يخالف���ا احل���د النهائ���ي البال���غ �سنت���ني للف���رتة املن�سو����ض عليه���ا يف
املادة 39 )2(.)17( وقالت حمكمة اأخرى اإن الطرفني م�سموح لهما مبخالفة 
 مفهوم "الت�سليم" الوارد يف التفاقية.)18( واأّكدت حمكمة غريها اأن املادة 55، 
املتعلق���ة بالعق���ود ذات الثمن غري املح���دد، ل تنطبق اإل عن���د عدم اتفاق 
الطرف���ني على العك�ض.)19( وخل�ست املحكمة العليا النم�ساوية )20( اإىل اأنه 
ميكن خمالفة املادة 57 اأي�سا. وقالت هيئة حتكيم اإن املادة 6 من التفاقية 

ت�سمح للطرفني مبخالفة اأحكام التفاقية اخلا�سة بامل�سوؤولية.)21(

ال�ستبعاد ال�سريح

7- ي�ستطي���ع الطرفان اأن ي�ستبعدا تطبيق التفاقية �سراحة)22( بو�سائل 
م���ن بينه���ا اإدراج �س���روط تعاقدي���ة قيا�سية حتت���وي على �س���رط ي�ستبعد 
التفاقي���ة �سراح���ة.)23( وال�ستبع���اد ال�سريح على نوعني هم���ا ال�ستبعاد 
م���ع بيان الطرفني القانون املنطبق على العق���د وال�ستبعاد دون بيان ذلك 
القان���ون. وحيثم���ا ي�ستبعد الطرف���ان �سراحة تطبي���ق التفاقية ويحددان 
القان���ون املنطب���ق، وه���و ما ميك���ن اأن يح���دث يف بع�ض البل���دان يف �سياق 
الإج���راءات القانوني���ة،)24( يكون القان���ون املنطبق هو ذل���ك الذي حتدده 
قواع���د القان���ون الدويل اخلا����ض للمحكمة،)25( وهو ما ي���وؤدي )يف معظم 
البل���دان()26( اإىل تطبي���ق القان���ون ال���ذي اخت���اره الطرف���ان.)27( وحيثما 
ي�ستبع���د الطرف���ان التفاقية �سراح���ة ولكن ل ي�سميان القان���ون املنطبق، 
د القانون املنطبق عن طريق قواعد القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة. يحدَّ

8- وقالت اإح���دى املحاكم اإن التفاقية تنطبق رغم ال�ستبعاد ال�سريح 
ال���وارد يف ال�س���روط التعاقدي���ة القيا�سي���ة املنطبق���ة لل�سك���ني اللذي���ن 
�سبق���ا التفاقي���ة – وهم���ا القان���ون املوّح���د لإن�س���اء عقود البي���ع الدويل 
 للب�سائ���ع والتفاقية املتعلق���ة بالقانون املوحد لإن�ساء عق���ود البيع الدويل

للب�سائع.)28(

ال�ستبعاد ال�سمني

9- تناول���ت ع���دة ق���رارات م�ساأل���ة م���ا اإن كان ميك���ن ا�ستبع���اد تطبيق 
التفاقية �سمنيا. وي�سمح العديد من املحاكم �سراحة باإمكانية ال�ستبعاد 
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ال�سمن���ي،)29( ما دامت نية الطرفني ا�ستبعاد تطبيق التفاقية وا�سحة)30( 
وحقيقية.)31( ورغم عدم وجود تاأييد �سريح لهذا الراأي يف ن�ض التفاقية، 
عار�س���ت غالبية الوف���ود القرتاح املقدم اأثناء املوؤمت���ر الدبلوما�سي بعدم 
ال�سم���اح با�ستبع���اد التفاقي���ة كلي���ًا اأو جزئي���ًا اإل اإذا مت ذل���ك ال�ستبعاد 
"�سراحة".)32( وقد ُحذفت من ن�ض التفاقية اإ�سارة �سريحة اإىل اإمكانية 
ال�ستبع���اد ال�سمني وذلك ملجرد "اخل�سية م���ن اأن توؤدي الإ�سارة اخلا�سة 
اإىل ال�ستبع���اد 'ال�سمني' اإىل ت�سجيع املحاكم عل���ى اأن ت�ستنتج، على اأ�س�ض 
غ���ري كافي���ة، اأن التفاقي���ة كلها قد ا�سُتبع���دت".)33( غري اأن���ه وفقا لبع�ض 
ق���رارات املحاكم)34( ولقرار حتكيم���ي واحد)35( ل ميك���ن ا�ستبعاد تطبيق 
التفاقي���ة �سمنيا، على اأ�سا����ض اأن التفاقية ل تن�ض عل���ى تلك الإمكانية 

�سراحة. 

10- ورغ���م اأنه ينبغي تقييم ا�ستبعاد التفاقية يف كل حالة على حدة)36( 
فقد مت العرتاف بطرائق متنوعة ي�ستطيع بها الطرفان ا�ستبعاد التفاقية 
�سمنيا—وذل���ك مث���ل باختي���ار قانون)37( دول���ة غري متعاق���دة باعتباره 

القانون املنطبق على عقدهما.)38(

11- وتن�س���اأ م�س���اكل اأ�سع���ب اإذا اختار الطرف���ان قانون دول���ة متعاقدة 
باعتباره القانون الذي يحكم عقدهما. وتوحي بع�ض قرارات التحكيم)39( 
وع���دد من قرارات املحاكم)40( باأن ذلك الختي���ار ي�سّكل ا�ستبعادا �سمنيا 
لتطبي���ق التفاقي���ة، عل���ى الأق���ل عندم���ا ي�س���ري الطرف���ان اإىل النطباق 
"احل�سري" لقانون دولة متعاقدة.)41( غري اأن معظم قرارات املحاكم،)42( 
والق���رارات التحكيمي���ة،)43( تتخ���ذ راأيا خمتلف���ا. فهي حتت���ج اأ�سا�سا باأن 
التفاقي���ة ه���ي ج���زء من قان���ون الدول���ة املتعاق���دة التي اخت���ار الطرفان 
قانونه���ا؛)44( وب���اأن اختيار الطرف���ني يبق���ى ذا معنى لأنه يح���دد القانون 
الوطني ال���ذي �سُي�ستخدم ل�سد الثغرات املوج���ودة يف التفاقية.)45( ووفقًا 
له���ذا الجتاه يف القرارات ل يوؤدي اختي���ار قانون دولة متعاقدة، اإذا اتُّخذ 
دون اإ�سارة خا�سة اإىل القانون الداخلي لتلك الدولة، اإىل ا�ستبعاد انطباق 
التفاقي���ة،)46( حتى حني يكون القان���ون املختار هو قانون ولية �سمن دولة 
احتادية،)47( على الأقل لي�ض وفقا لراأي بع�ض املحاكم.)48( وبطبيعة احلال 
يجب اعتبار التفاقية م�ستبعدة اإذا اختار الطرفان بو�سوح تطبيق القانون 
الداخلي لدول���ة متعاقدة.)49( ووفقا ملحكمة واحدة يكفي لعتبار التفاقية 
م�ستبع���دة �سمنيا اأن يحتوي العقد على �س���رط يجعل "القانون ال�سرتايل 

منطبقا يف اإطار ا�ستبعاد قانون الأون�سيرتال".)50(

12- ووفق���ا لبع�ض املحاكم، ُت�ستبعد التفاقي���ة �سمنيا باختيار الطرفني 
"قان���ون دول���ة متعاقدة من حيث اأن���ه خمتلف عن القان���ون الوطني لدولة 

متعاقدة اأخرى.")51(

13- وميك���ن اأن ي���وؤدي اختي���ار املحكم���ة اأي�س���ًا اإىل ال�ستبع���اد ال�سمني 
لنطباق التفاقية.)52( اإل اأن ا�ستبعاد تطبيق التفاقية ل ميكن اأن ُي�ستنتج 
بال�ستن���اد فق���ط اإىل اأن ال�س���روط القيا�سية تق�س���ي باخت�سا�ض حماكم 

"دولة متعاقدة".)53(

14- وق���د ن�ساأت م�ساألة ما اإن كان تطبي���ق التفاقية ُي�ستبعد اإذا اخت�سم 
الطرف���ان يف نزاعهم���ا عل���ى اأ�سا����ض القان���ون الوطني وحده رغ���م اأن كل 

مقت�سي���ات تطبيق التفاقية م�ستوفاة. ووفقا لعدة قرارات فاإن جمرد كون 
الطرف���ني ا�ستن���دا يف حججهم���ا اإىل القانون الداخلي ل ي���وؤدي بحد ذاته 
اإىل ا�ستبع���اد التفاقية.)54( ووفق���ا لراأي حماكم اأخ���رى، ينبغي اأن يطبق 
الق�ساة التفاقية اإذا كان الطرفان ل يدركان اأن التفاقية منطبقة وقّدما 
حججهم���ا ا�ستنادا اإىل القان���ون الوطني ملجرد اعتقادهم���ا خطاأ اأن ذلك 
القان���ون منطبق.)55( ووفقا ملحاكم اأخ���رى، ُت�ستبعد التفاقية حيثما يقدم 
الطرف���ان حججهما بال�ستن���اد اإىل القانون الوطن���ي للمحكمة وحده.)56( 
وباملثل، غ�س���ت بع�ض هيئات التحكيم الطرف عن التفاقية حيثما ا�ستند 
الطرف���ان يف مرافعاتهما اإىل القان���ون الوطني وحده.)57( وحيثما يبني كل 
م���ن الطرفني مرافعته على قانونه الوطني، ل ميكن اأن يعترب اأن الطرفني 

ا�ستبعدا التفاقية.)58(

القواع���د  الطرف���ني  اإدراج  ي�س���كل  ل  املحاك���م،  لبع����ض  15- ووفق���ًا 
الدولي���ة لتف�س���ري امل�سطلح���ات التجاري���ة )الإنكوترم���ز( يف اتفاقهم���ا 
ميك���ن  اأخ���رى،  ملحكم���ة  ووفق���ا  للتفاقي���ة.)59(  �سمني���ًا  ا�ستبع���ادًا 
متناق�س���ة  �س���روط  عل���ى  الطرف���ان  اتف���ق  اإذا  التفاقي���ة   ا�ستبع���اد 

مع التفاقية.)60(

16- وقال���ت اإح���دى هيئ���ات التحكيم �سراح���ة اإنه "عندم���ا يكون �سرط 
تعاق���دي يحك���م م�ساألة معين���ة متناق�سا م���ع التفاقية، يك���ون الفرتا�ض 
ه���و اأن الطرف���ني ق�سدا اخلروج عن التفاقية ب�ساأن تل���ك امل�ساألة املعينة. 
ول مي����ض ذل���ك انطب���اق التفاقي���ة عموم���ا. واتف���اق الطرف���ني املح���دد 
عل���ى تخفي����ض احل���د الزمن���ي البالغ �سنت���ني املن�سو����ض علي���ه يف املادة 
 39 ]م���ن التفاقي���ة[ اإىل 12 �سه���را ل يجع���ل هيئ���ة التحكي���م تتو�سل اإىل

قرار اآخر.")61(

عي ا�ستبع���اد التفاقية عبء الإثبات فيما  17- ويتحّم���ل الطرف الذي يدَّ
يتعلق بوجود اتفاق على ا�ستبعاد التفاقية.)62(

اختيار تطبيق التفاقية

ن الطرف���ني �سراحة من ا�ستبع���اد تطبيقها  18- رغ���م اأن التفاقي���ة متكِّ
كلي���ًا اأو جزئي���ًا، فهي ل ُتعلن م���ا اإن كان يجوز للطرف���ني ت�سمية التفاقية 
باعتباره���ا القان���ون الذي يحك���م عقدهما حني ل تك���ون منطبقة بخلف 
ذل���ك. وقد ج���رى تناول ه���ذه امل�ساأل���ة �سراح���ة يف اتفاقية له���اي ل�سنة 
1964 املتعلق���ة بالقانون املوحد لإن�ساء عق���ود البيع الدويل للب�سائع، التي 
حتت���وي على حكم، هو املادة 4، يعط���ي الطرفني �سلحية "اختيار تطبيق 
التفاقي���ة". وعدم وجود حكم مماثل يف التفاقي���ة ل يعني بال�سرورة اأنه 
ُيحظر على الطرفني "اختيار تطبيق" التفاقية. وقد رف�ض اقرتاح قدمته 
جمهوري���ة اأملانيا الدميقراطية ال�سابقة اأثن���اء املوؤمتر الدبلوما�سي)63( باأن 
تطب���ق التفاقي���ة حتى عندم���ا ل تلبَّى املقت�سي���ات ال�سروري���ة لتطبيقها، 
�سريط���ة اأن يريد الطرف���ان اأن تطبق؛ بيد اأنه لوحظ اأثن���اء املناق�سات اأن 
الن����ض املقرتح غري �سروري لأن مب���داأ حرية الطرفني يكفي لل�سماح لهما 

"باختيار تطبيق" التفاقية.
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احلوا�ضي

)1( ب�س���اأن ه���ذا النه���ج، انظر، مث���ل، حمكمة اآرنهيم، هولن���دا، 9 اآذار/مار�ض 2010 )املل���ف رقم 936-002-104، غري من�س���ور(؛ حمكمة كانتون �سان���ت غالني، �سوي�سرا، 

15 كان���ون الثاين/يناير 2010، عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2159.pdf؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ه���ام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 2009، 
عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1978.pdf؛ حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
 العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ حمكم���ة بري���دا، هولن���دا، 16 كان���ون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ Polymeles Protodikio Athinon، اليون���ان، 2009 )املل���ف رق���م 2009/2282(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/092282gr.html؛ Polimeles Protodikio Athinon، اليون���ان، 2009 )املل���ف رق���م 2009/4505(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2؛ ق�سية كلوت رقم 867 ]حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ حمكمة كانت���ون ت�سوغ، �سوي�سرا، 27 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 14 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيو جري�س���ي، الوليات املتحدة، 7 ت�سرين 
الأول/اأكتوب���ر 2008، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081007u1.html؛ حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الولي���ات املتحدة، 19 اأيار/مايو 
2008، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u2.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، 18 كان���ون الأول/دي�سمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071218a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 24 اأيلول/�سبتمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070924a3.html؛ املحكمة التجاري���ة يف كانتون اآرغاو، �سوي�س���را، 20 اأيلول/�سبتمرب 2007، على العنوان: 
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1742.pdf؛ حمكم���ة مقاطعة فالن�سيا، الدائ���رة 1اأ، اإ�سبانيا، 13 اآذار/مار�ض 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070313s4.html؛ ق�سية كلوت رقم 933 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 20 كان���ون الأول/دي�سمرب 2006[؛ ق�سية كلوت رقم 
824 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كولونيا، اأملانيا، 24 اأيار/مايو 2006[؛ هيئة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 13 
ني�سان/اأبري���ل 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html؛ املحكمة الإقليمي���ة العليا يف كولونيا، اأملانيا، 3 
ني�سان/اأبري���ل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060403g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 749 ]املحكمة العليا، النم�سا، 
21 حزيران/يوني���ه 2005[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 748 ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، 24 اأيار/مايو 2005[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 905 ]حمكمة كانتون فالي���ه، �سوي�سرا، 21 �سباط/فرباير 
2005[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[؛ املحكم���ة العليا، النم�سا، 21 ني�سان/اأبريل 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
 عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421a3.html؛ حمكم���ة بادوف���ا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 19 �سباط/فرباير 2004، على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/839.pdf؛ ق�سية 
كلوت رقم 596 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، 2 �سباط/فرباير 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 534 ]املحكمة العليا، النم�سا، 17 كانون 
الأول/دي�سم���رب 2003[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 10 كانون الأول/دي�سمرب 2003، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031210c1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 889 ]املحكمة التجارية، زيوري���خ، �سوي�سرا، 24 ت�سرين 
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1810. :الأول/اأكتوبر 2003[؛ املحكمة العليا يف ثورغاو، �سوي�سرا، 11 اأيلول/�سبتمرب 2003، متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pdf؛ هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولية التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 15 اآب/اأغ�سط�ض 2003، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
 العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815r1.html؛ حمكم���ة منطق���ة كولوني���ا، اأملاني���ا، 25 اآذار/مار�ض 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:
http:// :حمكم���ة كانت���ون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 23 ني�سان/اأبريل 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030325g1.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/020423s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 880 ]حمكمة كانتون فو، �سوي�س���را، 11 ني�سان/اأبريل 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية 
يف ف���ورن، بلجي���كا، 25 ني�سان/اأبريل 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html؛ Højesteret، الدامنرك، 
15 �سباط/فرباي���ر 2001، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010215d1.html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، 
اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[؛ ق�سية كلوت رقم 338 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 223 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، 
فرن�س���ا، 15 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 230 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كارلزروهي، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1997[ )انظر 
الن����ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 190 ]املحكمة العليا، النم�سا، 11 �سباط/فرباير 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 311 ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف كولونيا، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 211 ]حمكمة كانتون فود، �سوي�سرا، 11 اآذار/مار�ض 1996[ )انظر الن�ض الكامل 
للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 170 ]حمكمة منطقة ترير، اأملانيا، 12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 
ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 199 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 29 حزيران/يوني���ه 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 

ق�سية كلوت رقم 317 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كارلزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :2( ق�سية كلوت رقم 1025 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2009[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/091103f1.html
edu/cases/060123a3.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 904 ]حمكم���ة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 575 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات 
املتح���دة )الدائ���رة اخلام�سة(، الولي���ات املتحدة، 11 حزيران/يونيه 2003، ج���رى ت�سويبها بتاريخ 7 متوز/يولي���ه 2003[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 433 
 Asante( 1142 املجل���د 164، ال�سفحة ،Federal Supplement (2nd Series) ،]2001 حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالي���ة، الوليات املتحدة، 27 متوز/يولي���ه[
Technologies v. PMC-Sierra(، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/010727u1.html؛ املحكمة التجارية يف نامور، بلجيكا، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1.html :15 كانون الثاين/يناير 2002، على العنوان
)3( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 11 كانون الثاين/يناير 2011، غري من�سورة؛ املحكمة العليا، النم�سا، 4 متوز/يوليه 2007، ترجمة 

بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070704a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�س���ا، 23 كانون الثاين/يناير 2006، 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050816u1.html :4( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى، الوليات املتحدة، 16 اآب/اأغ�سط�ض 2005، على العنوان(

)5( ق�سية كلوت رقم 828 ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 2 كانون الثاين/يناير 2007[.

 )6( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 21 كانون الثاين/يناير 2010، على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html#iii

 )7( املحكمة ال�سعبية العليا ل�سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 17 اأيار/مايو 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070517c1.html 

http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1810.pdf
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1810.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020423s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020423s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091103f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091103f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html
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 )8( لالط���الع عل���ى اإ�س���ارة اإىل ه���ذا املب���داأ، انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢٩ ]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، ٤ كان���ون الأول/دي�سم���ر ١٩٩6[ )انظ���ر الن����ص الكام���ل 

للقرار(.
http://globalsaleslaw.com/ :٩( لالط���الع عل���ى .اإ�سارة اإىل طابع التفاقية غري الإلزامي انظر املحكمة العليا يف كانتون برين، �سوي�سرا، ١٩ اأيار/مايو ٢٠٠8، على العنوان(

 content/api/cisg/urteile/1738.pdf؛ املحكم���ة ال�سعبي���ة العلي���ا ل�سنغهاي، جمهورية ال�س���ن ال�سعبية، ١٧ اأيار/ماي���و ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:
http://globalsaleslaw.com/content/api/ :؛ حمكم���ة كانتون فود، �سوي�سرا، ٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمر ٢٠٠٤، على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/070517c1.html
cisg/urteile/1842.pdf؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٠٤ ]حمكم���ة كانتون ج���ورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفم���ر ٢٠٠٤[؛ ق�سية كالوت رقم 88٠ ]حمكمة كانت���ون فود، �سوي�سرا، ١١ 
ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢[ )انظر ن�ص القرار(؛ ق�سية كالوت رقم 6٤٧ ]حمكمة النق�ص املدنية، اإيطاليا، ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠[، اأي�سا يف Giurisprudenza italiana، ٢٠٠١، ٢36؛ 
انظ���ر ق�سي���ة كالوت رقم ٤٢٥ ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ٢١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٠[، اأي�س���ا يف Internationales Handelsrecht، ٢٠٠١، ٤١؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٤٠ ]املحكمة العليا، 
النم�سا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩8[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة فيينا التجارية، النم�سا، ٤ اآذار/مار�ص ١٩٩٧، غري من�سورة؛ ق�سية كالوت رقم ١٩٩ ]حمكمة كانتون 

.١٢6 ،١٩٩٤ ،Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung والي�ص، �سوي�سرا، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٤[، اأي�سا يف
.3٢٠٠١، ٢ ،Internationales Handelsrecht ١٠( ق�سية كالوت رقم ٤3٢ ]حمكمة منطقة �ستيندال، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٠[، اأي�سا يف(

)١١( لالطالع على قرارات ت�سري اإىل اأنه يجوز للطرفن ا�ستبعاد تطبيق التفاقية اأو اخلروج عن معظم اأحكامها اأو تغيري اأثر تلك الأحكام، انظر املحكمة املدنية، مدينة بازل، 

�سوي�سرا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمر ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية 
http://cisgw3.law.pace. :التابع���ة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 3٠ حزيران/يونيه ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف لينت�ص، النم�سا، ٢3 كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/060630r1.html

pace.edu/cases/060123a3.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١6 اآذار/مار�ص ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050316r1.html؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالن، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فراير ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٧٤ ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اإلين���وي ال�سمالية، الوليات 

املتحدة، ٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠3[؛ ق�سية كالوت رقم 88٠ ]حمكمة كانتون فود، �سوي�سرا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢[ )انظر ن�ص القرار الكامل(.
)١٢( انظر املادة ٩6: "لكلِّ دولة ُمتعاقدة َي�سرتُط ت�سريُعها انعقاَد عقود البيع اأو اإثباتها كتابًة اأن ُت�سِدر يف اأيِّ وقت اإعالنًا وفقا للمادة ١٢ َمفاُده اأنَّ اأيَّ ُحكم من اأحكام املادة 

١١، اأو امل���ادة ٢٩، اأو اجل���زء الث���اين م���ن هذه التفاقية، ُيِجيُز انعقاَد عقد البيع اأو تعديَل���ُه اأو اإنهاَءُه ر�سائيا اأو اإ�سداَر الإيجاب اأو القب���ول اأو اأيَّ تعبري اآخر عن النّية، باأيِّ �سورة غري 
الكتابة، ل ينطبُق على احلالت التي يكون فيها مكاُن عمل اأحد الطرفن يف تلك الدولة."

)١3( لالط���الع عل���ى اإ�سارة �سريحة يف ال�سوابق الق�سائية اإىل اأن الطرفن غري م�سموح لهما با�ستبعاد امل���ادة ١٢، انظر املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ص، النم�سا، ٢3 كانون 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html :الثاين/يناير ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)١٤( ق�سية كالوت رقم 6٥١ ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥[.

)١٥( املرجع نف�سه.

)١6( حمكم���ة اآرنهيم، هولندا، ١١ �سباط/فراير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090211n1.html؛ انظر 

.٤38 ،١٩٩٥ ،Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report ،اأي�سا حمكمة منطقة غي�سن، اأملانيا، ٥ متوز/يوليه ١٩٩٤
 )١٧( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، ٢٠٠٢ )قرار التحكيم رقم ١١333(، على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021333i1.html

 )١8( املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمر ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html

)١٩( ق�سية كالوت رقم ١٥١ ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، ٢6 ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[.

)٢٠( ق�سية كالوت رقم ١٠6 ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٠ ت�سرين الثاين/نوفمر ١٩٩٤[.

)٢١( هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف اأوكرانيا، اأوكراني���ا، ٢٠٠٥ )قرار التحكيم رقم ٤8(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000u5.html :على العنوان
)٢٢( لالطالع على ق�سايا مت فيها ا�ستبعاد التفاقية �سراحة، انظر هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، ١٧ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٩، ترجمة 

بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090817sb.html؛ حمكمة اأوتريخت، هولندا، ١٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090415n1.html؛ هيئ���ة حتكيم التجارة الدولي���ة التابعة لغرفة التجارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�س���ي، ٥ ت�سري���ن الثاين/نوفمر ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041105r1.html. لالطالع على ق�سايا اأ�سري 
فيه���ا اإىل الإمكاني���ة الت���ي ل نزاع فيها املتاحة للطرفن ل�ستبعاد التفاقية �سراحة، انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ١٠٥٧ ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩[، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩، على العنوان: 
www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1978.pdf؛ ق�سية كالوت رقم 86٧ ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، ١١ كانون الأول/دي�سمر ٢٠٠8[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html :الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢3( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف اأولدينبورغ، اأملانيا، ٢٠ كانون الأول/دي�سم���ر ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070704a3.html :؛ املحكمة العليا، النم�سا، ٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/071220g1.html
لالطالع على اإ�سارة ب�سيطة اإىل اإمكانية ا�ستبعاد التفاقية �سراحة باللجوء اإىل ال�سروط التعاقدية القيا�سية، انظر ق�سية كالوت رقم ٩٠٤ ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين 

الثاين/نوفمر ٢٠٠٤[.
)٢٤( ينطب���ق ذل���ك يف اأملاني���ا مثال، كما هو م�سار اإليه يف ال�سواب���ق الق�سائية؛ انظر على �سبيل املثال، ق�سية كالوت رقم ١٢٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢6 

اآب/اأغ�سط����ص ١٩٩٤[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٩٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف �ساربروكن، اأملانيا، ١3 كانون الثاين/يناير ١٩٩3[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ وينطبق ذلك اأي�سا 
 Schweizerische Zeitschrift für Internationales يف �سوي�س���را، انظ���ر ق�سية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١٠ �سباط/فراير ١٩٩٩[، اأي�سا يف

.٢٠٠٠، ١١١ ،und Europäisches Recht

)٢٥( انظر ق�سية كالوت رقم ٢3١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢3 متوز/يوليه ١٩٩٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، ١٥ اآذار/

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/284.htm :مار�ص ١٩٩6، متاحة يف الإنرتنت على العنوان

http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1738.pdf
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1738.pdf
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1842.pdf
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1842.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060630r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060630r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071220g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071220g1.html
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)26( حيثم���ا تك���ون قواعد القانون الدويل اخلا����ص للمحكمة هي القواعد املن�سو�ص عليها اإم���ا يف اتفاقية الهاي لعام 1955 املتعلقة بالقانون ال�س���اري على املبيعات الدولية، 

جمموع���ة معاه���دات االأمم املتحدة U.N.T.S. 149 510، اأو يف اتفاقي���ة روما لعام 1980 ب�ساأن القانون املنطبق على االلتزامات التعاقدية )جمموعة معاهدات االأمم املتحدة، املجلد 
1605، الرق���م 28023(، اأو يف الئح���ة روم���ا االأوىل، اأو يف اتفاقي���ة البلدان االأمريكية ب�ساأن القانون املنطب���ق على االلتزامات التعاقدية )موؤمتر البل���دان االأمريكية املتخ�س�ص حول 
 ،OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP-V/doc.34/94 rev. 3 corr. 2 ،1994 القانون الدويل اخلا�ص: اتفاقية البلدان االأمريكية ب�ساأن القانون املنطبق على العقود الدولية، 17 اآذار/مار�ص

17 اآذار/مار�ص 1994، على العنوان: www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-56.html(، ي�سري القانون الذي اختاره الطرفان.
 )27( هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، 17 اآب/اأغ�سط�ص 2009، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090817sb.html

)28( ق�سية كالوت رقم 826 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 19 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2006[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :29( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رقم 1057 ]املحكمة العليا، النم�س���ا، 2 ني�سان/اأبريل 2009[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العنوان(

cases/090402a3.html؛ املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 2009، على العنوان:  www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1978.pdf ؛ املحكمة 
العلي���ا يف كانت���ون اآرغاو، �سوي�سرا، 3 اآذار/مار�ص 2009، عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2013.pdf؛ حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 16 �سباط/

فرباير 2009، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ ق�سية كالوت رقم 1020 ]هيئة حتكيم التجارة اخلارجية 
التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، 28 كانون الثاين/يناير 2009[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html ؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr. :اليونان، 2009 )امللف رقم 2009/4505(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،Polimeles Protodikio Athinon
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�سي���ة كالوت رقم 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كان���ون االأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوانhtml#ii2
cases/081211i3.html؛ املحكم���ة العليا يف كانتون برين، �سوي�سرا، 19 اأيار/ماي���و 2008، على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1738.pdf؛ املحكمة 
العليا، النم�سا، 4 متوز/يوليه 2007، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070704a3.html؛ املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�ص، 
النم�سا، 23 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html؛ ق�سية كالوت رقم 651 ]حمكمة 
http://cisgw3.law.pace. :بادوف���ا، اإيطالي���ا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان

edu/cases/040225i3.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 534 ]املحكمة العليا، النم�س���ا، 17 كانون االأول/دي�سمرب 2003[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم 886 ]املحكمة 
التجاري���ة يف �سان���ت غالني، �سوي�سرا، 3 كانون االأول/دي�سم���رب 2002[؛ ق�سية كالوت رقم 880 ]حمكمة كانتون فود، �سوي�س���را، 11 ني�سان/اأبريل 2002[ )انظر ن�ص القرار(؛ هيئة 
التحكي���م التابع���ة لغرفة التج���ارة الدولية، فرن�سا، 2002 )قرار التحكي���م رقم 11333(، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021333i1.html؛ ق�سية كالوت رقم 
605 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، 22 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2001[، متاحة اأي�سا يف االإنرتن���ت على العنوان: www.cisg.at/1_7701g.htm؛ حمكمة النق�ص، فرن�سا، 26 حزيران/يونيه 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :2001، يونيلك����ص؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 483 ] املحكمة التجارية يف كورتري���ك، بلجيكا، 19 ني�سان/اأبريل 2001[، متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان

cases/010419b1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 483 ]حمكم���ة مقاطعة األيكانتي، اإ�سبانيا، 16 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000[؛ ق�سي���ة كالوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 
متوز/يولي���ه 2000[؛ املحكم���ة االإقليمية العلي���ا يف در�سدن، اأملانيا، 27 كانون االأول/دي�سمرب 1999، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رق���م 273 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 
متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 29 اأيار/مايو Neue Juristische Wochenschrift ،1995، 1996، 401 وما يلي ذلك؛ ق�سية كالوت 

رقم 136 ]املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، 24 اأيار/مايو 1995[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. انظر اأي�سا القرارات املذكورة يف احلوا�سي التالية.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :30( املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف لينت����ص، النم�سا، 23 كان���ون الثاين/يناي���ر 2006، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/060123a3.html؛ ق�سية كالوت رقم 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004[؛ ق�سية كالوت رقم 575 ]حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة 
)الدائ���رة اخلام�س���ة(، الواليات املتح���دة، 11 حزيران/يونيه 2003، جرى ت�سويبها بتاري���خ 7 متوز/يوليه 2003[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم 605 ]املحكمة 

.http://www.cisg.at/1_7701g.htm :العليا، النم�سا، 22 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2001[، متاحة اأي�سا يف االإنرتنت على العنوان
)31( ق�سية كالوت رقم 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004[.

A.81. 32( الوثائق الر�سمية ملوؤمتر االأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ص - 11 ني�سان/اأبريل 1980 )من�سورات االأمم املتحدة، رقم املبيع(

.86-85 ،)IV.3

)33( املرجع نف�سه، املادة 17.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081007u1. :34( انظ���ر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�س���ي، الواليات املتحدة، 7 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2008، على العن���وان(

html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 845 ]حمكم���ة الوالي���ات املتح���دة ملنطقة ميت�سيغان ال�سرقي���ة، الواليات املتح���دة، 28 اأيلول/�سبتم���رب 2007[؛ ق�سية كالوت رق���م 847 ]حمكمة الواليات 
املتح���دة ملنطق���ة ميني�سوت���ا، الواليات املتح���دة، 31 كانون الثاين/يناي���ر 2007[؛ حمكمة الواليات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الواليات املتح���دة، 23 اآب/اأغ�سط�ص 2006، 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html؛ حمكم���ة الوالي���ات املتحدة ملنطق���ة بن�سيلفانيا الو�سط���ى، الواليات املتح���دة، 16 اآب/اأغ�سط�ص 2005، على 
http:// :؛ حمكم���ة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، الواليات املتح���دة، 15 حزيران/يونيه 2005، على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/050816u1.html :العن���وان
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/958. :؛ حمكم���ة كانت���ون ت�س���وغ، �سوي�س���را، 11 كان���ون االأول/دي�سم���رب 2003، عل���ى العن���وانcisgw3.law.pace.edu/cases/050615u1.html
 726 Fed. Supp. 1344 ،1989 ؛ حمكم���ة منطق���ة الند�س���وت، اأملانيا، 5 ني�سان/اأبري���ل 1995، يونيلك�ص؛ حمكمة التج���ارة الدولية، الواليات املتح���دة، 24 ت�سرين االأول/اأكتوب���رpdf 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/891024u1.html :متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،)Orbisphere Corp. v United States(
)35( انظر ق�سية كالوت رقم 474 ]هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، 24 كانون الثاين/يناير 2000[، اأ�سري 

.http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/000124r1.html :اإليها اأي�سا يف االإنرتنت على العنوان
 )36( لالطالع على هذه املقولة، انظر املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�ص، النم�سا، 23 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html؛ ق�سية كالوت رقم 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)37( يتوقف الت�سليم بهذا االختيار على قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :38( انظ���ر املحكم���ة االإقليمية العليا يف لينت�ص، النم�سا، 23 كان���ون الثاين/يناير 2006، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان(

cases/060123a3.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 904 ]حمكمة كانتون 
ج���ورا، �سوي�س���را، 3 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2004[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 574 ]حمكمة الواليات املتح���دة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الواليات املتحدة، 29 
كان���ون الثاين/يناي���ر 2003[؛ ق�سية كالوت رقم 49 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 2 متوز/يولي���ه 1993[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا ق�سية كالوت 
ر وفقا لقانون  رق���م 483 ]حمكم���ة مقاطعة األيكانتي، اإ�سبانيا، 16 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000[ )ا�ستبعد الطرف���ان �سمنيا تطبيق االتفاقية، بالن�ص على اأن عقدهما ينبغي اأن يف�سَّ

دولة غري متعاقدة، وبتقدمي التما�ساتهما وبيانات اأوجه دفاعهما وادعاءاتهما املقابلة وفقا للقانون الوطني للمحكمة )دولة متعاقدة((.
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)39( انظر هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 16 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050316r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، 12 
ني�سان/اأبري���ل 2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040412r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولي���ة التابعة لغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :التج���ارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، 11 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2002، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/021011r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 6 اأيلول/�سبتمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

�سة، اإيطاليا، 19 ني�سان/اأبريل 1994[. الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020906r1.html؛ ق�سية كلوت رقم 92 ]هيئة حتكيم خم�سّ
)40( انظر حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، غري من�سورة؛ ق�سية كلوت رقم 904 ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب 

2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئناف يف كوملار، فرن�سا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1995، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 326 ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 16 اآذار/
مار�ض 1995[؛ ق�سية كلوت رقم 54 ]املحكمة املدنية يف مونزا، اإيطاليا، 14 كانون الثاين/يناير 1993[.

)41( حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، غري من�سورة.

)42( املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، 11 اأيار/ماي���و 2010، عل���ى العن���وان: http://www.globalsaleslaw.com/content/api /cisg/urteile/2125.pdf؛ ق�سية كلوت رقم 1057 

]املحكم���ة العليا، النم�س���ا، 2 ني�سان/اأبريل 2009[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html؛ املحكمة العليا يف 
كانت���ون اآرغاو، �سوي�سرا، 3 اآذار/مار�ض 2009، على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2013.pdf؛ Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 2009 
)املل���ف رقم 2009/4505(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2؛ حمكمة روتردام، هولندا، 5 ت�سرين 
http://cisgw3.law. :الثاين/نوفمرب 2008، غري من�سورة؛ املحكمة الإقليمية العليا يف �ستوتغارت، اأملانيا، 31 اآذار/مار�ض 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/080331g1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 845 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان ال�سرقية، الوليات املتحدة، 28 اأيلول/�سبتمرب 2007[؛ حمكمة ال�ستئناف 
يف اأنتوي���رب، بلجي���كا، 24 ني�سان/اأبريل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html؛ املحكمة التجارية يف 
ها�سيلت، بلجيكا، 15 �سباط/فرباير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060215b1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف 
لينت�ض، النم�سا، 23 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا 
يف لينت�ض، النم�سا، 8 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050808a3.html؛ املحكمة العليا، النم�سا، 26 
كان���ون الثاين/يناي���ر 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050126a3.html؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، 
http://globalsaleslaw. :اإيطالي���ا، 11 كان���ون الثاين/يناي���ر 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكم���ة كانتون فود، �سوي�سرا، 24 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2004، على العن���وان
http:// :؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، 20 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوانcom/content/api/cisg/urteile/1842.pdf
http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، 27 متوز/يوليه 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/041020b1.html
edu/cases/040727g1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 534 ]املحكم���ة العليا، النم�س���ا، 17 كانون الأول/دي�سمرب 2003[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 575 ]حمكمة 
ال�ستئن���اف يف الولي���ات املتح���دة )الدائرة اخلام�سة(، الوليات املتح���دة، 11 حزيران/يونيه 2003، جرى ت�سويبها بتاريخ 7 متوز/يولي���ه 2003[؛ ق�سية كلوت رقم 574 ]حمكمة 
الولي���ات املتح���دة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2003[؛ ق�سية كلوت رق���م 886 ]املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 كانون الأول/
http://cisgw3.law.pace.edu/ :دي�سم���رب 2002[؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ت�سفايربوك���ني، اأملانيا، 26 متوز/يولي���ه 2002، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/020726g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 881 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �سوي�سرا، 9 متوز/يوليه 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، 15 اأيار/

ماي���و 2002، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html؛ ق�سية كلوت رقم 447 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
الولي���ات املتح���دة، 26 اآذار/مار����ض 2002[؛ ق�سية كلوت رق���م 541 ]املحكمة العليا، النم�سا، 14 كان���ون الثاين/يناير 2002 )انظر الن�ض الكامل للق���رار الذي يقر حجج حمكمة 
ال�ستئن���اف الأدن���ى(؛ ق�سية كلوت رقم 482 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 6 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 2001[؛ ق�سية كلوت رقم 605 ]املحكمة العليا، النم�سا، 22 ت�سرين 
الأول/اأكتوب���ر 2001[، متاح���ة اأي�سا يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg.at/1_7701g.htm؛ ق�سية كلوت رقم 631 ]املحكمة العلي���ا يف كوين�زلند، اأ�سرتاليا، 17 ت�سرين الثاين/
http://cisgw3.law. :نوفم���رب 2000[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 429 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكف���ورت، اأملانيا، 30 اآب/اأغ�سط����ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العن���وان
pace.edu/cisg/text/000830g1german.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 630 ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، زيوريخ، �سوي�سرا، متوز/يوليه 1999[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 270 ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، 25 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 1998[؛ ق�سية كلوت رق���م 297 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 21 كانون 
الثاين/يناير 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 220 ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �سوي�سرا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 236 ]املحكمة 
الحتادية، اأملانيا، 23 متوز/يوليه 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 287 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 230 ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف كارلزروه���ي، اأملاني���ا، 25 حزيران/يوني���ه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 214 ]املحكمة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 5 �سباط/فرباير 1997[ 
)انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 206 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 17 كانون الأول/دي�سمرب 1996[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 409 ]حمكمة 
منطق���ة كا�سي���ل، اأملانيا، 15 �سباط/فرباير 1996[، اأي�س���ا يف Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report، 1996، 1146 وما بعد ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 125 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ه���ام، اأملانيا، 9 حزيران/يونيه 1995[؛ حمكمة لهاي، هولندا، 7 حزيران/يوني���ه Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995، 1995، الرقم 
524؛ ق�سية كلوت رقم 167 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 120 ]املحكمة الإقليمية العليا يف 
كولونيا، اأملانيا، 22 �سباط/فرباير 1994[؛ ق�سية كلوت رقم 281 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 48 ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 1993[.
)43( انظ���ر هيئ���ة حتكيم التجارة الدولية التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 22 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041022r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد 
الرو�سي، 17 اأيلول/�سبتمرب 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :لغرف���ة التج���ارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 25 حزيران/يونيه 2003، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان

cases/030625r1.html؛ هيئ���ة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 16 حزيران/يونيه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030616r1.html؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، 2002 )قرار التحكيم رقم 11333(، على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021333i1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، 1999 )قرار التحكيم رق���م 9187(، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 
166 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 21 اآذار/مار�ض و21 حزيران/يونيه 1996[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، 17 
 1019 ،1996 ،Journal du droit international ،)8324 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995، يونيلك�ض؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، 1995 )قرار التحكيم رقم
وم���ا يل���ي ذلك؛ هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، فرن�سا، 1994 )قرار التحكيم رق���م 7844(، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 302 ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولية، فرن�سا، 1994 )قرار التحكيم رقم 7660([، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 300 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، 1994 )قرار التحكيم رقم 7565([، 
Journal du droit international، 1995، 1015 وم���ا يل���ي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 103 ]هيئة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، 1993 )قرار التحكيم رقم 6653([؛ ق�سية 

كلوت رقم 93 ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�ساد التجاري الحتادية - فيينا، النم�سا، 15 حزيران/يونيه 1994[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021011r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021011r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1842.pdf
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1842.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041020b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041020b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020726g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020726g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g1german.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g1german.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030625r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030625r1.html
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http://cisgw3.law. :44( انظ���ر، مث���ل، ق�سي���ة كلوت رقم 1057 ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، 2 ني�سان/اأبري���ل 2009[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 26 كانون الثاين/يناير 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانpace.edu/cases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421a3. :؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، 21 ني�سان/اأبريل 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/050126a3.html

html؛ هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 20 ني�سان/اأبريل 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040420r1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، 26 متوز/يوليه 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020726g1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ستوك، اأملانيا، 10 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011010g1.html :على العنوان
)45( ق�سية كلوت رقم 575 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة اخلام�سة(، الوليات املتحدة، 11 حزيران/يونيه 2003، جرى ت�سويبها بتاريخ 7 متوز/يوليه 

U.S. App. LEXIS 12013, 11 ]2003 ,(B.P. Petroleum International Ltd. v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador (Petroecuador)) حزيران/يوني���ه 2003، متاح���ة يف 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030611u1.html :الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/ :46( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف رو�ست���وك، اأملاني���ا، 10 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2001، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/011010g1.html. قال���ت اإح���دى املحاكم اإنه، رغم اأن اختيار قانون دولة متعاقدة دون اأية اإ�سارة اإىل قانونها الوطني قد ل ي�سكل يف حد ذاته ا�ستبعادا �سمنيا للتفاقية، فقد 
ُينظ���ر اإلي���ه باعتب���اره اأحد العوامل التي ُت�ستنتج منها نية الطرفني اأن ي�ستبعداها، عندما يكون القانون املختار هو قانون دولة متعاقدة خمتلفة عن الدوليتني اللتني يوجد فيهما مكانا 

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1842.pdf :عمل الطرفني؛ حمكمة كانتون فود، �سوي�سرا، 24 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004، على العنوان
)47( ق�سي���ة كلوت رق���م 847 ]حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا، الولي���ات املتحدة، 31 كانون الثاين/يناي���ر 2007[؛ حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة بن�سيلفانيا 

الو�سطى، الوليات املتحدة، 16 اآب/اأغ�سط�ض 2005، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050816u1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيو 
جري�س���ي، الوليات املتحدة، 15 حزيران/يونيه 2005، متاحة على على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050615u1.html؛ ق�سية كلوت رقم 574 ]حمكمة الوليات 

املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2003[.
 )48( على خلف حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة رود اآيلند، الوليات املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2006، على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060130u1.html )اختيار قانون رود اآيلند ي�ستبعد تطبيق التفاقية(.

)49( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 29 اأيار/مايو 2009، على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html#iii؛ 

املحكمة العليا يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، 3 اآذار/مار�ض 2009، على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2013.pdf؛ املحكمة العليا، النم�سا، 4 متوز/
يوليه 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070704a3.html؛ حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، 27 متوز/يوليه 2004، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 429 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 30 
اآب/اأغ�سط����ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g1german.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/284.htm :15 اآذار/مار�ض 1996، على العنوان
)50( ق�سية كلوت رقم 956 ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، 20 اأيار/مايو 2009[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :51( ق�سي���ة كلوت رق���م 1057 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 2 ني�سان/اأبري���ل 2009[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/090402a3.html
.edu/cases/060123a3.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :52( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، 31 اآذار/مار����ض 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/080331g1.html
.edu/cases/060123a3.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :53( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، 31 اآذار/مار����ض 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/080331g1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1. :54( انظر حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، 2 متوز/يوليه 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html؛ ق�سية 
كلوت رق���م 378 ]حمكم���ة فيجيفان���و، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 125 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملاني���ا، 9 حزيران/يونيه 1995[؛ حمكمة منطقة 

لند�سوت، اأملانيا، 5 ني�سان/اأبريل 1995، يونيلك�ض.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :55( انظ���ر املحكم���ة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 كان���ون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3. :؛ حمكم���ة بادوف���ا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/060123a3.html
html؛ ق�سية كلوت رقم 596 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، 2 �سباط/فرباير 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 136 ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف �سيلي، اأملانيا، 24 اأيار/مايو 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)56( املحكم���ة العليا، �سيل���ي، 22 اأيلول/�سبتمرب 2008، ملّخ�ض بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080922ch.html؛ املحكمة 

العلي���ا، اإ�سباني���ا، 24 �سباط/فرباير 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060224s4.html؛ ق�سية كلوت رقم 837 
http:// :حمكم���ة النق����ض، فرن�سا، 25 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2005[؛ املحكمة التجاري���ة العليا، �سربيا، 9 متوز/يولي���ه 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان[
cisgw3.law.pace.edu/cases/040709sb.html؛ حمكمة النق�ض، فرن�سا، 26 حزيران/يونيه 2001، يونيلك�ض؛ حمكمة ال�ستئناف يف ]ولية[ اأوريغون، الوليات املتحدة، 12 ني�سان/

. 133 Or. App. 633 ،1995 اأبريل
)57( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2006 )قرار التحكيم رقم CISG/2006/17(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060500c3.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995 )قرار التحكيم رقم 8453(، ن�سرة 
الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2000، 55.

)58( ق�سية كلوت رقم 590 ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، 1 حزيران/يونيه 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)59( ق�سية كلوت رقم 605 ]املحكمة العليا، النم�سا، 22 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: http://www.cisg.at/1_7701g.htm؛ املحكمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010419b1.html :التجارية يف كورتريك، بلجيكا، 19 ني�سان/اأبريل 2001، على العنوان
.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1738.pdf :60( املحكمة العليا يف كانتون برين، �سوي�سرا، 19 اأيار/مايو 2008، على العنوان(
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)61( هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، فرن�سا، 2002 )قرار التحكيم رقم 11333(، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021333i1.html؛ انظر 

http://cisgw3.law. :اأي�س���ا ق�سي���ة كلوت رقم 237 ]معهد التحكيم التاب���ع لغرفة التجارة يف ا�ستوكهومل، ال�سويد، 5 حزيران/يونيه 1998[، متاحة اأي�س���ا يف الإنرتنت على العنوان
.pace.edu/cases/980605s5.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :62( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف لينت����ض، النم�سا، 23 كان���ون الثاين/يناير 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/060123a3.html؛ ق�سية كلوت رقم 482 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 6 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2001[.

)63( انظ���ر الوثائ���ق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980 )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، 86 و253-252.
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الف�سل الثاين
اأحكام عامة )املواد 13-7(

نظرة جمملة

1- يت�سّم���ن الف�سل الثاين من اجلزء الأول من اتفاقية البيع الأحكام 
التي تتن���اول امل�سائل العام���ة مبقت�سى التفاقية. ويرّك���ز حكمان من تلك 
الأح���كام على التف�سري: فاملادة 7 تتناول تف�سري التفاقية واملادة 8 تتحّدث 
ع���ن تف�س���ري بيانات وت�سرف���ات الأط���راف. وتتن���اول امل���ادة 9 التزامات 
الأط���راف القانوني���ة النا�سئة عن الأع���راف والعادات الت���ي ا�ستقر عليها 
التعام���ل بني تل���ك الأط���راف. وهناك حكم���ان اآخ���ران يف الف�سل الثاين 

يتعلق���ان بامل�سطلح���ات، اإذ يرك���زان عل���ى امل�سائل املتعلق���ة مبعنى عبارة 
"مكان العمل" )املادة 10( وعبارة "الكتابة" )املادة 13(.

2- ويتن���اول احلكم���ان الباقيان م���ن الف�س���ل الثاين مب���داأ التفاقية 
املتمث���ل يف عدم ا�س���رتاط ال�سكل. فامل���ادة 11 تن�ض عل���ى اأن التفاقية ل 
ت�س���رتط الكتابة اأو تفر����ض اأي �سروط �سكلية اأخرى عل���ى العقود الداخلة 
�سم���ن نطاقها، بينم���ا تن�ض املادة 12 عل���ى القيود املفرو�س���ة على ذلك 

املبداأ.
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املادة 7
)1( ُيراَع���ى يف تف�س���ري هذه التفاقي���ة �سفُتها الدولية و�س���رورُة حتقيق التوحي���د يف تطبيقها كما 

ُيراَعى �سماُن احرتام ح�سن النّية يف التجارة الدولية.

)2( امل�سائ���ُل التي تتعلَّق باملو�سوعات التي تتناولها هذه التفاقية والتي مل حت�ُسمها ن�سو�سها، يتمُّ 
تنظيُمه���ا وفق���ًا للمبادئ العامة الت���ي اأَخَذت بها التفاقي���ة، ويف حالة عدم وجود هذه املب���ادئ، َت�سري اأحكاُم 

القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدويل اخلا�ض.

نظرة جمملة

1- تنق�س���م املادة 7، التي "ت�سّكل بالفعل معيارا يج�ّسد الجتاه احلايل 
يف القان���ون التجاري الدويل"،)1( اإىل جزاأي���ن فرعيني هما: املادة 7 )1( 
الت���ي تن����ض على عدة اعتب���ارات ينبغ���ي اأن تو�سع يف العتب���ار يف تف�سري 
التفاقي���ة؛ واملادة 7 )2( التي تبني املنهجي���ة املتعلقة مبعاجلة "الثغرات" 
املوج���ودة يف التفاقي���ة—اأي "امل�سائ���ل الت���ي تتعل���ق باملو�سوع���ات التي 

تتناولها هذه التفاقية والتي مل حت�سمها ن�سو�سها �سراحة".

تف�سري التفاقية عموما

2- نظ���را لك���ون القواعد الوطني���ة اخلا�س���ة باملبيعات تتباي���ن تباينا 
�سدي���دا من حي���ث املفهوم والنهج، فم���ن املهم اأن تتجن���ب املحكمة التاأثر 
بقانون البيع الوطني يف بلدها.)2( ولذلك تن�ض الفقرة 1 من املادة 7 )1( 
على اأن "يراع���ى يف تف�سري هذه التفاقية �سفتها الدولية و�سرورة حتقيق 

التوحيد يف تطبيقها".)3(

3- وق���د اأ�سارت اإحدى املحاكم اإىل اأن "]التفاقية[ �سيغت بالإ�سبانية 
والإنكليزية والرو�سية والفرن�سي���ة وال�سينية والعربية. وقد ُترجمت اأي�سا 
اإىل الأملاني���ة، �سمن لغات اأخ���رى. ويف حالة الغمو�ض يف ال�سياغة، ينبغي 
الرج���وع اإىل ال�سي���غ الأ�سلي���ة، بحيث ُتعط���ى ال�سيغة الإنكليزي���ة، وثانيا 
الفرن�سية، اأهمية اأعلى، لأن الإنكليزية والفرن�سية كانتا اللغتني الر�سميتني 

للموؤمتر، وقد دارت املفاو�سات بالإنكليزية غالبا".)4(

ال�سفة الدولية للتفاقية

4- ذك���ر عدد م���ن املحاكم اأن الإ�س���ارة الواردة يف امل���ادة 7 )1( اإىل 
ال�سفة الدولية للتفاقية متن���ع املحاكم من تف�س�ري التفاقية على اأ�سا�ض 
القان���ون الوطن���ي؛)5( واأن���ه يجب على املحاك���م، بدل من ذل���ك، اأن تف�سر 
التفاقي���ة "ب�س���كل م�ستق���ل".)6( وراأت اإحدى املحاكم اأن ذل���ك يتطلب اأن 
"امل���واد اللزمة لتف�سري التفاقية يج���ب اأن توؤخذ من التفاقية نف�سها، ما 
مل تن����ض ]التفاقية[ �سراحة على غ���ري ذلك".)7( وراأت حمكمة اأخرى اأن 
ذل���ك يجعل م���ن ال�سروري اأن تتح���رر املحاكم من "اأي نه���وج قائمة على 
الثقافة الوطنية ]...[ ومن الأ�ساليب التي ترتتب عادة على تف�سري الأحكام 
الوطنية، لأنه، بغري ذلك، ميكن اأن يوؤدي الأمر اإىل تطبيق قواعد القانون 

الوطن���ي واأحكام���ه، وكذل���ك اإىل افتقار غ���ري م�ست�س���وب اإىل التوحيد يف 
تطبيقه���ا.")8( وراأت حمكم���ة اأخرى اأن تف�سري التفاقي���ة تف�سريا م�ستقل 
"يعني ]اأن[ التفاقية يجب اأن تطبق وتف�سر بالرجوع ح�سرا اإىل ن�سو�سها 
ه���ي، م���ع مراعاة مبادئ التفاقي���ة والقرارات ذات ال�سل���ة بالتفاقية يف 
الوليات الق�سائية الأجنبية. وينبغي جتنب اللجوء اإىل ال�سوابق الق�سائية 
الوطني���ة.")9( بل تقول بع����ض املحاكم �سراحة اإن حلوله���ا الوطنية ينبغي 

جتاهلها، لأنها تختلف عن حلول التفاقية.)10(

5- غري اأن���ه، وفقا لبع�ض املحاكم، ل يتع���ني اأن تف�سر جميع العبارات 
امل�ستخدم���ة يف التفاقية تف�سريا م�ستقل. فمث���ل يف حني ينبغي اأن تف�سر 
عب���ارات "بي���ع")11( و"ب�سائ���ع")12( و"مكان العم���ل")13( و"م���كان ال�سكن 
املعت���اد")14( تف�س���ريا م�ستقل، ل ينبغ���ي اأن تف�سر كذلك عب���ارة "القانون 
ال���دويل اخلا�ض" امل�ستخدمة يف املادت���ني 1 )1( )ب( و7 )2(؛ بل ينبغي 
اأن ُتفه���م تل���ك العبارة على اأنه���ا ت�سري اإىل فهم املحكم���ة لعبارة "القانون 

الدويل اخلا�ض".)15(

6- ومع ذلك، ذك���رت بع�ض املحاكم اأن ال�سوابق الق�سائية التي تف�ّسر 
قان���ون البي���ع الوطني، واإن كان���ت "ل تنطبق يف حد ذاته���ا"،)16( ميكن اأن 
تك���ون مفيدة للنهج الذي تتبعه املحكم���ة اإزاء التفاقية حيثما تكون �سيغة 
املواد ذات ال�سلة من التفاقية مماثلة ل�سيغة القانون الوطني.)17( ووفقا 
لل�سواب���ق الق�سائية ف���اإن الإ�س���ارة اإىل التاريخ الت�سريع���ي للتفاقية،)18( 
وكذل���ك اإىل املوؤلفات العلمية الدولية، م�سموح بها يف تف�سري املعاهدة.)19( 
كم���ا اأنه "لدى البت يف امل�سائل اخلا�سعة للتفاقية، تنظر املحاكم عموما 

يف �سيغتها".)20(

حتقيق التوحيد يف التطبيق

7- ف�ّس���رت بع����ض املحاك���م)21( الولي���ة الت���ي تفر�سها امل���ادة 7 )1( 
ب�س���اأن �س���رورة العمل على حتقي���ق توحيد تطبيق التفاقي���ة باأنها تقت�سي 
من املحاكم الت���ي تف�سر اتفاقية البيع اأن تراعي الق���رارات الأجنبية التي 
طبقت التفاقية.)22( وي�سري عدد متزايد من املحاكم اإىل قرارات املحاكم 

الأجنبية.)23(

8- وذكرت عدة حماكم �سراحة اأن قرارات املحاكم الأجنبية لي�ست لها 
�سوى حّجية اإقناعية، ل حّجية ملزمة.)24( 
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�سمان احرتام ح�سن النية يف التجارة الدولية

9- تق�سي املادة 7 )1( اأي�سا باأن تف�سر التفاقية على نحو ي�سمن مراعاة 
ح�سن النية يف التجارة الدولية.)25( وقد رئي اأن طلب توجيه اإخطار عندما 
يعل���ن البائ���ع "ب�سكل وا�سح ول لب����ض فيه" اأنه لن ينف���ذ التزاماته �سيكون 
خمالفا لهذا اللت���زام.)26( ومع اأنه مل ُي�َسر اإىل ح�سن النية �سراحة اإل يف 
املادة 7 )1(، من حيث تعلقها بتف�سري التفاقية، فاإنه توجد قواعد عديدة 
يف التفاقي���ة جت�س���د مبداأ ح�سن النية. والأح���كام التالية هي من الأحكام 

التي جت�ّسد هذا املبداأ:
• الفقرة 2 )ب( من املادة 16 التي تق�سي باأن الإيجاب يكون ل رجوع 
عن���ه اإذا كان من املعق���ول للمخاَط���ب اأن َيعترب اأنَّ الإيج���اب ل رجوَع عنه 

َف على هذا الأ�سا�ض؛ وت�سرَّ
اأُر�سل يف  الذي  املتاأّخر  القبول  تتناول  التي  املادة 21  • الفقرة 2 من 
ظ���روف ظهر معها اأن���ه لو كان اإي�سالها قد جرى ب�س���كل اعتيادي لو�سلت 

اإىل املوجب يف الوقت املنا�سب؛
الطرفني يف ظروف معينة  اأحد  التي متنع  املادة 29  •  الفقرة 2 من 
م���ن الت���ذرع بحكم يف العق���د يتطل���ب اأن يك���ون اأي تعدي���ل اأو ف�سخ 

للعقد كتابة؛
•  املادت���ان 37 و 46 اللت���ان تتناولن حق البائع يف اإ�سلح العيب يف 

مطابقة الب�سائع؛
ب���اأن امل�سرتي مل يوّجه  •  امل���ادة 40 التي حت���رم البائع من التم�ّسك 
اإخط���ارا بع���دم املطابق���ة وفق���ا للمادت���ني 38 و39 اإذا كان ع���دم 
املطابق���ة يتعلق باأمور كان يعلم بها البائع اأو كان ل ميكن اأن يجهلها 

ومل يخرب بها امل�سرتي؛
•  املادت���ان 47 )2( و 64 )2( وامل���ادة 82، ب�س���اأن فق���دان احلق يف 

اإعلن ف�سخ العقد؛
الت���ي تفر����ض على الطرف���ني التزامات بحفظ  اإىل 88  •  امل���واد 85 

الب�سائع.)27(

�سّد الثغرات

10- مبقت�س���ى امل���ادة 7 )2(،)28( ف���اإن الثغ���رات املوج���ودة يف التفاقية 
اأجوبة  – اأي امل�سائل التي حتكمها التفاقية ولكن ل تن�ض �سراحة على 
ب�ساأنه���ا )والتي تعتربه���ا بع�ض املحاك���م "ثغرات داخلي���ة"()29( – ت�سد، 
عند الإم���كان، دون اللجوء اإىل القانون الداخلي ب���ل وفقا للمبادئ العامة 
للتفاقي���ة،)30( بغي���ة �سمان التوحي���د يف تطبيق التفاقي���ة.)31( ول ت�سمح 
امل���ادة 7 )2( بالرجوع اإىل القانون الوطني املنطب���ق لت�سوية هذه امل�سائل 
اإل عندم���ا ل يكون م���ن املمكن حتديد تلك املبادئ العام���ة)32(، وهذا نهج 
ل ُيلج���اأ اإلي���ه اإل "كملذ اأخ���ري".)33( ومن ثم فاإن التفاقي���ة "تفر�ض اأول 
تف�س���ريا داخليا فيم���ا يتعلق مب�سائ���ل التف�س���ري اأو ثغرات���ه )اأي اأنه ينبغي 
البح���ث عن احلل���ول اأول داخل نظام ]التفاقية[ نف�س���ه(.")34( اأما الأمور 
الت���ي ل حتكمها التفاقي���ة اإطلقا، والتي ت�سّميها بع����ض املحاكم "ثغرات 
خارجي���ة"،)35( فُتح���ل على اأ�سا�ض القانون الوطن���ي املنطبق عمل بقواعد 
القان���ون الدويل اخلا����ض للمحكم���ة،)36( اأو، عند النطباق، عل���ى اأ�سا�ض 
اتفاقيات القوانني املوحدة.)37( وتناق�ض هذه امل�سائل يف النبذة فيما يتعلق 

باملادة 4.

11- وذك���رت حمكم���ة اأن الفج���وات الداخلي���ة يف التفاقي���ة ميك���ن اأن 
مُت���لأ اأي�سا عن طري���ق القيا����ض.)38( وذكرت حمكمة اأخ���رى �سراحة اأنه 
ل ميك���ن ا�ستخدام مب���ادئ القانون املحلي العامة مل���لء الثغرات الداخلية 
 يف التفاقي���ة، اإذ اإن م���ن �س���اأن ذل���ك اأن يك���ون خمالف���ا للتطبي���ق املوحد

للتفاقية.)39(

املبادئ العامة للتفاقية

حرية الطرفني

12- تعت���رب حماك���م ع���دة اأن من ب���ني املب���ادئ العامة التي تق���وم عليها 
التفاقي���ة مب���داأ حري���ة الطرف���ني.)40( وت���رى اإح���دى املحاك���م اأن "املبداأ 
د ]يف امل���ادة 6؛[ وه���و ي�سمح  الأ�سا�س���ي املتمث���ل يف حري���ة الطرف���ني موؤكَّ
للطرفني بالتفاق على اأحكام تخرج عن اأحكام التفاقية اأو حتى ا�ستبعاد 

تطبيق التفاقية كلية باتفاق �سريح و/اأو �سمني".)41(

ح�ضن النية

13- رئ���ي اأي�س���ا اأن مبداأ ح�س���ن النية هو من املب���ادئ العامة التي تقوم 
عليها التفاقية.)42( وقد حدا هذا املبداأ العام باإحدى املحاكم اإىل الإفادة 
ب���اأن الإعلن ال�سري���ح عن ف�سخ العقد لي�ض �سروري���ًا من جانب امل�سرتي 
اإذا رف����ض البائع تنفي���ذ التزاماته، وباأن الإ�سرار عل���ى الإعلن ال�سريح 
يف ه���ذه الظروف يتعار�ض مع مبداأ ح�سن النية حت���ى واإن كانت التفاقية 
تقت�س���ي �سراحة الإعلن عن ف�س���خ العقد.)43( ويف ق�سي���ة اأخرى، طلبت 
حمكمة اإىل اأحد الطرفني دفع تعوي�سات لأن ت�سرف الطرف املذكور كان 
"خمالفا ملب���داأ ح�سن النية يف التجارة الدولية املن�سو�ض عليه يف املادة 7 
م���ن اتفاقية البيع"؛ واأفادت املحكمة كذلك ب���اأن اإ�ساءة ا�ستعمال الإجراء 
الق�سائ���ي تخالف مبداأ ح�سن النية.)44( ويف ق�سية خمتلفة، قالت حمكمة 
اإن���ه يف �س���وء املبداأ العام حل�س���ن النية املن�سو�ض علي���ه يف التفاقية، "ل 
يكفي لنطباق الأحكام وال�س���روط العامة اأن ي�سار اإىل الأحكام وال�سروط 
العام���ة يف العر�ض املقدم لإبرام العقد دون توفري ن�ض الأحكام وال�سروط 
العام���ة قبل اإبرام التف���اق اأو اأثناءه.")45( ويف ق�سي���ة اأخرى، قالت اإحدى 
املحاك���م اإن "ال�س���رط املتعل���ق بالخت�سا�ض باطل وفقا ملب���داأ ح�سن النية 
ال���وارد يف املادة 7 م���ن اتفاقية الأمم املتح���دة ب�ساأن عق���ود البيع الدويل 
للب�سائ���ع. ويبني هذا املبداأ اأن العقد يج���ب اأن ين�ض على حمتواه بطريقة 
يك���ون من املعقول اأن يتوقعها الطرفان. ويف احلال���ة قيد النظر، �سُينتهك 
مب���داأ ح�سن النية اإذا قّررت املحكمة �سحة ال�س���رط املتعلق بالخت�سا�ض 
 والوارد يف اجلانب اخللفي من العقد، والذي مل يوافق عليه ]البائع[".)46(

وباملث���ل ف���اإن اإحدى املحاكم "اأ�س���ارت اإىل مبداأ ح�سن الني���ة، مو�سحة اأن 
التفاقي���ة تعلق اأهمية كب���رية على هذا املبداأ  'من حي���ث اأن حمتوى العقد 
يجب اأن يكون على النحو الذي يتوقعه الطرفان، وفقا ملبداأ التوقع املعقول، 
ال���ذي �سيقوَّ�ض تقوي�س���ا بالغا اإذا مت، كم���ا يطالب املدع���ى عليه، تطبيق 

)47(" �سرط الإحالة اإىل التحكيم الوارد يف عقد ال�سمان.'

14- ويف ق�سايا اأخرى، قالت حماكم اإن املبداأ العام حل�سن النية يق�سي 
ب���اأن يتعاون الطرفان اأحدهما مع الآخر ويتبادل املعلومات املت�سلة بتنفيذ 

كل منهما للتزاماته.)48(
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 (venire 15- وقالت عّدة حماكم اإن حظر الرجوع عن اأقوال مثبتة �سابقا
(contra factum proprium يجب اأن يعترب مبداأ را�س���خا من مبادئ ح�سن 

النية.)49(

الإغالق

16- وفق���ا لبع�ض القرارات، ت�س���كل قاع���دة الإغالق (estoppel) اأي�س���ا 
اأح���د املبادئ العامة التي تقوم عليه���ا التفاقية - وعلى وجه التحديد، اأنه 
جت�سيد ملبداأ ح�سن النية.)50( غري اأن اإحدى املحاكم راأت اأن التفاقية غري 

معنية مب�ساألة الإغالق.)51(

مكان دفع اللتزامات النقدية

17- ج���اء يف عدد كبري من الق���رارات اأن التفاقية تت�س���ّمن مبداأ عاما 
يتعل���ق مبكان تنفي���ذ اللتزامات النقدية. وهكذا فل���دى حتديد مكان دفع 
التعوي�ض عن ب�سائع غري مطابقة لل�سروط ذكرت اإحدى املحاكم اأنه "اإذا 
كان ثم���ن ال�س���راء يدفع يف مكان عمل البائع،" وفقا مل���ا ن�ست عليه املادة 
57 م���ن التفاقية، ف���اإن "هذا ي�سري اإىل مبداأ ع���ام ينطبق على املطالبات 
النقدي���ة الأخ���رى كذل���ك".)52( ويف دعوى ل�س���رداد مبال���غ زائدة دفعت 
اإىل البائ���ع، ذك���رت اإحدى املحاكم اأن هناك مب���داأ عاما مفاده اأنه "يجب 
اأن يت���م الدف���ع يف حمل اإقامة الدائ���ن، وهو مبداأ ينبغ���ي اأن ي�سمل العقود 
التجارية الدولية الأخرى مبقت�سى املادة 6-1-6 من مبادئ املعهد الدويل 
لتوحيد القانون اخلا�ض )اليوني���دروا(.")53( وحددت حماكم اأخرى مبداأ 
عام���ا يف التفاقي���ة يق�سي باأنه، ل���دى ف�سخ العقد، "ينبغ���ي حتديد مكان 
اأداء التزام���ات رّد احلق���وق عن طري���ق حتويل اللتزام���ات الأولية – من 
خ���الل عملية عك�سية – اإىل التزامات برّد احلق���وق".)54( وتو�سلت اإحدى 
املحاك���م اإىل نف�ض النتيجة باللجوء اإىل القيا�ض.)55( بيد اأن اأحد القرارات 
 ينك���ر وجود مبداأ ع���ام يف التفاقية لتحديد م���كان اأداء جميع اللتزامات

النقدية.)56(

عملة الدفع

18- لحظ���ت اإحدى املحاك���م اأن التفاقي���ة حتكم م�ساأل���ة عملة الدفع، 
عل���ى الرغم من اأنه���ا ل حت�سمها �سراحة.)57( وقد لحظ���ت املحكمة اأنه، 
وفق���ا لأح���د الآراء، هن���اك مب���داأ عام تق���وم علي���ه اتفاقية البي���ع وهو اأن 
م���كان عمل البائع يهيمن على جميع امل�سائ���ل املتعلقة بالدفع، مبا يف ذلك 
م�ساأل���ة العمل���ة، اإل عندم���ا يكون الطرف���ان قد اتفقا على غ���ري ذلك. بيد 
اأن املحكم���ة لحظ���ت اأي�سا اأن هناك راأيا مفاده ع���دم وجود مبداأ عام ذو 
�سل���ة يف التفاقية، وبالتايل يتعني اأن يحكم القانون الداخلي املنطبق هذا 
الأم���ر. ومل تخر املحكمة اأحد النهج البديل���ني باعتباره النهج ال�سحيح، 
لأن النهج���ني كليهم���ا يوؤدي���ان، ا�ستن���ادا اإىل وقائ���ع الق�سي���ة، اإىل نف�سه 
النتيج���ة )ُي�ستحق الدف���ع بعملة مكان عمل البائ���ع(. وراأت حماكم اأخرى 
اأن التفاقي���ة ل حتك���م م�ساألة العملة على الإط���الق واأنها، لذلك، يحكمها 

القانون الوطني املنطبق.)58(

عبء الإثبات

19- ذهب العديد من القرارات)59( اإىل اأن م�ساألة الطرف الذي يقع عليه 
ع���بء الإثبات هي م�ساألة تنظمه���ا التفاقية واإن مل حت�سمها �سراحة. ومن 

ثم ف���اإن من ال�سروري ح���ل امل�ساألة وفقا للمبادئ العام���ة التي تقوم عليها 
 التفاقية، �سريطة اأن توجد مبادئ عامة ذات �سلة ت�ستند اإليها التفاقية.)60( 
ووفق���ا لق���رارت عديدة، تتجلى يف امل���ادة 79 )1(،)61( وكذلك )وفقا لأحد 
ق���رارات املحاك���م( املادة 2 )اأ(، تل���ك املبادئ العامة، الت���ي مت تلخي�سها 
كالآتي: يقع على الطرف الذي يحاول احل�سول على نتائج قانونية مفيدة من 
اأح���د الأحكام عبء اإثبات الوفاء باملقت�سيات ال�سرورية الوقائعية الالزمة 
للت���ذرع بذلك احلكم؛)62( كم���ا يتعني على الطرف ال���ذي يطالب با�ستثناء 
 اأن يثب���ت الوف���اء باملقت�سي���ات ال�سروري���ة الوقائعية لذل���ك ال�ستثناء.)63( 
وراأت بع����ض املحاكم اأنه، من اأجل عزو ع���بء الإثبات، "يجب اأن يو�سع يف 
العتبار مدى قرب كل طرف من الوقائع ذات ال�سلة قيد النظر، اأي قدرة 
الط���رف على جمع وتقدمي الأدلة املتعلقة بتل���ك امل�ساألة.")64( بيد اأن بع�ض 
املحاكم ترى اأن عبء الإثبات هو م�ساألة ل تنّظمها التفاقية على الإطالق، 

واأنه مروك بدل من ذلك للقانون الوطني.)65( 

التعوي�ض الكامل

20- وفق���ا لبع�ض القرارات، ت�ستند التفاقي���ة اأي�سا على مبداأ التعوي�ض 
الكام���ل عن اخل�سائر يف حال���ة الإخالل بالعقد.)66( وق���د ح�سرت اإحدى 
املحاك���م هذا املبداأ العام باحلالت التي ُيف�سخ فيها العقد نتيجة لالإخالل 
به.)67( وقالت اإحدى املحاكم اإن ح�سر التعوي�سات عن ال�سرر يف الأ�سرار 

التي ميكن توقعها ي�سّكل مبداأ عاما يف التفاقية.)68(

عدم ا�ضرتاط ال�ضكل

21- اأفادت حماكم عدة باأن مبداأ عدم ا�سراط ال�سكل، املن�سو�ض عليه 
يف امل���ادة 11، ي�سكل مبداأ عاما تقوم عليه التفاقية،)69( وترّتب على هذا 
املب���داأ اأمور من بينها حرية الطرفني يف تعديل عقدهما اأو اإنهائه خطيا اأو 
�سفهيا اأو باأي �سكل اآخر. ورئي اأن اإنهاء العقد �سمنيا ممكن،)70( كما رئي 
اأنه يجوز تعديل العقد اخلطي �سفاهة.)71( كذلك ترى عدة حماكم اأن مبداأ 
عدم ا�سراط ال�سكل يتيح للمرء اأن يقول اإن "الإخطار ]بعدم املطابقة[ ل 
يلزم اإثباته كتابة ولذلك ميكن توجيهه �سفويا اأو عرب الهاتف.")72( غري اأن 
اإح���دى املحاكم تو�سلت اإىل النتيجة امل�سادة عندما قالت اإن "]التفاقية[ 
ل حتدد �سكل الإخطار بعدم املطابقة، ولكن كون الإخطار يتعني اأن ُير�سل، 
وكذل���ك الأحكام اخلا�سة مبحتواه، يوح���ي منطقيا باأن الإخطار ينبغي اأن 
يوج���ه يف �سكل كتاب���ي.")73( ولذلك ترى تلك املحكم���ة اأن "الإخطار الذي 
ين�ض على طبيعة عدم املطابقة ينبغي اأن ير�سل بالربيد امل�سجل اأو بربقية 

اأو بو�سيلة موثوقة اأخرى.")74(

اإر�ضال اخلطابات

22- تنطبق قاعدة الإر�سال الواردة يف املادة 27 على اخلطابات املتبادلة 
ب���ني الطرفني بع���د اأن يكونا ق���د اأبرما العق���د. ومبقت�سى ه���ذه القاعدة، 
ي�سب���ح اأي اإخط���ار اأو طل���ب اأو خطاب اآخ���ر �ساري املفع���ول حاملا يخرجه 
الط���رف املعِل���ن من نط���اق �سيطرته م�ستخدم���ا و�سيلة ات�س���ال منا�سبة. 
وتنطب���ق هذه القاع���دة على الإخطار بع���دم املطابق���ة اأو باإدعاءات الغري 
 )املادت���ان 39 و43(؛ وعل���ى املطالبات بالأداء املطاب���ق للعقد )املادة 46( 
 اأو بتخفي����ض الثم���ن )امل���ادة 50( اأو بالتعوي�س���ات )الفق���رة 1 )ب( من

 امل���ادة 45( اأو بالفائدة )امل���ادة 78(؛ وعلى اإعالن ف�سخ العقد )املواد 49 
 و64 و72 و73(؛ وعلى الإخطار الذي يحدد فرة اإ�سافية لالأداء )املادتان
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47 و63(؛ وعل���ى الإخطارات الأخرى املن�سو�ض عليها يف التفاقية، كتلك 
الت���ي ي���رد و�سفها يف امل���ادة 32 )1( وامل���ادة 67 )2( وامل���ادة 88. وتفيد 
ال�سواب���ق الق�سائية ب���اأن مبداأ اإر�سال اخلطابات هو مب���داأ عام يقوم عليه 
اجل���زء الثالث من التفاقية،)75( ومن ثم فاإنه ينطبق على اأي خطاب اآخر 
يك���ون الطرف���ان قد ا�سرتط���اه يف عقدهما، ما مل يكونا ق���د اتفقا على اأنه 

ُّم اخلطاب ليكون �ساري املفعول.)76( يجب اأن يتم ت�سل

تخفي�ض التعوي�ض

23- تت�سمن املادة 77 قاعدة ميكن مبقت�ساها تخفي�ض التعوي�ض املقرر 
مبق���دار اخل�سائر التي كان ميكن للطرف املت�سرر اأن يخفف منها باتخاذ 
التداب���ري املعقول���ة يف ظل الظروف. وق���د اعُترب مبداأ تخفي����ض التعوي�ض 

اأي�سا مبداأ عاما تقوم عليه التفاقية.)77(

الأعراف امللزمة

24- من املبادئ العامة الأخ���رى التي تقر بها ال�سوابق الق�سائية، املبداأ 
ال���ذي ت�ستند اإلي���ه املادة 9 )2( والذي مبقت�ساه يك���ون الطرفان ملزمني، 
م���ا مل يتفقا على خلف ذلك، باأي ع���رف كانا يعلمان به اأو كان ينبغي اأن 
يعلما ب���ه وكان معروفا على نطاق وا�سع يف التجارة الدولية لدى الأطراف 
يف العق���ود من النوع ال�ساري يف الفرع املعنيَّ من التجارة ومراعى بانتظام 

بني تلك الأطراف.)78(

املقا�ضة

25- راأت اإحدى املحاكم اأن التفاقية تنظم م�ساألة املقا�سة، واإن كانت ل 
 حت�سمها �سراحة؛ واأن التفاقية تت�سمن مبداأ عاما، �سمن مفهوم الفقرة 2 من

املادة 7، ي�سم���ح مبقا�سة املطالبات املتبادلة النا�سئ���ة مبقت�سى التفاقية 
)يف احلال���ة قيد النظ���ر، قيام امل�سرتي باملطالب���ة بالتعوي�ض وقيام البائع 
باملطالب���ة بر�سي���د عائدات البي���ع(.)79( غ���ري اأن حماكم اأخ���رى راأت اأن 
التفاقي���ة ل حتك���م م�ساأل���ة املقا�س���ة على الإط���لق واأنها لذل���ك مرتوكة 

للقانون الوطني املنطبق.)80(

 احلق يف المتناع عن الأداء 
ومبداأ الأداء املتبادل املتزامن

26- راأت بع����ض املحاك���م اأن التفاقي���ة تن����ض على حق ع���ام للم�سرتي 
يف المتن���اع ع���ن اأداء التزامه بالدف���ع حيثما ل يوؤدي البائ���ع التزامه.)81( 
وراأت بع����ض املحاك���م اأن "التفاقية ت�ستند اأي�س���ا اإىل مبداأ الأداء املتبادل 

املتزامن.")82(

احلق يف الفائدة

27- قالت اإحدى املحاكم اإن احلق يف الفائدة على جميع املبالغ املتاأخرة 
)انظ���ر املادة 78( ي�سكل اأي�س���ا مبداأ عاما يف التفاقي���ة.)83( وترى بع�ض 

املحاك���م اأن التفاقي���ة تقوم عل���ى مبداأ عام مفاده اأن احل���ق يف الفائدة ل 
ي�ستوج���ب اإر�س���ال اإخطار ر�سم���ي اإىل املدين املق�سر.)84( غ���ري اأن هناك 
قرارات اأخرى تفيد باأن الفائدة على املبالغ املتاأخرة ل ُت�ستحق اإل اإذا كان 

قد ُوّجه اإخطار ر�سمي بها اإىل املدين.)85(

28- وراأت بع����ض املحاك���م اأن م�ساألة حتديد �سع���ر الفائدة، وهي م�ساألة 
ل تتناوله���ا التفاقية حتديدا، ينبغي اأن ت�سوى باللجوء اإىل املبادئ العامة 
للتفاقي���ة. غ���ري اأن معظم الآراء يذه���ب اإىل اأن التفاقي���ة ل حتكم �سعر 
د  الفائ���دة اإطلقا؛ ولذا ف���اإن حتديده مرتوك للقان���ون املنطبق الذي يحدَّ
بوا�سط���ة قواع���د القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة، عل���ى النحو الوارد يف 

املادة 7 )2(.)86(

تكاليف اللتزامات الواقعة على ال�ضخ�ض نف�ضه

29- راأت اإح���دى املحاك���م اأن التفاقي���ة ت�ستند اإىل املب���داأ الذي وفقا له 
"يتعني على كل طرف اأن يتحمل تكاليف التزاماته.")87(

تغيرُّ الظروف واحلق يف اإعادة التفاو�ض

30- راأت اإح���دى املحاك���م اأن���ه، عم���ل باملبداأ الع���ام الذي ت�ستن���د اإليه 
التفاقي���ة، ف���اإن "الطرف الذي يت���ذرع بتغري الظروف ال���ذي يخل اإخلل 
جذري���ا بالتوازن التعاقدي ]...[ يح���ق له اأي�سا اأن يطالب باإعادة التفاو�ض 

على العقد.")88(

ا�ضت�ضواب ا�ضتمرار العقد

31- راأى معلقون اأي�سا اأن التفاقية تقوم على مبداأ ا�ست�سواب ا�ستمرار 
العق���د (Favor contractus) ال���ذي يتع���ني على املرء، عمل ب���ه، اأن يعتمد 
نهوج���ا موؤاتي���ة للتو�س���ل اإىل اأن العق���د م���ا زال ملزما للطرف���ني بدل من 
التو�س���ل اإىل اأن���ه يتعني ف�سخه. وق���د اعُتمد هذا املبداأ اأي�س���ا يف ال�سوابق 
الق�سائي���ة. وق���د اأ�سارت اإح���دى املحاكم �سراح���ة اإىل مب���داأ ا�ست�سواب 
ا�ستم���رار العق���د،)89( يف ح���ني قالت اأخ���رى اإن املبادئ العام���ة للتفاقية 
"تق�سي بتف�سيل الأداء.")90( واكتفت حمكمة اأخرى بقولها اإن ف�سخ العقد 

)91(.(ultima ratio) "ي�سكل تدبريا علجيا هو "و�سيلة اأخرية

وخل�س���ت ع���دة ق���رارات اإىل اأن امل���ادة 40 جت�ّسد مب���داأ عاما   -32
للتفاقية ميكن تطبيقه لت�سوية م�سائل غري م�سّواة يف اإطار التفاقية.)92( 
فوفق���ا لإحدى هيئات التحكيم، "تعرّب امل���ادة 40 عن مبادئ الإن�ساف يف 
التج���ارة التي تقوم عليها اأي�سا اأح���كام عديدة اأخرى من التفاقية، وهذه 
املادة بطبيعتها تدوين ملبداأ عام".)93( وهكذا اأكد قرار الهيئة اأنه حتى اإذا 
كانت املادة 40 ل تنطبق انطباقا مبا�سرا عند عدم مطابقة الب�سائع وفقا 
ل�س���رط �سمان تعاقدي فاإن املبداأ الع���ام الذي تقوم عليه املادة 40 ينطبق 
 انطباق���ا غ���ري مبا�سر على تل���ك احلالة من خلل الفق���رة 2 من املادة 7. 
ويف ق���رار اآخر، ا�ستقت اإح���دى املحاكم من املادة 40 مبداأ عاما مفاده اأنه 
حت���ى امل�سرتي املهم���ل اإهمال بالغا ي�ستحق حماية اأك���رب من احلماية التي 
ي�ستحقه���ا البائ���ع املحتال؛ ثم طبقت ه���ذا املبداأ فق���ررت اأن بائعا اأعطي 
معلومات خاطئة عن عمر ال�سيارة وامل�سافة التي قطعتها ل ميكنه اأن يفلت 
من امل�سوؤولية مبقت�سى املادة 35 )3()94( حتى واإن مل يكن ممكنا اأن يكون 

امل�سرتي غري مدرك لعدم املطابقة عند اإبرام العقد.)95(
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33- راأت اإح���دى املحاك���م اأن املب���ادئ العامة للتفاقي���ة جم�ّسدة، على 
�سبيل املثال ل احل�سر، يف مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية.)96( 
وراأت اإح���دى هيئات التحكي���م اأن مبادئ اليونيدروا ه���ي "مبادئ مبفهوم 

املادة 7 )2( من اتفاقية البيع".)97(

34- ول���دى حتديد �سعر الفائدة الذي يطبق على �سداد املبالغ املتاأخرة، 
طبق���ت اإحدى هيئات التحكي���م)98( ال�سعر املحدد يف كل من املادة 9-4-7 
من مبادئ اليونيدروا للعق���ود التجارية الدولية واملادة 4-507 من مبادئ 
قانون العق���ود الأوروبي ال�سابقة، حمتجة باأن تلك القواعد يتعني اأن ُتعترب 
مب���ادئ عامة ت�ستند اإليها التفاقية. ويف ق�سايا اأخرى،)99( اأ�سارت هيئات 
حتكيم اإىل مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لتعزيز النتائج التي 

تو�سل���ت اإليها مبقت�سى قواعد التفاقية؛ كما اأ�س���ارت اإحدى املحاكم اإىل 
مب���ادئ اليوني���دروا للعقود التجاري���ة الدولية لدعم ح���ل تو�سلت اإليه على 
اأ�سا����ض التفاقية.)100( وذكرت حمكمة اأخ���رى اأن مبادئ اليونيدروا ميكن 
ت�ساعد على حتديد املعنى الدقيق للمبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية 

البيع.)101(

35- ويف ق���رار يتعل���ق بامل���ادة 76 م���ن التفاقية، قالت هيئ���ة حتكيم اإن 
الأح���كام املكافئ���ة املوج���ودة يف "مب���ادئ اليوني���دروا ت�ستخ���دم عب���ارات 
اأب�س���ط وتوج���ز اأج���زاء من امل���ادة 76 م���ن اتفاقي���ة البيع يف �س���كل اأ�سهل 
للق���راءة. ولذلك ميكن اأن يق���ال اإنه �سيكون من املفي���د الطلع على تلك 
املب���ادئ قب���ل تطبي���ق احلك���م املكافئ م���ن اتفاقي���ة البي���ع. و�سيتيح ذلك 
 للمحكم���ة اأو هيئة التحكي���م اأن تكت�سب 'اإح�سا�سا' مبا حت���اول اتفاقية البيع 

حتقيقه.")102(

احلوا�ضي

)1( ق�سية كلوت رقم 549 ]حمكمة مقاطعة فالن�سيا، اإ�سبانيا، 7 حزيران/يونيه 2003[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)2( انظ���ر موؤمت���ر الأمم املتحدة املعن���ي بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيين���ا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمي���ة، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، ال�سفحة 17.
)3( للط���لع عل���ى اإ�سارات يف ال�سوابق الق�سائية اإىل �س���رورة مراعاة الطابع الدويل للتفاقية يف تف�سري التفاقية، انظر حمكم���ة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة 

الثالثة(، الوليات املتحدة، 21 متوز/يوليه 2010، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100721u1.html؛ حمكمة النق�ض، بلجيكا، 19 حزيران/يونيه 2009، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html؛ حمكمة بريدا، هولندا، 27 �سباط/فرباير 2008، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 
946 ]املحكمة الإقليمية يف براتي�سلفا، �سلوفاكيا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2005[؛ ق�سية كلوت رقم 774 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2 اآذار/مار�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار( ؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 21 اآذار/مار�ض 2004، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html )ت�سري 
اإىل �سبعة قرارات ملحاكم اأجنبية(؛ ق�سية كلوت رقم 720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، حتكيم، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت 
رقم 418 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 17 اأيار/مايو 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 138 ]حمكمة ال�ستئناف يف 
الوليات املتحدة )الدائرة الثانية(، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 84 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت 
اآم ماي���ن، اأملاني���ا، 20 ني�سان/اأبري���ل 1994[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 201 ]حمكم���ة منطقة لوفني يف كانتون برين، �سوي�س���را، 7 اأيار/مايو 1993[ )انظر 

الن�ض الكامل للقرار(.
)4( ق�سية كلوت رقم 885 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2003[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)5( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم 222 ]حمكمة ال�ستئن���اف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�س���رة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يوني���ه 1998[ )انظر الن�ض الكامل 

للق���رار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 413 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 6 ني�سان/اأبريل 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 
230 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كارلزروهي، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 171 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل 

1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 201 ]حمكمة منطقة لوفني يف كانتون برين، �سوي�سرا، 7 اأيار/مايو 1993[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)6( املحكمة العليا يف نيوزيلندا، نيوزيلندا، 30 متوز/يوليه 2010، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html؛ حمكمة فوريل، اإيطاليا، 16 �سباط/

فرباي���ر 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 2009 
)امللف رقم 2009/4505، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2؛ ق�سية كلوت رقم 842 ]حمكمة مودينا، 
اإيطاليا، 9 كانون الأول/دي�سمرب 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 747 ]املحكمة العليا، النم�سا، 23 اأيار/مايو 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 
كلوت رقم 774 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2 اآذار/مار�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ 
)انظ���ر الن����ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 595 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 15 اأيلول/�سبتم���رب 2004[؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 892 ]حمكمة كانت���ون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 27 
كانون الثاين/يناير 2004؛ ق�سية كلوت رقم 333 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، 11 حزيران/يونيه 1999[؛ ق�سية كلوت رقم 271 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 24 
اآذار/مار�ض 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 217 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5.html :7( رابطة التحكيم الأمريكية، الوليات املتحدة، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007، على العنوان(

 )8( Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 2009 )امللف رقم 2009/4505(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2

)9( املحكمة العليا يف نيوزيلندا، نيوزيلندا، 30 متوز/يوليه 2010، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html؛ انظر اأي�سا حمكمة فوريل، اإيطاليا، 

16 �سباط/فرباي���ر 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 842 ]حمكمة مودينا، 
اإيطالي���ا، 9 كان���ون الأول/دي�سمرب 2005[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 774 ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، 2 اآذار/مار�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 

انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :10( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملاني���ا، 14 كان���ون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/090114g1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 747 ]املحكمة العليا، النم�سا، 23 اأيار/مايو 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 774 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 
2 اآذار/مار����ض 2005[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 25 متوز/يوليه 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 434 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 28 اآب/اأغ�سط�ض 2001[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3. :11( انظ���ر حمكم���ة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
cases/081211i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 774 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2 اآذار/مار�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 
http://cisgw3. :11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

.law.pace.edu/cases/040225i3.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :12( ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cases/081211i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/ :13( ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cases/081211i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/ :14( ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cases/081211i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

)15( ق�سي���ة كلوت رق���م 651 ]حمكمة بادوف���ا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطالي���ا، 25 �سباط/فرباير 2004، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)16( حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 20 اآب/اأغ�سط�ض 2008، عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080820u1.html؛ 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080416u1. :حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 16 ني�سان/اأبريل 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف الولي���ات املتحدة )الدائ���رة ال�سابعة(، الوليات املتح���دة، 23 اأيار/ماي���و 2005، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانhtml
cases/050523u1.html#ii؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 699 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 19 اآذار/مار�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 21 اآذار/مار�ض 2004، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html )ت�سري اإىل �سبعة 

قرارات ملحاكم اأجنبية(؛ ق�سية كلوت رقم 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[.
)17( حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 20 اآب/اأغ�سط�ض 2008، عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080820u1.html؛ 

حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 16 ني�سان/اأبري���ل 2008، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080416u1.html؛ رابطة 
التحكي���م الأمريكي���ة، الوليات املتح���دة، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007، عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 699 ]حمكمة 
الولي���ات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 19 اآذار/مار�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات 
املتح���دة، 21 اآذار/مار�ض 2004، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html )ت�سري اإىل �سبعة قرارات ملحاكم اأجنبية(؛ ق�سية كلوت 
رقم 580 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الرابعة(، 21 حزيران/يونيه 2002[؛ ق�سية كلوت رقم 138 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثانية(، 

الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)18( انظر ق�سية كلوت رقم 720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، 20 متوز/

يولي���ه 1995، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/169.htm (ت�سري اإىل التاريخ الت�سريعي للم���ادة 78(؛ ق�سية كلوت رقم 84 ]املحكمة الإقليمية 
العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 20 ني�سان/اأبريل 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://www.cisg.at/2_10000w.htm :19( ق�سية كلوت رقم 426 ]املحكمة العليا، النم�سا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

)20( ق�سية كلوت رقم 699 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 19 اآذار/مار�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا ق�سية 

كلوت رقم 580 ]حمكمة ال�ستئناف الدورية يف الوليات املتحدة )الدائرة الرابعة(، الوليات املتحدة، 21 حزيران/يونيه 2002[؛ ق�سية كلوت رقم 434 ]حمكمة الوليات املتحدة 
ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 28 اآب/اأغ�سط�ض 2001[.

http://cisgw3.law. :21( هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، 15 متوز/يوليه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/080715sb.html )تن����ض �سراح���ة على اأن "املمار�سات الق�سائي���ة الأجنبية ]...[ ينبغي اأن تو�سع يف العتبار لغر�ض حتقيق التطبيق املوحد للتفاقية، عمل باملادة 
7 )1( من التفاقية"(.

)22( انظ���ر، عل���ى �سبيل املثال، ق�سية كلوت رق���م 1029 ]هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابع���ة لغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، 28 كان���ون الثاين/يناير 2009[، ترجمة 

بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية كلوت رقم 549 ]حمكمة مقاطعة فالن�سيا، اإ�سبانيا، 7 حزيران/يونيه 2003[؛ ق�سية كلوت 
رق���م 608 ]حمكم���ة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 613 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 

الوليات املتحدة، 28 اآذار/مار�ض 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)23( املحكمة العليا يف نيوزيلندا، نيوزيلندا، 30 متوز/يوليه 2010، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html )ت�سري اإىل قرارات من ثلث هيئات 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :ق�سائي���ة اأجنبي���ة خمتلفة(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة جورجي���ا ال�سمالية، الوليات املتحدة، 17 كان���ون الأول/دي�سمرب 2009، على العن���وان
cases/091217u1.html#iii )ت�س���ري اإىل ق���رار فرن�سي وقرار �سيني(؛ حمكمة اآرنهيم، هولن���دا، 29 متوز/يوليه 2009، غري من�سورة )ت�سري اإىل قرار من�ساوي(؛ حمكمة اأم�سرتدام، 
هولن���دا، 3 حزيران/يوني���ه 2009 )املل���ف رق���م HA ZA 08-2073 / 403763( غ���ري من�س���ورة )ت�س���ري اإىل قرار �سادر ع���ن املحكمة العلي���ا الأملانية(؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف 
ه���ام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبري���ل 2009، على العن���وان: www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1978.pdf )ت�سري اإىل قرار �سادر ع���ن حمكمة يف الوليات املتحدة(؛ 
حمكم���ة روت���ردام، هولندا، 25 �سباط/فرباي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090225n1.html )ت�سري اإىل 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ق���رار �سادر ع���ن املحكمة العليا الأملانية(؛ حمكمة فوريل، اإيطالي���ا، 16 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
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cases/090216i3.html )ت�سري اإىل اأكرث من 30 قرارا �سادرا عن حماكم اأجنبية(؛ حمكمة اأوتريخت، هولندا، 21 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090121n1.html )ت�سري اإىل ق���رار اأملاين(؛ ق�سية كلوت رقم 867 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008[، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html )ت�سري اإىل 47 قرارا �س���ادرا عن حماكم اأجنبية(؛ ق�سية كلوت رقم 
958 ]املحكم���ة الحتادي���ة يف اأ�سرتالي���ا، �سجل منطقة جنوب اأ�سرتالي���ا، اأ�سرتاليا، 24 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 2008[ )ت�سري اإىل قرار �سادر عن املحكم���ة العليا الفرن�سية(؛ حمكمة 
الولي���ات املتحدة ملنطقة اإلين���وي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 3 اأيلول/�سبتم���رب 2008، متاحة على على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080903u1.html#i )ت�سري 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :اإىل ق���رار فرن�س���ي(؛ املحكمة الإقليمية العلي���ا يف �ستوتغارت، اأملاني���ا، 31 اآذار/مار�ض 2008، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/080331g1.html )ت�س���ري اإىل ق���رار فنلندي وقرار هولندي(؛ حمكم���ة روفرييتو، اإيطاليا، 21 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، يونيلك�ض )ت�س���ري اإىل قرارين اأملانيني(؛ املحكمة 
العليا، بولندا، 11 اأيار/مايو 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070511p1.html )ت�سري اإىل قرار من�ساوي(؛ حمكمة 
الوليات املتحدة ملنطقة وا�سنطن الغربية، الوليات املتحدة، 13 ني�سان/اأبريل 2006، على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413u1.html )ت�سري اإىل قرار حمكمة 
�سوي�سرية(؛ ق�سية كلوت رقم 721 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كارلزروهي، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل قرارين �سوي�سري واأمريكي(؛ 
حمكم���ة منطق���ة نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html )ت�سري 
اإىل ق���رار حتكي���م رو�سي(؛ ق�سية كلوت رقم 774 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2 اآذار/مار����ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل قرارين �سادرين عن املحكمة العليا 
النم�ساوي���ة(؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 651 ]حمكمة بادوف���ا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل 13 قرارا �س���ادرا عن حماكم اأجنبية(؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 773 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 30 حزيران/يونيه 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل قرارين �سدرا عن حمكمة اأجنبية وكذلك قراري حتكيم(؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1. :حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطق���ة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 21 اآذار/مار����ض 2004، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3. :ت�س���ري اإىل �سبع���ة قرارات �س���ادرة عن حماكم اأجنبية(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 31 اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( html
law.pace.edu/cases/040331i3.html )ت�س���ري اإىل 17 ق���رارا �س���ادرا عن حماكم اأجنبية(؛ ق�سية كلوت رقم 695 ]حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات 
املتح���دة، 29 اآذار/مار����ض 2004[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل قراري���ن اأملانيني(؛ حمكمة بادوفا، اإيطالي���ا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html )ت�سري اإىل 30 قرارًا �سادرا عن حماكم وهيئات حتكي���م اأجنبية(؛ حمكمة منطقة مانهامي، اأملانيا، 
16 �سباط/فرباي���ر IHR 2006 ،2004، 106، 107 )ت�س���ري اإىل ق���رار �سوي�سري وقرار اأمريكي(؛ ق�سية كلوت رقم 819 ]حمكمة تي���ري، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 2004[ )ت�سري 
اإىل ق���رار �س���ادر ع���ن حمكمة اأمريكية(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 885 ]املحكمة الحتادي���ة، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 2003[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار( )ت�سري اإىل قرار 
بلجيك���ي وق���رار �سوي�س���ري(؛ ق�سية كلوت رقم 889 ]املحكمة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 24 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2003[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل قرار 
م���ن املحكم���ة العليا الأملانية(؛ ق�سية كلوت رقم 549 ]حمكمة مقاطع���ة فالن�سيا، اإ�سبانيا، 7 حزيران/يونيه 2003[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل ثلثة قرارات اأجنبية(؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 608 ]حمكمة رميين���ي، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل 37 ق�سية وق���رارات حتكيم اأجنبية(؛ ق�سية كلوت 
رق���م 882 ]املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغاو، �سوي�سرا، 5 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل ق���رار اأملاين(؛ ق�سية كلوت رقم 613 ]حمكمة الوليات 
املتح���دة ملنطق���ة اإلينوي ال�سمالي���ة، الوليات املتحدة، 28 اآذار/مار����ض 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�س���ري اإىل قرار اأ�سرتايل(؛ ق�سية كلوت رق���م 447 ]حمكمة الوليات 
املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 26 اآذار/مار�ض 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل ثلثة قرارات اأملانية(؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 
6 اآذار/مار����ض 2002، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020306b1.html )ت�سري اإىل قرار �سوي�سري(؛ ق�سية كلوت رقم 631 ]املحكمة العليا 
يف كوين�زلن���د، اأ�سرتالي���ا، 17 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2000[ )انظر الن����ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل قرار اأجنبي واحد(؛ ق�سية كلوت رق���م 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 
متوز/يولي���ه 2000[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل 40 ق�سيًة وقرارات حتكيم اأجنبية(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 426 ]املحكمة العليا، النم�سا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[ )انظر 
الن����ض الكام���ل للق���رار( )ت�سري اإىل قرار اأجنبي واحد(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 380 ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، 29 كانون الأول/دي�سمرب 1999[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل 
ق���رار اأجنب���ي واح���د(؛ ق�سية كلوت رقم 418 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة لويزيانا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 17 اأيار/مايو 1999[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981202b1.html :ق�سية اأملانية واحدة(؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 2 كانون الأول/دي�سمرب 1998، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)ت�سري اإىل قرارين اأجنبيني(؛ ق�سية كلوت رقم 205 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل قرار اأجنبي 
 واحد(؛ حمكمة كونيو، اإيطاليا، 31 كانون الثاين/يناير 1996، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960131i3.html )ت�سري اإىل

قرارين اأجنبيني(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :24( حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة اإلين���وي ال�سمالي���ة، الوليات املتح���دة، 21 اآذار/مار����ض 2004، متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3. :؛ حمكم���ة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/040521u1.html
html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 608 ]حمكم���ة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 

متوز/يوليه 2000[؛ ق�سية كلوت رقم 380 ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، 29 كانون الأول/دي�سمرب 1999[.
)25( انظ���ر موؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائ���ع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائ���ق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�س���ات العام���ة واجتماع���ات اللجنة الرئي�سية، 1981، ال�سفحة 18؛ للطلع على اإ�سارة يف ال�سوابق الق�سائية اإىل ن�ض امل���ادة 7 )1( امل�سار اإليه يف الن�ض، انظر، مثل، حمكمة 
بريدا، هولندا، 27 �سباط/فرباير 2008، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 802 ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، 17 كانون الثاين/يناير 2008[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)26( ق�سية كلوت رقم 595 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 15 اأيلول/�سبتمرب 2004[.

)27( موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات 

العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، ال�سفحة 18.
)28( للط���لع عل���ى ق�ساي���ا ا�ست�سهدت فيها املحاكم بن�ض امل���ادة 7 )2( ، انظر، مثل، حمكمة منطقة نيرتا، �سلوفاكيا، 9 اآذار/مار����ض 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070309k1.html; Efetio Thessalonikis، اليونان، 2006 )امللف رق���م 2006/2923(، ملّخ�ض بالإنكليزية متاح يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070001gr.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 
29 اأيلول/�سبتم���رب 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060929r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :التج���ارة وال�سناع���ة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 27 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان

cases/051027r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 18 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2005، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051018r1.html؛ ق�سية كلوت رقم 946 ]املحكم���ة الإقليمية يف براتي�سلفا، �سلوفاكيا، 11 ت�سرين الأول/
اأكتوبر 2005[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 18 متوز/يوليه 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050718r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 3 اأيلول/
�سبتم���رب 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040903r1.html؛ هيئة حتكيم التج���ارة الدولية التابعة لغرفة التجارة 
وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 28 اأيار/مايو 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040528r1.html؛ 
هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولية التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، 11 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2002، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051027r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051027r1.html


49 اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة

 عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021111r1.html؛ حمكم���ة روت���ردام، هولن���دا، 12 متوز/يولي���ه 2001، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html

)29( حمكمة منطقة �سورزيه، �سوي�سرا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1728.pdf؛ 

 املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 6 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041006g1.html

)30( انظ���ر حمكم���ة اآرنهيم، هولندا، 29 متوز/يولي���ه 2009 )امللف رقم HA ZA 08-1230 / 172927(، غري من�سورة؛ حمكمة كا�سات���ي، بلجيكا، 19 حزيران/يونيه 2009، 

ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html؛ حمكم���ة اأم�سرتدام، هولندا، 3 حزيران/يوني���ه 2009 )امللف رقم 
HA ZA 08-2073 / 403763(، غ���ري من�س���ورة؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطق���ة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 20 اآب/اأغ�سط����ض 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080820u1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 961 ]املحكم���ة القت�سادي���ة يف مدينة مين�س���ك، بيلرو�ض، 10 ني�سان/اأبري���ل 2008[؛ حمكمة بريدا، 
هولن���دا، 27 �سباط/فرباي���ر 2008، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة باريجوف، �سلوفاكيا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071029k1.html ،2007؛ هيئة 
حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 29 كانون الأول/دي�سمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1728.pdf :31( حمكمة منطقة �سورزيه، �سوي�سرا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)32( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم 961 ]املحكمة القت�سادية يف مدينة مين�سك، بيلرو�ض، 10 ني�سان/اأبري���ل 2008[؛ ق�سية كلوت رقم 932 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، 

�سوي�س���را، 12 كان���ون الأول/دي�سمرب 2006[؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 28 حزيران/يونيه 2004، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040628r1.html؛ املحكمة التجارية رقم 26، الأمانة رق���م 51، بوينو�ض اآيري�ض، الأرجنتني، 2 
متوز/يولي���ه 2003، الرتجمة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030702a1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، باري�ض، 23 

كانون الثاين/يناير 1997 )قرار حتكيم يف ق�سية رقم HV/JK/8611(، يونيلك�ض.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5. :33( رابط���ة التحكي���م الأمريكية، الوليات املتح���دة، 23 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 2007، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

العن���وان: الإنرتن���ت عل���ى  بالإنكليزي���ة متاح���ة يف  الرو�س���ي، 25 حزيران/يوني���ه 2001، ترجم���ة  التحكي���م الحتادي���ة ملنطق���ة مو�سك���و، الحت���اد  اأي�س���ا هيئ���ة  انظ���ر   html؛ 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010625r1.html

)34( ق�سية كلوت رقم 720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1728.pdf :35( حمكمة منطقة �سورزيه، �سوي�سرا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)36( انظ���ر، مث���ل، حمكم���ة روتردام، هولن���دا، 17 اآذار/مار�ض 2010 )امللف رق���م HA ZA 08-1162 / 306752 ( غري من�سورة؛ حمكمة ت�سف���ويل، هولندا، 9 كانون الأول/

http://globalsaleslaw. :غري من�سورة؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 18 اأيار/مايو 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان )HA ZA 08-635 / 145652 دي�سمرب 2009 )امللف رقم
http:// :؛ حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة ني���و جري�سي، الوليات املتح���دة، 15 ني�سان/اأبريل 2009، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانcom/content/api/cisg/urteile/1998.pdf
cisgw3.law.pace.edu/cases/090415u1.html؛ Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 2009 )امللف رقم 2009/4505(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://globalsaleslaw. :؛ حمكم���ة منطقة �سورزيه، �سوي�سرا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2
http://cisgw3.law. :؛ حمكم���ة منطق���ة لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcom/content/api/cisg/urteile/1728.pdf

pace.edu/cases/080612g2.html؛ ق�سية كلوت رقم 849 ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 2007[؛ ق�سية كلوت رقم 934 ]حمكمة كانتون فاليه، 
�سوي�س���را، 27 ني�سان/اأبري���ل 2007[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070427s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 828 ]حمكمة 
هريتوغينبو�ض، هولندا، 2 كانون الثاين/يناير 2007[؛ ق�سية كلوت رقم 945 ]حمكمة منطقة غالنتا، �سلوفاكيا، 15 كانون الأول/دي�سمرب 2006[؛ ق�سية كلوت رقم 932 ]املحكمة 
العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 12 كانون الأول/دي�سمرب 2006[؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 15 ت�سرين 
الثاين/نوفم���رب 2006، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r1.html؛ هيئة حتكيم التج���ارة الدولية التابعة لغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060309r1. :التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 9 اآذار/مار�ض 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
html؛ حمكم���ة اآرنهيم، هولن���دا، 1 اآذار/مار�ض 2006، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060301n1.html؛ هيئة حتكيم 
http:// :التج���ارة الدولي���ة التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 13 �سباط/فرباي���ر 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/060213r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 26 كانون الثاين/يناير 2006، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060126r1.html؛ هيئة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف 
الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 13 كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060113r1.html؛ ق�سية 
كلوت رق���م 842 ]حمكم���ة مودينا، اإيطاليا، 9 كانون الأول/دي�سمرب 2005[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئناف يف فر�ساي، فرن�سا، 13 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2005، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html؛ ق�سية كلوت رق���م 944 ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 11 ت�سرين 
الأول/اأكتوب���ر 2005[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 919 ]املحكمة التجارية العلي���ا، كرواتيا، 26 متوز/يوليه 2005[؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد 
الرو�س���ي، الحت���اد الرو�سي، 27 ني�سان/اأبري���ل 2005، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050427r1.html؛ هيئة حتكيم 
http:// :التج���ارة الدولي���ة التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 24 كانون الثاين/يناير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cisgw3.law.pace.edu/cases/050124r2.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف اأوكرانيا، اأوكرانيا، 2005 )قرار حتكيم، يف الق�سية رقم 
48 لع���ام 2005(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000u5.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :وال�سناع���ة يف الحت���اد الرو�س���ي، الحت���اد الرو�س���ي، 2 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان
cases/041102r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 19 اأيار/ماي���و 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040519r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 
12 اآذار/مار����ض 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040312r1.html؛ حمكم���ة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 
2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة 
يف الحت���اد الرو�س���ي، الحت���اد الرو�سي، 19 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219r1.html؛ 
املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 25 متوز/يوليه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html؛ 
هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 17 �سباط/فرباير 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030217r1.html؛ ق�سية كلوت رقم 574 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2003[ 
http:// :انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، فرن�سا، 2003 )قرار حتكيم، يف الق�سي���ة رقم 11849(، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(
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cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html؛ اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 27 كان���ون الأول/دي�سمرب 2002، متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021227c1.html#iii؛ ق�سية كلوت رقم 611 ]حمكمة ال�ستئناف الدوري���ة يف الوليات املتحدة )الدائرة ال�سابعة(، 
الولي���ات املتح���دة، 19 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2002[؛ ق�سية كلوت رقم 636 ]حمكمة ال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو����ض اآيري�ض، الأرجنتني، 21 متوز/يوليه 2002[؛ ق�سية 
كلوت رق���م 580 ]حمكم���ة ال�ستئن���اف الدورية يف الوليات املتح���دة )الدائرة الرابعة(، الوليات املتح���دة، 21 حزيران/يونيه 2002[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ هيئة حتكيم 
http://cisgw3. :التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 22 اآذار/مار�ض 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
law.pace.edu/cases/020322r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولية التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 28 �سباط/فرباير 2002، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020228r1.html؛ هيئة التحكيم الحتادية ملنطقة مو�سكو، الحتاد الرو�سي، 11 �سباط/فرباير 
2002، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020211r1.html؛ ق�سية كلوت رقم 482 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 
6 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2001[، متاحة اأي�سا يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/061101v.htm؛ ق�سية كلوت رقم 605 ]املحكمة العليا، 
النم�س���ا، 22 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2001[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 17 
متوز/يولي���ه 2001، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010717r1.html؛ غرفة التج���ارة وال�سناعة البلغارية، بلغاريا، 12 
اآذار/مار�ض 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010312bu.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010125r1. :وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 25 كانون الثاين/يناير 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
html؛ هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 10 كان���ون الثاين/يناير 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010110r1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، فرن�سا، 2001 )قرار حتكيم، يف الق�سية رقم 9771(، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/019771i1.html؛ حمكمة ال�ستئناف الوطنية التجاري���ة، الأرجنتني، 24 ني�سان/اأبريل 2000، 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen10.htm )ت�سري اإىل الق�سية نف�سها(؛ ق�سية كلوت رقم 333 ]املحكمة التجارية يف كانتون 
اآرغاو، �سوي�سرا، 11 حزيران/يونيه 1999[؛ حمكمة زوتفني، هولندا، 29 اأيار/مايو 1997، يونيلك�ض )ت�سري اإىل الق�سية نف�سها(؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة 
وال�سناع���ة يف الحت���اد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 28 اآذار/مار����ض 1997، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970328r1.html؛ 
حمكم���ة منطق���ة ماين، اأملانيا، 6 اأيلول/�سبتمرب 1994، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/382.htm )ت�سري اإىل الق�سية نف�سها(؛ ق�سية كلوت 

رقم 97 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 9 اأيلول/�سبتمرب 1993[ )ت�سري اإىل الق�سية نف�سها( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)37( ق�سية كلوت رقم 932 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 12 كانون الأول/دي�سمرب 2006[.

)38( املحكمة العليا، بولندا، 11 اأيار/مايو 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070511p1.html؛ املحكمة العليا، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218a3.html :النم�سا، 18 كانون الأول/دي�سمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/692.htm :39( حمكمة منطقة هامبورغ-اآلتونا، اأملانيا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 2000، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law. :املل���ف رق���م 2009/4505(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان( اليون���ان، 2009 ،Polimeles Protodikio Athinon انظ���ر )40(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة بادوف���ا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانpace.edu/cases/094505gr.html#ii2
cases/040225i3.html؛ حمكم���ة حتكي���م التجارة الأجنبية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سلفية، �سربيا، 9 كانون الأول/دي�سمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
 Giurisprudenza ؛ ق�سي���ة كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[، اأي�سا يفhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html :العن���وان
italiana، 2003، 896 وم���ا يل���ي ذلك؛ ق�سية كلوت رقم 1017 ]حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 15 اأيار/مايو 2002[؛ املحكمة التجارية يف اإيبري، بلجيكا، 18 �سباط/فرباير 
2002، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020218b1.html؛ املحكم���ة التجارية يف اإيبري، بلجيكا، 29 كان���ون الثاين/يناير 2001، متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html؛ ق�سية كلوت رقم 432 ]حمكمة منطقة �ستيندال، اأملانيا، 12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2000[، اأي�سا يف 

.32 ،2001 ،Internationales Handelsrecht

 )41( Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 2009 )امللف رقم 2009/4505(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1. :42( انظر املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، 24 متوز/يوليه 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ حمكم���ة روتردام، هولن���دا، 25 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090225n1.html؛ املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملانيا، 14 كانون الثاين/يناي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1. :حمكمة ال�ستئناف يف براندينبورغ، اأملانيا، 18 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 8 �سباط/فرباير 2008، يونيلك�ض؛ حمكمة مقاطعة نافارا، اإ�سبانيا، 27 
كان���ون الأول/دي�سم���رب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071227s4.html؛ حمكمة روفرييتو، اإيطاليا، 21 ت�سرين 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :الثاين/نوفم���رب 2007، يونيلك����ض؛ رابطة التحكيم الأمريكية، الوليات املتحدة، 23 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2007، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كولوني���ا، اأملانيا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/071023a5.html
http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة منطق���ة نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانpace.edu/cases/051221g1.html

edu/cases/050803g1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الدولية التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 2 حزيران/يوني���ه 2005، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050602r1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�س���ي، 27 اأيار/ماي���و 2005، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050527r1.html؛ حمكمة ال�ستئناف الأوىل يف امل�سائل 
املدني���ة التابعة للدائ���رة الأوىل، املك�سيك، 10 اآذار/مار�ض 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050310m1.html؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :املحكم���ة البتدائي���ة ذات الع�س���و الواحد يف لري�سا، اليونان، 2005 )امللف رق���م 2005/165(، ملّخ�ض بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3. :؛ حمكم���ة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/050165gr.html
html؛ حمكم���ة غرافينه���اغ، هولندا، 23 ني�سان/اأبري���ل 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030423n1.html؛ هيئة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1. :التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، 2003 )قرار حتكيم، يف الق�سية رقم 11849(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http:// :؛ حمكم���ة حتكي���م التج���ارة الأجنبية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سلفية، �سربيا، 9 كانون الأول/دي�سمرب 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml
cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 1017 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غين���ت، بلجيكا، 15 اأيار/مايو 2002[، متاحة اأي�س���ا يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 9 كانون الثاين/يناير Internationales Handelsrecht ،2002، 2002، 17؛ حمكمة ال�ستئناف 
يف ه���ام، اأملاني���ا، 12 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 
445 ]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، اأي�س���ا يف Internationales Handelsrecht، 2002، 14 وما يلي ذلك؛ ق�سي���ة كلوت رقم 605 ]املحكمة العليا، 
النم�س���ا، 22 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2001[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 297 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 21 كان���ون الثاين/يناير 1998[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ 
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ق�ض���ية كالوت رق���م ٢51 ]املحكم���ة التجاري���ة يف كانت���ون زيوريخ، �ضوي�ض���را، ٣٠ ت�ض���رين الثاين/نوفمرب 1٩٩٨[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رق���م ٦٤5 ]حمكمة 
 ال�ض���تئناف يف ميالنو، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�ض���مرب 1٩٩٨[، اأي�ض���ا يونيلك�ص؛Compromex Arbitration، املك�ضيك، ٣٠ ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩٨، متاحة يف الإنرتنت على
العن���وان: www.uc3m.es/cisg/rmexi3.htm؛ ق�ض���ية كالوت رق���م ٢٧٧ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٨ �ض���باط/فرباير 1٩٩٧[؛ حمكم���ة اآرنهيم، 1٧ متوز/يوليه 
1٩٩٧، يونيلك����ص؛ حمكم���ة منطقة ميونيخ، اأملاني���ا، ٦ اأيار/مايو 1٩٩٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/341.htm )تن�ص على نف�ص ال�ض���يء(؛ 
ق�ضية كالوت رقم ٣٣٧ ]حمكمة منطقة �ضاربروكني، اأملانيا، ٢٦ اآذار/مار�ص 1٩٩٦[؛ ق�ضية كالوت رقم 1٦٦ ]حتكيم - هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، ٢1 اآذار/
مار����ص و٢1 حزيران/يوني���ه 1٩٩٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ض���ية كالوت رقم 1٣٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ض���يلي، اأملانيا، ٢٤ اأيار/ماي���و 1٩٩5[ )انظر الن�ص الكامل 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :للق���رار(؛ هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، 1٩٩5 )القرار رقم 1٩٩5/٨1٢٨(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان

cases/958128i1.html؛ هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�ضناعة الهنغارية، هنغاريا، 1٧ ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩5 )القرار رقم VB/94124(، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت 
 Renard Constructions( 1رقم 15٤ ]حمكمة ال�ض���تئناف يف غرينوبل، فرن�ض���ا، ٢٢ �ضباط/فرباير 1٩٩5[؛ حمكمة ال�ضتئناف يف نيو �ض���اوث ويلز، اأ�ضرتاليا، 1٢ اآذار/مار�ص ٩٩٢

v. Minister for Public Works(، يونيلك�ص.

)٤٣( انظر ق�ضية كالوت رقم ٢٧٧ ]حمكمة ال�ضتئناف يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٨ �ضباط/فرباير 1٩٩٧[.

)٤٤( ق�ضية كالوت رقم 15٤ ]حمكمة ال�ضتئناف يف غرينوبل، فرن�ضا، ٢٢ �ضباط/فرباير 1٩٩5[.

)٤5( حمكم���ة روت���ردام، هولندا، ٢5 �ض���باط/فرباير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090225n1.html؛ 

لالطالع على اأقوال مماثلة، انظر حمكمة روفرييتو، اإيطاليا، ٢1 ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧، يونيلك�ص؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢1 كانون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠5، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051221g1.html؛ حمكمة منطقة نويرباندينبورغ، اأملانيا، ٣ اآب/اأغ�ض���ط�ص ٢٠٠5، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٣1 ]املحكمة العليا، هولندا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠5[.

 )٤٦( حمكمة مقاطعة نافارا، اإ�ضبانيا، ٢٧ كانون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071227s4.html

)٤٧( ق�ضية كالوت رقم 5٤٧ ]حمكمة مقاطعة نافارا، اإ�ضبانيا، ٢٢ اأيلول/�ضبتمرب ٢٠٠٣[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1. :٤٨( املحكمة الإقليمية العليا يف �ض���يلي، اأملانيا، ٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ حمكمة روفرييتو، اإيطاليا، ٢1 ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧، يونيلك�ص؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢1 كانون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠5، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051221g1.html؛ حمكمة منطق���ة نويرباندينبورغ، اأملانيا، ٣ اآب/اأغ�ض���ط�ص ٢٠٠5، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الأجنبية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�ضالفية، �ضربيا، ٩ كانون الأول/دي�ضمرب 
٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html؛ ق�ض���ية كالوت رقم ٤٤5 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣1 ت�ض���رين 

الأول/اأكتوبر ٢٠٠1[، اأي�ضا يف Internationales Handelsrecht، ٢٠٠٢، 1٤ وما يلي ذلك.
)٤٩( ق�ضية كالوت رقم 5٩5 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 15 اأيلول/�ضبتمرب ٢٠٠٤[؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، ٣1 اآذار/مار�ص ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، ٢5 �ض���باط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :العنوان

)5٠( انظر هيئة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد الرو�ضي، ٢٧ متوز/يوليه 1٩٩٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990727r1.html؛ ق�ض���ية كالوت رقم ٢٣٠ ]حمكمة ال�ض���تئناف يف كارلزروهي، اأملانيا، ٢5 حزيران/يونيه 1٩٩٧[ )انظر الن�ص 
الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٤ ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�ضاد التجاري الحتادية - فيينا، النم�ضا، 15 حزيران/يونيه 1٩٩٤[؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣ ]هيئة 
التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�ضاد التجاري الحتادية - فيينا، النم�ضا، 15 حزيران/يونيه 1٩٩٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة هريتوغينبو�ص، هولندا، ٢٦ �ضباط/

فرباير Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1٩٩٢، 1٩٩٢، الرقم ٣5٤.
)51( حمكمة اأم�ضرتدام، هولندا، 5 ت�ضرين الأول/اأكتوبر Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1٩٩٤، 1٩٩5، الرقم ٢٣1.

)5٢( ق�ضية كالوت رقم ٤٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا ٢ متوز/يوليه 1٩٩٣[.

.٧5٦ ،1٩٩٧ ،Revue critique de droit international privé 5٣( ق�ضية كالوت رقم ٢٠5 ]حمكمة ال�ضتئناف يف غرينوبل، فرن�ضا، ٢٣ ت�ضرين الأول/اأكتوبر 1٩٩٦[، اأي�ضا يف(

)5٤( حمكمة منطقة �ض���ورزيه، �ضوي�ض���را، 1٢ اأيلول/�ض���بتمرب ٢٠٠٨، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1728.pdf؛ 

.٤٨ ،1٩٩٩ ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،1املحكمة العليا، النم�ضا، ٢٩ حزيران/يونيه ٩٩٩
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218a3.html :55( املحكمة العليا، النم�ضا، 1٨ كانون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)5٦( ق�ضية كالوت رقم ٣1٢ ]حمكمة ال�ضتئناف يف باري�ص، فرن�ضا، 1٤ كانون الثاين/يناير 1٩٩٨[.

)5٧( حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ٢٤ اآذار/مار�ص 1٩٩٨، يونيلك�ص.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1. :5٨( حمكم���ة كانتون فاليه، �ضوي�ض���را، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�ض���ية كالوت رق���م ٩٣٤ ]حمكم���ة كانتون فاليه، �ضوي�ض���را، ٢٧ ني�ض���ان/اأبريل ٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة كانتون فاليه، �ضوي�ض���را، ٢٧ ت�ض���رين الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانcases/070427s1.html
http:// :؛ املحكمة التجارية رقم ٢٦، الأمانة رقم 51، بوينو�ص اآيري�ص، الأرجنتني، بالإنكليزية، ٢ متوز/يوليه ٢٠٠٣، ترجمة متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/061027s1.html

.cisgw3.law.pace.edu/cases/030702a1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1. :5٩( انظر حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ضرا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�ض���ية كالوت رق���م ٩٣٤ ]حمكم���ة كانتون فاليه، �ضوي�ض���را، ٢٧ ني�ض���ان/اأبريل ٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
cases/070427s1.html؛ ق�ض���ية كالوت رقم ٨٨5 ]املحكمة الحتادية، �ضوي�ض���را، 1٣ ت�ض���رين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣[؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 1٢ متوز/
يوليه ٢٠٠٠[؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٨٠ ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، ٢٩ كانون الأول/دي�ضمرب 1٩٩٩[؛ ق�ضية كالوت رقم 1٩٦ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٢٦ ني�ضان/

اأبريل 1٩٩5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٩ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩٣[.
)٦٠( انظر ق�ضية كالوت رقم ٩٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٩ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩٣[.

)٦1( ق�ض���ية كالوت رق���م ٣٧٨ ]حمكم���ة فيجيفانو، اإيطاليا، 1٢ متوز/يولي���ه ٢٠٠٠[؛ املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٨٠ ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، ٢٩ كانون الأول/دي�ضمرب 1٩٩٩[.
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 )62( للط���لع عل���ى اإ�س���ارات اإىل ه���ذا املبداأ، انظر حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�س���را، 28 كان���ون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 934 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�س���را، 27 ني�سان/اأبريل 2007[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070427s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 885 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2003[؛ املحكمة الحتادية، 
اأملاني���ا، 9 كانون الثاين/يناير 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة 
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/257. :فيجيفان���و، اإيطالي���ا، 12 متوز/يوليه 2000[؛ حمكمة منطقة فرانكف���ورت، 6 متوز/يوليه 1994، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان

htm؛ ق�سية كلوت رقم 107 ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، 1 متوز/يوليه 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1. :63( انظر حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 885 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2003[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 
12 متوز/يوليه 2000[.

)64( ق�سي���ة كلوت رق���م 894 ]املحكمة الحتادي���ة، �سوي�سرا، 7 متوز/يوليه 2004[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا ق�سية كلوت رق���م 885 ]املحكمة الحتادية، 

�سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2003[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)65( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رق���م 261 ]حمكمة منطقة �سان، �سوي�سرا، 20 �سباط/فرباير 1997[؛ ق�سية كلوت رق���م 103 ]غرفة التجارة الدولية، 1993 )الرقم 6653([. يف 

اإح���دى الق�ساي���ا، اأ�س���ارت حمكمة مقاطعة اإىل م�سكلة ما اإن كانت التفاقية ت�ستند اإىل مبداأ ع���ام معني فيما يتعلق مب�ساألة عبء الإثبات اأم اأن امل�ساألة حتكمها التفاقية، ولكن تركت 
امل�ساألة قائمة: انظر ق�سية كلوت رقم 253 ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سرا، 15 كانون الثاين/يناير 1998[.

)66( حمكم���ة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�سية 

كلوت رق���م 424 ]املحكم���ة العليا، النم�س���ا، 9 اآذار/مار�ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتن���ت على العنوان: www.cisg.at/6_31199z.htm؛ ق�سيت���ا كلوت رقم 93 ]هيئة التحكيم 
الدولي���ة التابع���ة لغرف���ة القت�ساد التج���اري - فيينا، النم�س���ا، 15 حزيران/يونيه 1994[ ورقم 94 ]هيئ���ة التحكيم الدولية التابع���ة لغرفة القت�ساد التج���اري - فيينا، النم�سا، 15 

حزيران/يونيه 1994[.
.http://www.cisg.at/6_31199z.htm :67( ق�سية كلوت رقم 424 ]املحكمة العليا، النم�سا، 9 اآذار/مار�ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

)68( حمكم���ة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ هيئة 

http://cisgw3.law. :حتكي���م التج���ارة الأجنبي���ة التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سلفية، �سربيا، 9 كان���ون الأول/دي�سمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان
.pace.edu/cases/021209sb.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117n1. :69( انظ���ر حمكم���ة اآرنهيم، هولندا، 17 كانون الثاين/يناي���ر 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html؛ حمكم���ة بادوف���ا، اإيطالي���ا، 31 اآذار/مار����ض 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html؛ حمكمة 
روتردام، هولندا، 12 متوز/يوليه 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 
15 اأيلول/�سبتم���رب 2000، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000915s2.html؛ Compromex Arbitration، املك�سيك، 29 
ني�سان/اأبريل 1996، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.uc3m.es/cisg/rmexi2.htm؛ ق�سية كلوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[ )انظر الن�ض 

الكامل للقرار(.
.33 ،2000 ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،1999 70( املحكمة العليا، النم�سا، 29 حزيران/يونيه(

)71( ق�سية كلوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070503a3.html :72( حمكمة فيينا التجارية، النم�سا، 3 اأيار/مايو 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )73( هيئ���ة حتكي���م التج���ارة اخلارجي���ة التابعة لغرف���ة التجارة ال�سربي���ة، �سربيا، 6 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051106sb.html؛ انظ���ر اأي�س���ا هيئة حتكيم التجارة الأجنبية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سلفية، �سربيا، 27 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002، 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021127sb.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

 )74( هيئ���ة حتكي���م التج���ارة اخلارجي���ة التابعة لغرف���ة التجارة ال�سربي���ة، �سربيا، 6 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051106sb.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :75( حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)76( حمكم���ة منطقة �ستوتغ���ارت، اأملانيا، 13 اآب/اأغ�سط�ض 1991، متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/33.htm )وفقا للعقد، كان 

يتع���ني توجي���ه الإخط���ار بعدم املطابقة بالربيد امل�سجل. وراأت املحكمة اأن ذلك يعني اأن الطرف الآخر يجب اأن يت�سلم الإ�سعار. وف�سل عن ذلك، كان يتعني اأي�سا على الطرف املعِلن 
اأن يثبت اأن الطرف الآخر ت�سلم الإعلن(. انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 305 ]املحكمة العليا، النم�سا، 30 حزيران/يونيه 1998[.

)77( حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ حمكمة 

منطقة ت�سفيكاو، 19 اآذار/مار�ض 1999، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الأول/
 Giurisprudenza دي�سمرب 1997 )قرار التحكيم رقم 8817(، يونيلك�ض؛ انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 608 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002[، اأي�سا يف

italiana، 2003، 896 وما يلي ذلك.

)78( حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ املحكمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html :التجارية يف اإيبري، بلجيكا، 29 كانون الثاين/يناير 2001، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)79( ق�سية كلوت رقم 348 ]حمكمة ال�ستئناف يف هامبورغ، اأملانيا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1999[.

)80( انظ���ر حمكم���ة منطقة ميونيخ، اأملاني���ا، 18 اأيار/مايو 2009، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1998.pdf؛ 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr. :اليونان، 2009 )امللف رقم 2009/4505(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Polimeles Protodikio Athinon
http://cisgw3.law.pace. :اليون���ان، 2007 )املل���ف رقم 2007/43945(، ملّخ�ض بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان ،Monomeles Protodikio Thessalonikis ؛html#ii2
edu/cases/080002gr.html؛ ق�سية كلوت رقم 894 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 7 متوز/يوليه 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 
2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 25 متوز/يوليه 
2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html؛ حمكمة منطقة مون�سينغلدباخ، اأملانيا، 15 متوز/يوليه 2003، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 605 ]املحكم���ة العليا، النم�سا، 22 ت�سرين الأول/

http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/257.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/257.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html#ii2
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html
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اأكتوب���ر 2001[، اأي�س���ا يف Internationales Handelsrecht، 2002، 27؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكم���ة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 360 ]حمكم���ة منطقة دوي�سب���ورغ، اأملاني���ا، 13 ني�سان/اأبري���ل 2000[، يف Internationales Handelsrecht، 2001، 114 وما يلي ذل���ك؛ ق�سية كلوت رقم 232 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 11 اآذار/مار�ض 1998[؛ ق�سية كلوت رقم 259 ]حمكمة كانتون فرايبورغ، �سوي�س���را، 23 كانون الثاين/يناير 1998[؛ حمكمة منطقة 
هاغن، اأملانيا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1997، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/311.htm؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 6 اأيار/مايو 1997، 
متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/341.htm؛ ق�سية كلوت رقم 275 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 24 ني�سان/اأبريل 1997[ 
)انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 169 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 11 متوز/يولي���ه 1996[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ حمكمة منطقة 
دوي�سب���ورغ، اأملاني���ا، 17 ني�سان/اأبريل 1996، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 289 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف �ستوتغارت، اأملانيا، 21 اآب/اأغ�سط�ض 1995[؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 
20 اآذار/مار�ض 1995، يونيلك�ض؛ حمكمة ميدلبورغ، هولندا، 25 كانون الثاين/يناير Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995، 1996، رقم 127؛ حمكمة منطقة ماين، 
اأملاني���ا، 6 اأيلول/�سبتم���رب 1994، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/382.htm؛ ق�سية كلوت رقم 281 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، 
اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمرب 1993[؛ ق�سية كلوت رقم 125 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 9 حزيران/يونيه 1995[؛ حمكمة رورموند، هولندا، 6 اأيار/مايو 1993، يونيلك�ض؛ 

ق�سية كلوت رقم 99 ]حمكمة اآرنهيم، هولندا، 25 �سباط/فرباير 1993[.
)81( املحكمة العليا، بولندا، 11 اأيار/مايو 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070511p1.html؛ املحكمة العليا، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051108a3.html#i :النم�سا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)82( املحكمة العليا، النم�سا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051108a3.html#i؛ 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)83( حمكم���ة بادوفا، اإيطالي���ا، 31 اآذار/مار�ض 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html؛ هيئة 

التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الأول/دي�سمرب 1998 )قرار التحكيم رقم 8908(، يونيلك�ض.
)84( ق�سية كلوت رقم 217 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 80 ]حمكمة ال�ستئناف 

يف برل���ني، اأملاني���ا، 24 كان���ون الثاين/يناير 1994[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 56 ]كانتون تي�سين���و، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�سرا، 27 ني�سان/
اأبريل 1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)85( هيئ���ة التحكي���م يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، بلغاريا، 12 �سباط/فرباير 1998 )القرار رقم 1996/11(، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة ت�سفيكاو، اأملانيا، 19 اآذار/

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm :مار�ض 1999، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace. :86( انظ���ر، مث���ل، حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة نيو جري�سي، الوليات املتح���دة، 15 ني�سان/اأبريل 2009، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �سوي�س���را، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانedu/cases/090415u1.html
edu/cases/090128s1.html؛ حمكم���ة روت���ردام، هولن���دا، 21 كان���ون الثاين/يناي���ر 2009 )امللف رق���م HA ZA 97-272 / 277329( غ���ري من�سورة؛ املحكم���ة التجارية يف اآرغاو، 
 Monomeles Protodikio ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html :سوي�س���را، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�
Thessalonikis، اليون���ان، 2007 )امللف رق���م 2007/43945)، ملّخ�ض بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr.html؛ املحكمة 
التجاري���ة يف اآرغاو، �سوي�س���را، 19 حزيران/يونيه 2007، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1741.pdf؛ هيئة حتكيم التجارة 
http://cisgw3. :الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 29 كانون الأول/دي�سمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

law.pace.edu/cases/061229r1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 945 ]حمكم���ة منطقة غالنتا، �سلوفاكيا، 15 كانون الأول/دي�سم���رب 2006[؛ ق�سية كلوت رقم 917 ]املحكمة التجارية 
العلي���ا، كرواتي���ا، 24 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2006[؛ هيئة حتكيم التجارة الدولية التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 14 كانون الأول/دي�سمرب 
2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214r1.html؛ ق�سية كلوت رق���م 944 ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 11 
ت�سرين الأول/اأكتوبر 2005[؛ ق�سية كلوت رقم 919 ]املحكمة التجارية العليا، كرواتيا، 26 متوز/يوليه 2005[؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 31 اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html؛ حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 30 ني�سان/اأبري���ل 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030430s1.html؛ هيئة حتكيم التجارة الأجنبية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سلفية، �سربيا، 9 كانون الأول/دي�سمرب 
2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html؛ حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 2002، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ هيئة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف 
الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 30 متوز/يوليه 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010730r1.html؛ غرفة التجارة 
وال�سناعة البلغارية، بلغاريا، 12 اآذار/مار�ض 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010312bu.html؛ املحكمة التجارية 
يف اإيب���ري، بلجي���كا، 29 كان���ون الثاين/يناير 2001، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html؛ هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولية، فرن�سا، 2001 )قرار التحكيم رقم 9771(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/019771i1.html. للطلع على قرار 
د القرار النهج امل�ست�سوب(، انظر حمكمة  ي�س���ري اإىل ه���ذا النهج وكذلك النهج الذي ي�ست�سوب اللجوء اإىل املبادئ العام���ة للتفاقية )واإن مل يكن متعينا، لأ�سباب اإجرائية، اأن يحدِّ

.http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1057.pdf :ال�ستئناف يف كولونيا، اأملانيا، 15 اأيلول/�سبتمرب 2004، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html :87( حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 25 �سباط/فرباير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html :88( حمكمة النق�ض، بلجيكا، 19 حزيران/يونيه 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)89( ق�سية كلوت رقم 248 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 28 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5.html :90( رابطة التحكيم الأمريكية، الوليات املتحدة، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )91( ق�سية كلوت رقم 747 ]املحكمة العليا، النم�سا، 23 اأيار/مايو 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 428 ]املحكمة العليا، النم�سا، 7 اأيلول/�سبتمرب 2000[، 

.http://www.cisg.at/8_2200v.htm :متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان
)92( انظر النبذة ب�ساأن املادة 40، الفقرة 16.

)93( ق�سية كلوت رقم 237 ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، 5 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)94( تن�ض املادة 35 )3( على اأن البائع غري م�سوؤول عن عدم املطابقة مبوجب املادة 35 )2( اإذا "كان يعلُم به امل�سرتي اأو كان ل ميكن اأن يجهله وقت انعقاد العقد".

)95( ق�سية كلوت رقم 168 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 21 اآذار/مار�ض 1996[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html :96( حمكمة النق�ض، بلجيكا، 19 حزيران/يونيه 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090415u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090415u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html
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.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html :97( معهد التحكيم الهولندي، هولندا، 10 �سباط/فرباير 2005، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)98( انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995 )قرار التحكيم رقم 8128(، يونيلك�ض.

)99( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، اآذار/مار�ض 1998 )قرار التحكيم رق���م 9117(، يونيلك�ض؛ هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، 1997 )قرار 

التحكيم رقم 8817(، يونيلك�ض.
)100( ق�سية كلوت رقم 205 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)101( انظر حمكمة ت�سفويل، هولندا، 5 اآذار/مار�ض 1997، يونيلك�ض.

 )102( اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2004 )ق���رار التحكيم رقم CISG/2004/07(، مت���اح يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040900c1.html#xiii

 



55 اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة

املادة 8

ر البياناُت والت�سّرفات ال�سادرة عن اأحد الطرفني وفقًا ملا ق�سده  )1( يف ُحكم هذه التفاقية ُتف�سَّ
هذا الطرُف متى كان الطرُف الآخر يعلم بهذا الق�سد اأو ل ميكن اأن يجهله.

ُر البياناُت والت�سّرفاُت ال�سادرة عن اأحد الطرفني  )2( يف حالة عدم �سريان الفقرة ال�سابقة، ُتف�سَّ
وفقا ملا َيفهمه �سخ�ٌض �َسويُّ الإدراك ومن نف�ض �سفة الطرف الآخر اإذا و�سع يف نف�ض الظروف.

)3( عندم���ا َيتعلَّ���ُق الأمُر بتعيني ق�س���د اأحد الطرفني اأو ما َيفهمه �سخ�ٌض �س���ويُّ الإدراك يجب اأن 
ُيوؤَخ���َذ يف العتب���ار جمي���ُع الظروف املتَّ�سلة باحلال���ة، ل �سيما املفاو�س���ات التي تكون قد مّت���ت بني الطرفني 

والعادات التي ا�ستقرَّ عليها التعامُل بينهما والأعراف واأّي ت�سّرف لحق �سادر عنهما.

مقّدمة

 1- يف حني اأن املادة 7 ُتعنى بتف�سري التفاقية و�سد ثغراتها، فاإن املادة 8 
)الت���ي راأت اإح���دى هيئ���ات التحكيم اأنه���ا تن�ض على قواع���د متوافقة مع 
مب���ادئ م�سّلم به���ا عموما يف التجارة الدولي���ة )1(( ُتعنى بتف�سري البيانات 
والت�سرف���ات الأخ���رى ال�س���ادرة ع���ن الطرفني—ب�سرط ه���و )ح�سبما 
اأ�س���ارت اإىل ذلك �سراح���ة املحكمة العليا يف اإحدى ال���دول املتعاقدة( اأن 
تك���ون البيانات والت�سرفات متعلقة مب�ساألة حتكمه���ا التفاقية.)2( ولذلك 
فاإن���ه عندما يكون بيان اأو ت�س���رف اأحد الطرفني يتعل���ق مب�ساألة حتكمها 
التفاقي���ة فينبغ���ي اأن ُت�ستخ���دم املعاي���ري التف�سريية املن�سو����ض عليها يف 
املادة 8، �سواء اأكانت البيانات اأو الت�سرفات تتعلق مب�ساألة يحكمها اجلزء 
الث���اين )ب�ساأن تكوي���ن العقد( اأو اجلزء الثالث )ب�س���اأن حقوق والتزامات 
الطرف���ني(. وقد اعُتمد هذا ال���راأي، الذي يدعمه التاري���خ الت�سريعي،)3( 
 يف الق���رارات:)4( فق���د جل���اأت املحاك���م اإىل املعايري املن�سو����ض عليها يف
امل���ادة 8 لتف�س���ري البيانات والت�سرف���ات املتعلقة بعملية تكوي���ن العقد،)5( 

واأداء العقد،)6( وف�سخ العقد.)7( 

2- وحيثما تنطبق املادة 8، حتول دون تطبيق قواعد التف�سري الوطنية، 
لأن املادة 8 تتناول م�ساألة التف�سري بطريقة �ساملة.)8(

3- ووفقا لكل من التاريخ الت�سريعي)9( وال�سوابق الق�سائية،)10( حتكم 
امل���ادة 8 تف�سري الأفع���ال التي يقوم بها كل طرف ب�س���ورة منفردة، ولي�ض 
ذل���ك فح�سب، بل اأي�س���ا "تنطبق بنف�ض القدر على تف�س���ري 'العقد'، عندما 

يرد يف وثيقة واحدة".)11( 

4- وراأت حمكم���ة اأنه ميكن ا�ستقاق واج���ب عام من املادة 8 )مقرونة 
بامل���ادة 7(، يتعني مبوجبه عل���ى املرء، يف اأداء التزامه، اأن يراعي م�سالح 

الطرف امل�ساد.)12(

5- بي���د اأن���ه من اجلدير بالذك���ر اأن اإحدى املحاكم ذك���رت اأن "اإرادة 
الطرف���ني )املادة 8 من اتفاقية البي���ع( ... ل يتعني و�سعها يف العتبار اإل 
من حيث اأن العقد ... ل يحتوي على حكم وا�سح، لأن العقد ي�سبق اتفاقية 

البيع يف تدّرج مراتب القواعد.")13(

الق�سد الذاتي للطرف )الفقرة 1 من املادة 8(

6- تن�ض الفقرتان 1 و2 من املادة 8 على جمموعتني من املعايري وعلى 
ت���دّرج مراتب تلك املعايري، فيتعني اللجوء اأ�سا�س���ا اإىل املعايري الواردة يف 
امل���ادة 8 )1(،)14( قبل اللج���وء اإىل املعايري الواردة يف املادة 8 )2(. وراأت 
بع����ض املحاكم اأن املادة 8 )1( تتي���ح القيام بتحقق مو�سوعي من الق�سد 
"الذات���ي")15( و"احلقيقي")16( للطرفني، "حت���ى واإن مل ميار�ض الطرفان 
 اأي و�سيل���ة ميك���ن التحق���ق منه���ا مو�سوعيا لت�سجي���ل هذا الق�س���د")17(. 
ر 'البيان���اُت والت�سّرفات ال�سادرة  وامل���ادة 8 )1( "تاأمر املحاكم باأن ُتف�سَّ
ع���ن اأحد الطرف���ني وفقًا ملا ق�سده هذا الطرُف'، مت���ى كان الطرُف الآخر 
'يعلم بهذا الق�سد اأو ل ميكن اأن يجهله'. ولذلك تقت�سي العبارات الوا�سحة 
للتفاقي���ة التحق���ق من الق�سد الذات���ي للطرف مت���ى كان الطرف الآخر 
 يعلم ذلك الق�س���د")18( اأو ل ميكن اأن يجهله.)19( وراأت اإحدى املحاكم اأن
 "املادة 8 )1( من اتفاقية البيع تدعو، يف ت�سليمها مبعايري ذاتية للتف�سري، 
اإىل التحق���ق م���ن الق�سد احلقيق���ي للطرف���ني، ولكن ت�ستبع���د ا�ستخدام 
حتقيق���ات عل���م النف����ض املتعمقة. ولذل���ك ُتعطى �س���روط العق���د معناها 
احل���ريف اإذا كانت وا�سح���ة، بحيث ل ميكن للطرف���ني اأن يّدعيا لحقا اأن 

ق�سدهما غري املعلن ينبغي اأن ي�سري.")20(

7- ويتع���ني على الطرف ال���ذي يوؤكد اأن الفقرة 1 م���ن املادة 8 تنطبق 
—اأي اأن الطرف الآخر كان يعلم اأو كان ل ميكن اأن يجهل ق�سد الطرف 

الآخر—اأن يثبت هذا التاأكيد.)21( 

8- والق�سد الذاتي للطرف ل �سلة له باملو�سوع ما مل يتج�ّسد بطريقة 
م���ا؛)22( وهذا هو الأ�سا�ض املنطقي وراء قول اإحدى املحاكم اإن "النية التي 
ينتويه���ا اأح���د الطرفني �س���را ل �سلة له���ا باملو�س���وع".)23( وقالت حمكمة 
خمتلف���ة اإن���ه، ب�سب �س���رورة جت�سي���د النية بطريق���ة ما، ف���اإن "التفاقية 
حمكوم���ة حقا مببداأ التعويل (reliance) ال�سائع يف العديد من الت�سريعات، 
فه���ي تطبَّق على الإعلنات ال�سريحة وعلى اخلطابات، ولكن تطبق اأي�سا 

على الت�سرف املقِنع الذي يظهر قبل اإبرام العقد اأو بعد اإبرامه.")24(

9- وقال���ت اإح���دى املحاك���م اإن���ه حيثم���ا يت�سن���ى التعّرف عل���ى ق�سد 
م�سرتك ب���ني الطرفني، يو�سع ذل���ك الق�سد امل�س���رتك يف العتبار، حتى 
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اإذا كان املعن���ى املو�سوعي الذي ميك���ن اإ�سناده اإىل البيانات ال�سادرة عن 
الطرفني خمتلفا عنه.)25(

10- ومبقت�س���ى املادة 8، يجب على املحاكم اأن حتاول اأول حتديد معنى 
الق���ول اأو الت�س���رف ال�سادر عن اأح���د الطرفني بالبح���ث يف ق�سد ذلك 
الطرف، كما �سّددت على ذلك اإحدى هيئات التحكيم؛)26( غري اأن "معظم 
احل���الت ل تق���دم حالة يعرتف فيها طرفا العق���د بق�سد ذاتي ... ولذلك 
ر الأدلة  تنطب���ق، يف معظم احلالت، امل���ادة 8 )2( ]من التفاقي���ة[، وتوفِّ
املو�سوعية الأ�سا�ض لقرار املحكم���ة".)27( وراأت اإحدى هيئات التحكيم اأن 
تطبيق امل���ادة 8 )1( يقت�سي اأن تكون بني الطرفني علقة وثيقة ويعرفان 
بع�سهم���ا معرفة جيدة، اأو اأن يكون مدلول البيانات اأو الت�سرفات وا�سحا 

ويفهمه الطرف الآخر ب�سهولة.)28(

التف�سري املو�سوعي

11- حيثما ل ميك���ن ا�ستخدام معيار الق�سد الذاتي الوارد يف الفقرة 1 
من املادة 8 لتف�سري بيانات اأحد الطرفني اأو ت�سرفاته،)29( يجب اللجوء اإىل 
"حتلي���ل اأكرث مو�سوعية")30( على النح���و املن�سو�ض عليه يف الفقرة 2 من 
 املادة 8،)31( التي ينبغي اأن تتيح للمحكمة اأن حتدد ق�سدا "افرتا�سيا")32(

 اأو "معياري���ا".)33( ومبقت�سى هذا احلكم، ينبغي تف�سري البيانات وغريها 
من الت�سرفات ال�سادرة عن اأحد الطرفني طبقا ملا ميكن اأن يفهمه �سخ�ض 
 �س���وي الإدراك وم���ن نف����ض �سفة الآخ���ر اإذا ُو�سع يف نف����ض الظروف.)34( 
وق���د و�سفت ع���دة حماكم نتيج���ة التف�سري القائ���م على هذا املعي���ار باأنه 

"تف�سري معقول".)35( 

12- وقد ُطبقت الفقرة 2 من املادة 8 يف جمموعة متنوعة من القرارات. 
ففي اإحدى الق�سايا، ا�ستخل�ست املحكمة ق�سد امل�سرتي اأن يلتزم بالعقد، 
وكذل���ك كمية الب�سائع التي ق�سد امل�سرتي احل�سول عليها مبقت�سى ذلك 
العقد، عن طريق تف�سري بيانات امل�سرتي وت�سرفاته وفقا ملا يفهمه �سخ�ض 
�سوي الإدراك من نف����ض �سفة البائع يف نف�ض الظروف.)36( وراأت املحكمة 
اأن���ه، يف غي���اب اأي ظروف اأو ممار�سات ذات �سل���ة قائمة بني الطرفني يف 
وق���ت اإب���رام العقد )الأمر الذي يجب اأن يو�س���ع يف العتبار على الدوام( 
ميك���ن ا�ستنتاج ق�س���د امل�سرتي اأن يلتزم بالعق���د، وكذلك الكمية املحددة 
م���ن الب�سائع التي �ستباع مبقت�سى العقد، من طلب امل�سرتي اإىل البائع اأن 

ي�سدر فاتورة بب�سائع مت ت�سليمها بالفعل.

13- وتق�س���ي امل���ادة 14 )1( م���ن التفاقية باأن اأي عر����ض لإبرام عقد 
يج���ب اأن يكون حمددا حتديدا كافيا لكي ي�سكل اإيجابا، واأنه يكون حمددا 
حتدي���دا كافيا اإذا بنيَّ الب�سائع وح���دد الكمية والثمن �سراحة اأو �سمنا اأو 
ن�ضَّ �سراحة اأو �سمنا على طريقة لتحديدهما. وذكرت عدة حماكم اأنه، 
ل���دى حتدي���د م���ا اإن كان العر�ض يفي به���ذا املعيار، يكف���ي اأن يكون بو�سع 
"�سخ����ض �س���وي الإدراك ومن نف�ض �سفة الطرف الآخ���ر )املخاطب( ... 

اإذا و�سع يف نف�ض الظروف" اأن يدرك من العر�ض امل�سمون اللزم.)37(

14- ولدى حتديد كمية الب�سائع املطلوبة مبوجب اتفاق الطرفني، قالت 
حمكم���ة عليا اإنه ملا كان كل من الطرفني يفه���م معنى العقد فهما خمتلفا 
فينبغ���ي تف�سري ن�ض العقد مبقت�سى امل���ادة 8 )2(—اأي "وفقا ملا يفهمه 
�سخ����ض �س���وي الإدراك ومن نف�ض �سفة الطرف الآخ���ر اإذا و�سع يف نف�ض 
الظروف". ولحظت املحكمة اأن امل�سرتي خبري وكان يعرف اأنه مل تعر�ض 

عليه اآلة جديدة بل اآلة �سنعت قبل اأربع ع�سرة �سنة من اإبرام العقد. ورغم 
اأن الب�ساعة مل تكن مطابق���ة لأحدث املعايري التقنية، راأت املحكمة العليا 
اأن���ه، وفق���ا للمعيار الوارد يف املادة 8 )2(، اأب���رم امل�سرتي العقد وهو يعلم 
متام���ا املحدوديات التقنية للآلة وملحقاتها. ولهذه الأ�سباب راأت املحكمة 

العليا اأن الآلة املقدمة اإىل امل�سرتي كانت مطابقة للعقد.)38(

15- وطبق���ت حمكم���ة اأخرى الفق���رة 2 من املادة 8 لتحدي���د ما اإن كان 
العق���د ي�سمح للم�سرتي بالوفاء بالتزام���ه املتعلق بثمن الب�سائع عن طريق 
عر�س���ه، بعد انق�ساء فرتة ال�سداد املح���ددة يف العقد، اأن ي�سحن ب�سائعه 
اإىل البائ���ع. ونظ���رت املحكم���ة اأول يف �سيغ���ة العقد ث���م يف التف�سري الذي 
توحي ب���ه م�سالح الطرفني يف العقد، فراأت اأنه كان على امل�سرتي اأن يفي 
بالتزاماته يف موعد غايته نهاية فرتة ال�سداد املتعاقد عليها: "مل يكن من 
املمك���ن اأن يجه���ل ]امل�سرتي[ اأنه �سيكون من غري املعق���ول جتاريا بالن�سبة 
]للبائع[ اأن مينح تاأجيل يف ال�سداد اإىل ما بعد الفرتة املتفق عليها" ملجرد 

اأن امل�سرتي عر�ض �سحن ب�سائع بغية الوفاء بالتزامه بال�سداد.)39( 

16- وق���د ا�سُتخدم���ت الفق���رة 2 من امل���ادة 8 اأي�سا لتحديد م���ا اإن كان 
البائع قد قام، من خلل ت�سرفه، بالتنازل �سمنا عن حقه يف التذرع باأن 
الإخط���ار املوج���ه من امل�سرتي بعدم مطابقة الب�سائ���ع مل ير�سل يف الوقت 
املنا�سب )انظر املادة 39(.)40( وذكرت املحكمة اأن قيام البائع بالتفاو�ض 
مع امل�سرتي حول عدم مطابقة الب�سائع بعد تلقي الإخطار ل يجعله متنازل 
بال�سرورة عن حقه يف التذرع بتاأخر الإخطار، بل ينبغي اأن يقيَّم، بدل من 
ذلك، بالقرتان مع الظ���روف الأخرى للق�سية. بيد اأن البائع، يف الق�سية 
قي���د النظ���ر، "تفاو�ض حول مبل���غ التعوي�ض وطريقة دفعه م���ده 15 �سهرا 
تقريب���ا - ... دون اأن يحتفظ �سراحة، اأو على الأقل ب�سورة ميكن تبّينها، 
بح���ق العرتا�ض على التاأخري" حتى اأنه "عر�ض من خلل حمام اأن يدفع 
 تعوي�سات عن ال�سرر تعادل ما يقرب من �سبعة اأ�سعاف قيمة الب�سائع".)41( 
وقالت املحكمة اإنه، يف تلك الظروف، "مل يكن يف ا�ستطاعة امل�سرتي اإل اأن 
يفهم ب�س���ورة معقولة اأن ]البائع[ كان ي�سعى اإىل ت�سوية امل�ساألة ولن ي�سري 
فيما بعد اإىل التجاوز املزعوم للأجل املحدد كو�سيلة للدفاع حيال مطالبة 
]امل�سرتي[ بالتعوي�ض". ولذلك راأت املحكمة، مبقت�سى الفقرتني 2 و3 من 
امل���ادة 8، اأن البائ���ع تنازل عن حق���ه يف التذرع بعدم اإر�س���ال الإخطار يف 
الوق���ت املنا�سب. وذكرت حمكمة اأخرى اأنه ل ميكن افرتا�ض تنازِل البائع 
عن حق���ه يف التذرع باأن اإخطار امل�سرتي ب�ساأن ع���دم مطابقة الب�سائع مل 
ير�س���ل يف الوقت املنا�سب ملجرد اأن البائع بق���ي م�ستعدا لفح�ض الب�سائع 
بن���اء عل���ى طل���ب امل�س���رتي.)42( وراأت املحكم���ة اأن هذا ينتج ع���ن كل من 
احلاج���ة اإىل اليقني يف املعاملت التجارية وعن مب���داأ ح�سن النية، الذي 

ينطبق اأي�سا عند تف�سري بيانات الطرفني اأو ت�سرفاتهما. 

17- وا�ستخدم���ت اإح���دى املحاكم الفق���رة 2 من امل���ادة 8 لتف�سري حكم 
ب�س���اأن "الت�سلي���م يف حم���ل امل�س���رتي" وارد يف عقد، فوج���دت اأن ال�سرط 
ل يتن���اول كلف���ة النق���ل فح�سب بل يتن���اول اأي�س���ا انتقال التبع���ة. وف�ّسرت 
املحكم���ة احلكم وفق���ا ملا يفهمه �سخ����ض �س���وي الإدراك يف نف�ض ظروف 
الطرف���ني. وراأت املحكم���ة اأن امل�سرتي الذي يحق له ت�سل���م الب�ساعة على 
اأ�سا����ض "الت�سليم يف حمل امل�س���رتي" لن ُيعنى بنقل الب�سائ���ع اأو بالتاأمني 
عليه���ا اأثناء النق���ل. وقالت املحكم���ة اإن ح�سول البائع عل���ى تاأمني للنقل 
يب���ني اأي�سا اأن البائ���ع كان م�ستعدا لتحم���ل املخاطرة اأثن���اء النقل، ويدل 
عل���ى ذلك اأي�سا ا�ستخدامه و�سيلة النق���ل اخلا�سة به يف معاملت �سابقة 
مع امل�س���رتي. ولذلك خل�س���ت املحكمة اإىل اأن الطرف���ني ق�سدا ا�سرتاط 
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 انتقال التبعة عند مكان عمل امل�سرتي، وبالتايل ق�سدا اخلروج عن اأحكام
املادة 35 )اأ( من اتفاقية البيع.)43( 

18- وتذّرع���ت حمكمة اأخرى بالفقرة 2 من امل���ادة 8 لتحديد ما اإن كان 
 ت�سرف اأحد الطرفني ُيثبت اأنه مت التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن ثمن ال�سراء.)44( 
وق���د ت�سل���م امل�س���رتي الب�سائ���ع دون اأن يعرت����ض على الثمن ال���ذي حدده 
البائ���ع. وطبقت املحكمة املادة 8 )2(، فف�س���رت هذا الت�سرف باأنه قبول 

بالثمن الذي حدده البائع.

19- وقد ُطبقت كذلك املعايري التف�سريية الواردة يف الفقرة 2 من املادة 
8 لتحدي���د ما اإن كان���ت اخل�سارة التي تكبدها الط���رف املت�سرر ميكن اأن 

عة يف اإطار املادة 74 من التفاقية.)45(  تعترب متوقَّ

20- وراأت اإح���دى املحاك���م اأن املادة 8 )2( ت�ستن���د اإىل قاعدة "تف�سري 
 ،(contra proferentem) "الوثيقة جتاه ُمن�سئها باأقل التفا�سري ملءمة له
التي يتعني مبقت�ساها تف�سري ال�سروط التعاقدية القيا�سية ل�سالح الطرف 

الذي ت�ستخدم �سده.)46(

 العتبارات ذات ال�سلة يف تف�سري بيانات
اأحد الطرفني اأو ت�سرفاته

21- وفق���ا للم���ادة 8 )3(، ينبغ���ي اأن تو�س���ع يف العتب���ار، يف حتدي���د 
ق�س���د الط���رف اأو ما يفهم���ه �سخ�ض �س���وي الإدراك، جميع الظروف— 
املو�سوعية)47(—املت�سل���ة باحلال���ة. وت�سم���ل تل���ك الظ���روف على وجه 
التحدي���د)48( املفاو�س���ات،)49( ب���ني الطرف���ني، واأي ممار�س���ات اأر�ساه���ا 
 الطرفان فيما بينهما،)50( والأعراف، واأي ت�سرف لحق �سادر منهما.)51( 
واأ�س���ارت عدة قرارات)52( اإىل اأن هذه املعايري ينبغي اأن تو�سع يف العتبار 
عن���د تف�سري بيان اأو ت�سرف مبقت�س���ى معايري املادة 8 )1()53( اأو املادة 8 

)54(.)2(

22- وفيما يتعلق بالظروف التي ينبغي اأن تو�سع يف العتبار لدى حتديد 
ق�س���د الطرفني عمل بامل���ادة 8 )1(، قالت اإحدى املحاك���م اإن "ال�سيغة 
الدقيق���ة الت���ي يختاره���ا الطرفان وكذل���ك املحتوى املنهجي لهم���ا اأهمية 
خا�سة.")55( وقالت تلك املحكمة اأي�سا اإن "اأي مفاو�سات �سابقة وت�سرف 
الطرف���ني اللحق ميكن اأن يدل على الكيفي���ة التي فهم بها كل مهما فعل 
اإع���لن الق�سد ال�س���ادر عنه. واإ�سافة اإىل ذلك، ميك���ن ا�ستنتاج الق�سد 
الفعل���ي عل���ى اأ�سا����ض م�سالح الطرف���ني والغر����ض من العق���د والظروف 

املو�سوعية عند اإبرام العقد.")56(

23- وفيما يتعلق باملعاي���ري التي ينبغي اأن تو�سع يف العتبار عند اللجوء 
اإىل تف�سري مبقت�سى املادة 8 )2(، قالت املحكمة نف�سها اإنه "يجب تف�سري 
اإعلن���ات الطرفني وفقا ملعناها املعقول يف �سوء ال�سياغة وال�سياق ومبداأ 
ح�س���ن الني���ة ... وهذا التف�سري وفق���ا ملبداأ ح�سن الني���ة ي�سعى اإىل حتديد 
التواف���ق املعياري، بينما �سيكون العامل احلا�س���م الأهمية هو التف�سري من 
ي ... ووفق���ا للمادة 8 )3( من اتفاقية البي���ع، يجب اأن تو�سع  زاوي���ة املتلقِّ
يف العتب���ار كل الظ���روف ذات ال�سل���ة املحيط���ة بالق�سية، مب���ا يف ذلك 
املفو�س���ات واأي ممار�س���ات اأر�ساها الطرفان فيم���ا بينهما والأعراف واأي 

ت�سرف لحق من الطرفني، وكذلك م�سالح اأي منهما والغر�ض من العقد 
و�سياقه املنهجي.")57(

24- ووفق���ا ملحكمة اأخ���رى، "ميكن اأن يكون من الأمثل���ة على الت�سرف 
]امل�س���ار اإليه يف املادة 8 )3([ ما يلي: قب���ول الب�سائع، ودفع ثمن ال�سراء، 
واإر�سال البائع فاتورة اأو توقيع���ه عليها.")58( وباملثل، قالت اإحدى املحاكم 
اإن���ه "عن���د حتديد م���ا اإن كانت الأق���وال اأو الت�سرفات تعت���رب قبول، ]فاإن 
الت�س���رف امل�سار اإلي���ه يف املادة 8 )3([ هو الت�س���رف الذي يعني �سمنيا 
ز لأدائ���ه، اأي ال�سداد اأو قب���ول الب�سائع دون احتجاج  اأداء العق���د، اأو يجهِّ
)ورمب���ا معاجلتها بعد ذلك( من جانب امل�سرتي، اأو بدء الإنتاج اأو اإر�سال 

)جزء من( الب�سائع من جانب البائع.")59(

25- كم���ا اأن الإ�س���ارة ال�سريح���ة يف امل���ادة 8 )3( اإىل املفاو�سات بني 
الطرف���ني باعتباره���ا عن�سرا ينبغ���ي اأن يوؤخ���ذ يف العتبار ل���دى تف�سري 
بيان���ات الطرفني اأو ت�سرفهما مل متنع اإحدى املحاكم من الإ�سارة اإىل اأن 
نة ال�سفوية" تنطبق يف املعاملت التي حتكمها التفاقية.)60(   "قاع���دة البيِّ
وه���ذه القاعدة، الت���ي تنطبق رغ���م ا�سمها عل���ى البينة ال�سفوي���ة والبينة 
الكتابي���ة، ت�سعى اإىل اإعط���اء مفعول قانوين ملقا�س���د الطرفني املتعاقدين 
اإذا كان���ا ق���د اعتمدا اتفاق���ا مكتوبا كتعب���ري نهائي )"اإق���رار جزئي"( اأو 
حت���ى تعبري نهائي وكامل )"اإق���رار كامل"( عن اتفاقهم���ا.)61( واإذا تقرر 
اأن التف���اق املكت���وب هو اإق���رار كامل فاإن قاع���دة البين���ة ال�سفوية حتظر 
عل���ى الطرف تقدمي دليل يتمث���ل يف اتفاقات اأو مفاو�سات �سابقة تتعار�ض 
م���ع التفاق املكت���وب اأو حتى ت�سيف اإلي���ه �سروطا اإ�سافي���ة متوافقة معه. 
وهن���اك قرارات حماكم اأخ���رى يف نف�ض الدولة تتخ���ذ موقفا خمالفا.)62( 
فق���د قالت اإحدى تلك املحاك���م)63( اإن "قاعدة البينة ال�سفوية ل ت�سلح يف 
ق�سايا اتفاقية البيع يف �سوء املادة 8 من التفاقية")64( لأن "املادة 8 )3( 
توج���ه املحاكم �سراحة ب���اأن تاأخذ يف  'العتبار الواجب ... جميع الظروف 
املت�سلة باحلالة، مبا يف ذلك املفاو�سات'  لتحديد ق�سد الطرفني. ونظرا 
اإىل توجي���ه امل���ادة 8 )1( با�ستخ���دام ق�س���د الطرفني لتف�س���ري بياناتهما 
وت�سرفاتهم���ا، متث���ل امل���ادة 8 )3( اأمرا وا�سح���ا بقبول البين���ة ال�سفوية 
املتعلق���ة باملفاو�س���ات واأخذه���ا يف العتب���ار م���ن حي���ث اأنه���ا تك�سف عن 
 الق�س���د الذاتي للطرف���ني". وراأت حمكمة اأخرى اأن املادة 8 )3( "ترف�ض
اأ�سا�س���ا ... قاع���دة البين���ة ال�سفوي���ة".)65( وذك���رت حمكم���ة غريهما اأن 
"العق���ود التي حتكمه���ا اتفاقية البي���ع ل تنطبق عليها قي���ود قاعدة البينة 
ال�سفوية، وهناك نطاق اأو�س���ع من البّينات املقبولة التي ميكن النظر فيها 

لدى تف�سري ال�سروط الواردة يف اتفاق الطرفني".)66( 

26- وبعد اأن اأ�سارت اإح���دى املحاكم اإىل امل�ساكل التي قد تن�ساأ يف اإطار 
التفاقية فيما يتعلق بالبينة ال�سفوية، ذكرت اأنه ميكن للطرفني اأن يتجنبا 
هذه امل�ساكل عن طريق اإدراج �سرط دمج يف اتفاقهما املكتوب ُينهي مفعول 
التفاقات والتفاهمات ال�سابق���ة غري املعرب عنها يف التفاق املكتوب.)67( 
بي���د اأنه وفق���ا ملحكمة اأخرى "ل ينبغ���ي ا�ستبعاد الأدل���ة اخلارجية، ما مل 
يق�سد الطرفان فعل اأن يكون ل�سرط الدمج هذا املفعول.")68( ووفقا لهذه 
املحكم���ة نف�سه���ا، "تقت�سي املادة 8 فح�ض جمي���ع الوقائع والظروف ذات 
ال�سل���ة لدى البت يف ما اإن كان �سرط الدم���ج ميثل ق�سد الطرفني... اأي 
اأنه لكي يكون �سرط الدمج �ساري املفعول يجب اأن يج�ّسد 'ق�سد الطرفني'. 
وي�س���ري ذلك اإىل اأن���ه اإذا كان لأي من الطرفني ق�س���د خمالف فلن يكون 

�سرط الدمج املربم بينهما �ساري املفعول.")69(
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27- ووفقا ملا اأ�سارت اإليه حماك���م عديدة،)70( ميكن لت�سرف الطرفني 
اللح���ق اأن ي���دل عل���ى املعنى الذي ُق�سد م���ن البيان عندم���ا �سدر. ففي 
اإح���دى احل���الت،)71( اأ�سارت املحكم���ة اإىل الت�سرف اللح���ق من جانب 
امل�س���رتي لكي ت�ستنتج ق�سده ب���اأن يلتزم بالعقد وكذل���ك لكي حتدد كمية 
الب�سائ���ع التي ي�سملها ذل���ك العقد، مبقت�سى النه���ج التف�سريي الوارد يف 
امل���ادة 8 )2( )اأي ما يفهمه �سخ�ض �سوي الإدراك ومن نف�ض �سفة البائع 
اإذا و�س���ع يف نف�ض الظروف(. وراأت املحكمة اأن���ه، يف غياب اأي ظروف اأو 
ُ ق�سد اأي طرف اأن  ممار�سات خمالفة ذات �سلة بني الطرفني، ميكن َتَبنيُّ
يلتزم بالعقد من ت�سرفه بعد اإبرام العقد. وراأت على وجه اخل�سو�ض اأن 
طلب امل�سرتي من البائع اأن ي�سدر فاتورة باملن�سوجات التي كان البائع قد 
�سلمها لطرف ثالث )ح�سبما هو متوخى يف الرتتيب القائم بني الطرفني( 
ميث���ل دليل كافيا عل���ى ق�سد امل�سرتي باللتزام. وع���لوة على ذلك، فاإن 
تاأخ���ر امل�س���رتي مدة �سهري���ن قبل اأن ي�ستك���ي من كمية الب�سائ���ع امل�سّلمة 
للط���رف الثالث اأعط���ى املحكمة اأ�سا�سا جيدا لل�ستنت���اج باأن العقد �سمل 

تلك الكمية.

 28- وذك���رت اإح���دى املحاك���م اأن الرج���وع اإىل الظ���روف املذك���ورة يف 
املادة 8 )3( ميكن اأن يوؤدي اإىل ال�ستنتاج باأن �سكوت الطرف ي�سكل قبول 

للإيجاب.)72(

29- واإ�ساف���ة اإىل العنا�سر املبينة �سراحة يف املادة 8 )3(، راأت اإحدى 
املحاكم اأن مبداأ ح�سن النية امل�سار اإليه يف املادة 7 )1( )حيث ُذكر اأن له 
�سلة وثيقة بتف�سري التفاقية نف�سها( يجب اأي�سا اأن يوؤخذ يف العتبار لدى 

تف�سري بيانات الطرفني اأو ت�سرفاتهما.)73( 

30- واأخريا، فيما يتعلق باملادة 8 )3(، قالت اإحدى املحاكم اإن "�سياغة 
ه���ذا احلكم ميكن اأن ُتفه���م اأي�سا بحيث اأن ال�سل���وك املناق�ض من جانب 
الط���رف مين���ع ذلك الط���رف م���ن التعويل عل���ى معنى خمتل���ف لت�سرفه 

ال�سابق".)74(

 �سروط العقد القيا�سية 
ولغة البيانات

31- ج���رى التذرع اأي�سا باملادة 8 لدى تن���اول م�ساألة ما اإن كانت �سروط 
 العقد القيا�سية التي ي�ستخدمها اأحد الطرفني ت�سبح جزءا من العقد.)75( 
ففي ق�سايا متنوعة،)76( رئ���ي اأن امل�ساألة حتكمها قواعد التفاقية املتعلقة 
 بالتف�سري ولي�ض للقانون الداخلي. وقالت عدة حماكم، م�ست�سهدة باملادة 8، 
اإن م�ساأل���ة ما اإن كانت �سروط العقد القيا�سية لأحد الطرفني ت�سكل جزءا 
م���ن الإيجاب ال���ذي قدمه يجب اأن يب���ت فيها بالرج���وع اإىل الكيفية التي 
يفه���م به���ا الإيج���اب "�سخ�ض م���ن نف�ض �سف���ة الطرف الآخ���ر"؛ واأكدت 
املحاك���م اأن���ه على اأ�سا�ض ه���ذا املعيار ل ت�سب���ح �سروط العق���د القيا�سية 
ج���زءا من الإيج���اب اإل اإذا كان املخاطب قادرا عل���ى "الإملام بها بطريقة 
معقول���ة"،)77( واإذا كان الق�س���د م���ن اإدماج تلك ال�س���روط وا�سحا ملتلقي 
الإيج���اب.)78( وحيثما يكون هذا الق�س���د ملتب�سا ل ت�سبح ال�سروط جزءا 
م���ن العق���د،)79( كم���ا ل ت�سبح ج���زءا من العق���د اإذا كان���ت "تختلف عن 

توّق���ع ال�سري���ك التعاقدي بحيث ل ميك���ن اأن يكون من املعق���ول اأن ُينتظر 
م���ن الأخ���ري اأن يتوقع اأن مثل ه���ذا ال�سرط ميكن اأن ُي���درج".)80( واإ�سافة 
اإىل ذل���ك، راأت بع����ض املحاك���م اأن التفاقي���ة تقت�س���ي مم���ن ي�ستخ���دم 
 اأحكام���ا و�سروط���ا عام���ة اأن ير�س���ل الن����ض اإىل الطرف الآخ���ر اأو ي�سعه

 يف متناوله.)81(

ل حماكم اأخ���رى اإىل ا�ستنتاجات مماثل���ة ب�ساأن اإدماج  32- ول���دى تو�سّ
ال�س���روط القيا�سي���ة يف اإط���ار التفاقية، تناول���ت اأي�سا م�ساأل���ة اللغة التي 
يعرّب بها ع���ن ال�سروط القيا�سية.)82( وذكرت املحاك���م اأن اإدراج ال�سروط 
القيا�سي���ة يج���ب اأن يب���ت فيه عن طري���ق تف�سري العقد يف �س���وء املادة 8. 
واأكدت املحاكم اأنه لكي تكون اإ�سارة الطرف اإىل �سروطه القيا�سية �سارية 
املفع���ول يجب اأن تكون كافية لو�سع �سخ�ض �سوي الإدراك ومن نف�ض �سفة 
ن���ه من فهم الإ�س���ارة ومن معرف���ة ال�سروط  الط���رف الآخ���ر يف و�سع ميكِّ
القيا�سي���ة. وذك���رت املحاك���م اأن من الظ���روف املعتربة اللغ���ة التي كتبت 
به���ا ال�سروط القيا�سي���ة.)83( ويف اإح���دى الق�سايا، مل تك���ن �سروط العقد 
القيا�سي���ة للبائ���ع بلغة العقد، واأكدت اإحدى املحاك���م اأن البائع كان ينبغي 
اأن يعط���ي امل�س���رتي ترجمة له���ا. ولأن البائ���ع مل يفعل ذلك ف���اإن �سروطه 
القيا�سي���ة ل ت�سبح جزءا من العقد. واعتمدت حمكمة اأخرى نف�ض النهج 
فذك���رت اأن �سروط العقد القيا�سي���ة املكتوبة بلغة خمتلفة عن لغة العقد ل 

تلزم الطرف الآخر.)84(

33- وج���رى تناول م�ساألة اللغة اأي�سا يف ق���رار اآخر)85( راأت فيه املحكمة 
اأن���ه يج���ب اّتباع نهج النظر يف كل حالة على حدة من اأجل البت يف �سريان 
مفع���ول اإخطار كتب بلغة غري اللغة التي كتب بها العقد اأو غري لغة املر�سل 
اإلي���ه. واأك���دت املحكمة اأنه، مبقت�س���ى املادة 8 )2( وامل���ادة 8 )3(، يجب 
تقيي���م امل�ساأل���ة من منظور ال�سخ����ض ال�سوي الإدراك، م���ع اإيلء العتبار 
الواجب للأعراف والع���ادات املعمول بها يف التجارة الدولية. وجمرد كون 
الإخطار بلغة لي�ست لغة العقد ول لغة املر�سل اإليه ل يحول بال�سرورة دون 
�سري���ان مفع���ول الإخطار؛ فقد تك���ون لغة الإخطار لغ���ة ت�ستخدم عادة يف 
القطاع التجاري ذي ال�سلة ومن ثم ميكن اأن يكون الإخطار ملزما �سمنيا 
للطرف���ني مبقت�سى امل���ادة 9؛ اأو كما هي احلال يف الق�سية التي تنظر فيها 
املحكم���ة، كان من املعقول اأن ُيتوقع من املر�س���ل اإليه اأن يطلب من املر�سل 

تف�سريات اأو ترجمة.

34- ويف ق�سي���ة خمتلف���ة، قال���ت املحكم���ة اإن���ه لك���ي ت�سب���ح ال�سروط 
القيا�سي���ة ج���زءا من العقد يجب اأن تكون م�ساغ���ة "اإما بلغة العقد اأو لغة 
الط���رف املقابل اأو لغ���ة يعرفها الطرف املقاب���ل".)86( ويف ق�سية خمتلفة، 
قال���ت اإح���دى املحاك���م اإن �سروط العق���د القيا�سي���ة "ل ُتدَم���ج اإل اإذا ... 
اأتيح���ت للطرف املتعاقد الآخر فر�سة كافي���ة للإحاطة بها علما، اإما بلغة 

املفاو�سات اأو بلغته الأ�سلية.")87(

35- وراأت حمكم���ة اأخ���رى)88( اأن���ه اإذا قبل اأحد الطرف���ني بيانات تتعلق 
بالعق���د بلغة خمتلفة عن اللغة امل�ستخدم���ة يف العقد، يكون الطرف ملزما 

مبحتويات تلك البيانات؛ ومن م�سوؤولية الطرف اأن يلم بتلك املحتويات. 

36- ويف ق���رار اآخر، قالت اإحدى املحاكم اإن���ه لكي ت�سبح �سروط العقد 
القيا�سية جزءا من الإيجاب، يكفي اأن ت�ساغ بلغة م�سرتكة.)89(
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)16( املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغاو، �سوي�سرا، 5 �سباط/فرباير 2008، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1740.pdf؛ 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071227s4. :حمكمة مقاطعة نافارا، الدائرة 3اأ، اإ�سبانيا، 27 كانون الأول/دي�سمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060515g1. :؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف �ستوتغ���ارت، اأملانيا، 15 اأيار/ماي���و 2006، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانhtml
html#vi؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 931 ]املحكمة الحتادي���ة، �سوي�سرا، 5 ني�سان/اأبريل 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 578 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة 
ميت�سيغان الغربية، الوليات املتحدة، 17 كانون الأول/دي�سمرب 2001[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 607 ]حمكمة ال�ستئناف يف كولونيا، اأملانيا، 16 متوز/يوليه 

2001[؛ ق�سية كلوت رقم 617 ]حمكمة الوليات املتحدة للمنطقة ال�سمالية من كاليفورنيا، الوليات املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2001[.
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110118u1.html
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  60

)17( ق�سية كلوت رقم 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)18( ق�سي���ة كلوت رق���م 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتح���دة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[ )ُحذف ا�ست�سهاد داخلي وارد 

يف امل���واد املقتب�س���ة( )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ للطلع على ق�سايا اأخرى ا�سُت�سهد فيها باجلزء من الفقرة 1 من املادة 8 امل�سار اإليه يف الن�ض، انظر حمكمة الوليات املتحدة 
ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 18 كانون الثاين/يناير 2011، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110118u1.html؛ هيئة التحكيم 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000329i1. :التابعة لغرفة التجارة الدولية، �سوي�سرا، 2000 )قرار التحكيم رقم 10329(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

html؛ ق�سية كلوت رقم 313 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 21 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1999[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 268 ]املحكمة الحتادية، 
اأملانيا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 1996[.

)19( للط���لع عل���ى اإ�س���ارة اإىل هذا اجلزء من املادة 8 )1(، انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ماريلن���د، الوليات املتحدة، 8 �سباط/فرباير 2011، متاحة يف الإنرتنت 

عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110208u1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 1034 ]حمكم���ة مقاطعة كا�سريي����ض، اإ�سبانيا، 14 متوز/يولي���ه 2010[، الن�ض متاح يف 
الإنرتن���ت على العنوان: http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sespan84.htm؛ ق�سية كلوت رقم 851 ]حمكمة مقاطعة مدريد، الدائرة 14اأ، اإ�سبانيا، 20 �سباط/

فرباي���ر 2007[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 932 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 12 كانون الأول/دي�سمرب 2006[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة املدنية، مدينة بازل، 
�سوي�س���را، 8 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 777 
]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف الوليات املتح���دة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الولي���ات املتحدة، 12 اأيلول/�سبتم���رب 2006[؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الوليات 
املتح���دة، 23 اآب/اأغ�سط����ض 2006، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html#ii؛ ق�سية كلوت رقم 911 ]حمكمة العدل يف جنيف، 
�سوي�س���را، 12 اأيار/ماي���و 2006[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ هيئة حتكيم التجارة الدولي���ة التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، 13 ني�سان/

اأبري���ل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، 
جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبية، 7 كان���ون الأول/دي�سمرب 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051207c1.html؛ املحكمة 
العلي���ا يف كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 5 متوز/يولي���ه 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050705s1.html؛ ق�سية كلوت 
رقم 931 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 5 ني�سان/اأبريل 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ معهد التحكيم الهولندي، هولندا، 10 �سباط/فرباير 2005، متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html؛ حمكم���ة كانتون فرايبورغ، �سوي�سرا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 890 ]حمكمة ال�ستئناف يف لوغانو، �سوي�س���را، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2003[ )انظر الن�ض 
الكام���ل للقرار(؛ املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، 4 اآب/اأغ�سط�ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030804s1.html؛ 
املحكم���ة التجاري���ة يف ها�سيلت، بلجي���كا، 26 اأيار/مايو 2003، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030526b1.html؛ ق�سية كلوت رقم 537 
 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، 7 اآذار/مار�ض 2002[؛ حمكمة ال�ستئناف يف ويلينغتون، نيوزيلندا، 27 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001127n6.html؛ ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )20( حمكمة مقاطعة نافارا، الدائرة 3اأ، اإ�سبانيا، 27 كانون الأول/دي�سمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071227s4.html

)21( ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة اجلزئية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )22( املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 911 ]حمكمة العدل يف جنيف، �سوي�سرا، 12 اأيار/مايو 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)23( ق�سية كلوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1990[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)24( ق�سية كلوت رقم 911 ]حمكمة العدل يف جنيف، �سوي�سرا، 12 اأيار/مايو 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )25( املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 12 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html

)26( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995 )قرار التحكيم رقم 8324(، يونيلك�ض.

)27( ق�سية كلوت رقم 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 

للطلع على بيانات مماثلة، انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 932 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 12 كانون الأول/دي�سمرب 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)28( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995 )قرار التحكيم رقم 8324(، يونيلك�ض.

)29( للطلع على ق�سية يذكر فيها اأنه ينبغي اللجوء اإىل املادة 8 )2( لعدم اإمكان اإثبات الق�سد الذاتي، انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110118u1.html :املتحدة، 18 كانون الثاين/يناير 2011، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)30( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995 )قرار التحكيم رقم 8324(، يونيلك�ض؛ للطلع على ق�سايا اأخرى ي�سار فيها �سراحة اإىل اأن التف�سري مبقت�سى املادة 

http:// :8 )2( ه���و اأك���رث "مو�سوعية"، انظر حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 18 كانون الثاين/يناي���ر 2011، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3. :؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كولورادو، الوليات املتحدة، 6 متوز/يوليه 2010، متاحة يف الإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/110118u1.html
http://cisgw3. :؛ حمكمة ال�ستئناف يف مدينة بازل، �سوي�سرا، 26 اأيلول/�سبتمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/100706u1.html
http:// :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامبورغ، اأملاني���ا، 25 كانون الثاين/يناير 2008، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/080926s1.html

cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 844 ]حمكم���ة الوليات املتح���دة ملنطقة كان�سا�ض، الوليات املتح���دة، 28 اأيلول/�سبتمرب 2007[ )انظر الن�ض 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كلوت رقم 911 ]حمكمة الع���دل يف جنيف، �سوي�سرا، 12 اأيار/مايو 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 
كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 
23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html؛ ق�سية كلوت رقم 541 ]املحكمة العليا، النم�سا، 
14 كانون الثاين/يناير 2002[؛ ق�سية كلوت رقم 607 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 16 متوز/يوليه 2001[؛ ق�سية كلوت رقم 877 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 22 
كانون الأول/دي�سمرب 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/001222s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 429 ]املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف فرانكفورت، اأملاني���ا، 30 اآب/اأغ�سط�ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g1german.html؛ ق�سية كلوت 
رقم 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة العليا، هولندا، 7 

ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 409 ]حمكمة منطقة كا�سيل، اأملانيا، 15 �سباط/فرباير 1996[، اأي�سا يونيلك�ض.
)31( ميكن جدا اأن ل توؤدي املادة 8 )1( ول املادة 8 )2( اإىل التف�سري الذي يريده الطرف: انظر املحكمة العليا، هولندا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 11997، يونيلك�ض.
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 )32( املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html

)33( املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغاو، �سوي�سرا، 5 �سباط/فرباير 2008، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1740.pdf؛ 

ق�سية كلوت رقم 931 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 5 ني�سان/اأبريل 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 877 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 22 كانون الأول/
دي�سمرب 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)34( حمكم���ة كانتون �سانت غالني، �سوي�سرا، 15 حزيران/يونيه 2010، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2159.pdf؛ 

حمكم���ة اآرنهي���م، هولندا، 7 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2012.pdf؛ حمكمة العدل يف ريو 
غران���دي دي �س���ول، الربازيل، 20 اأيار/مايو 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090520b5.html؛ املحكمة العليا، 
�سلوفاكي���ا، 30 ني�سان/اأبري���ل 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080430k1.html؛ املحكم���ة التجارية يف اآرغاو، 
�سوي�س���را، 5 �سباط/فرباي���ر 2008، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1740.pdf؛ املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، 27 ت�سرين 
الثاين/نوفمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071127g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 844 ]حمكمة الوليات املتحدة 
ملنطق���ة كان�سا����ض، الولي���ات املتحدة، 28 اأيلول/�سبتم���رب 2007[؛ ق�سية كلوت رقم 828 ]حمكمة هريتوغينبو����ض، هولندا، 2 كانون الثاين/يناي���ر 2007[؛ ق�سية كلوت رقم 932 
]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 12 كانون الأول/دي�سمرب 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 777 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة 
احلادي���ة ع�س���رة(، الوليات املتحدة، 12 اأيلول/�سبتمرب 2006[؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 اآب/اأغ�سط�ض 2006، متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html#ii1؛ ق�سية كلوت رق���م 911 ]حمكمة العدل يف جنيف، �سوي�سرا، 12 اأيار/مايو 2006[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ هيئ���ة حتكيم التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 13 ني�سان/اأبريل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 7 كانون الأول/دي�سمرب 2005، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051207c1.html؛ املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 5 متوز/يوليه 2005، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050705s1.html؛ ق�سية كلوت رقم 931 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 5 ني�سان/اأبريل 2005[ 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1. :انظ���ر الن�ض الكامل للق���رار(؛ معهد التحكيم الهولندي، هولندا، 10 �سباط/فرباي���ر 2005، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1. :؛ حمكم���ة كانتون فرايب���ورغ، �سوي�سرا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
html؛ ق�سية كلوت رقم 553 ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، الدائرة 16اأ، اإ�سبانيا، 28 ني�سان/اأبريل 2004[؛ ق�سية كلوت رقم 885 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 13 ت�سرين الثاين/
نوفم���رب 2003[؛ ق�سي���ة كلوت رقم 890 ]حمكمة ال�ستئن���اف يف لوغانو، �سوي�سرا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2003[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 4 
اآب/اأغ�سط����ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030804s1.html؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 26 اأيار/

مايو 2003، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030526b1.html؛ حمكمة منطقة �سلي�سفيغ-هول�ستاين، اأملانيا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الأجنبي امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سلفية يف 
بلغراد، �سربيا، 25 اأيار/مايو 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010525sb.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف ويلينغتون، 
نيوزيلن���دا، 27 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2000، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001127n6.html؛ حمكمة منطقة ت�سفيكاو، اأملانيا، 19 اآذار/
مار����ض 1999، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm؛ ق�سية كلوت رق���م 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، 20 اآذار/مار�ض 1997[؛ املحكمة 
العلي���ا، هولن���دا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
ق�سية كلوت رقم 166 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، 21 حزيران/يونيه 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة 
يف بوداب�س���ت، هنغاري���ا، 17 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1995 )قرار التحكيم رق���م Vb 94124(، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 308 ]املحكمة الحتادي���ة يف اأ�سرتاليا، 28 ني�سان/اأبريل 

1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1. :35( حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة كولورادو، الوليات املتحدة، 6 متوز/يوليه 2010، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سية كلوت رقم 273 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[. للطلع على "تف�سري معقول"، واإن كان دون ا�ست�سهاد مبا�سر باملادة 8 )2(، انظر 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090211n1.html :حمكمة اآرنهيم، هولندا، 11 �سباط/فرباير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

)36( ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :37( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملاني���ا، 14 كان���ون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/090114g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[.

)38( ق�سية كلوت رقم 877 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 22 كانون الأول/دي�سمرب 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/511.htm :39( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف در�سدن، اأملاني���ا، 27 كانون الأول/دي�سمرب 1999، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

)حذفت ال�ست�سهادات الداخلية بالتفاقية(.
)40( ق�سية كلوت رقم 270 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 25 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[.

)41( املرجع نف�سه. )حذفت ال�ست�سهادات الداخلية بالتفاقية( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)42( ق�سية كلوت رقم 251 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)43( ق�سية كلوت رقم 317 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1992[.

)44( ق�سية كلوت رقم 151 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 26 ني�سان/اأبريل 1995[.

)45( ق�سية كلوت رقم 541 ]املحكمة العليا، النم�سا، 14 كانون الثاين/يناير 2002[، اأي�سا يونيلك�ض.

 )46( املحكمة الإقليمية العليا يف �ستوتغارت، اأملانيا، 31 اآذار/مار�ض 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html

 )47( ب�ساأن هذا القيد، انظر املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html

)48( بح�سب الوثائق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980 )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، 18، والقائم���ة املوج���ودة يف الفقرة 3 من املادة 8 لي�س���ت قائمة �ساملة بالعنا�سر التي ينبغي و�سعها يف العتبار يف تف�سري البيانات اأو الت�سرفات الأخرى ال�سادرة من 
الطرفني.

)49( انظ���ر حمكمة ال�ستئناف، اململكة املتح���دة، 17 �سباط/فرباير 2006، يونيلك�ض؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، 2003 )قرار التحكيم يف الق�سية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html :رقم 11849(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html
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)50( للطلع على ق�سايا مت فيها اللجوء اإىل املمار�سات الرا�سخة بني الطرفني باعتبارها عن�سرا ي�ستخدم يف حتديد الق�سد، انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك 

اجلنوبية، الوليات املتحدة، 18 كانون الثاين/يناير 2011، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110118u1.html؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 
28 كان���ون الثاين/يناي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، 
5 �سباط/فرباي���ر 2008، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1740.pdf؛ ق�سية كلوت رقم 750 ]املحكمة العليا، النم�سا، 31 

اآب/اأغ�سط�ض 2005[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)51( للطلع على اإ�سارات اإىل املادة 8 )3( يف ال�سوابق الق�سائية، انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2010، 

متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html#ii؛ حمكمة ال�ستئناف يف ميونيخ، اأملانيا، 14 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�س���را، 5 �سباط/فرباير 2008، متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1740.pdf؛ ق�سية كلوت رقم 802 ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، 17 كانون الثاين/يناير 2008[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولوني���ا، اأملانيا، 2 متوز/يوليه 2007، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1811.pdf؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 828 ]حمكم���ة هريتوغينبو�ض، هولن���دا، 2 كانون الثاين/يناي���ر 2007[؛ ق�سية كلوت رقم 932 ]املحكمة العلي���ا يف كانتون تورغاو، �سوي�س���را، 12 كانون الأول/
http:// :دي�سم���رب 2006[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
 cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الولي���ات املتحدة، 23 اآب/اأغ�سط�ض 2006، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html#ii1؛ املحكم���ة العلي���ا، اجلمهوري���ة الت�سيكي���ة، 29 اآذار/مار�ض 2006، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 
http:// :؛ املحكم���ة العلي���ا يف كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 5 متوز/يوليه 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/060329cz.html
http:// :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف لينت�ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/050705s1.html
http://cisgw3. :؛ معه���د التحكيم الهولندي، هولندا، 10 �سباط/فرباير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html
http://cisgw3.law. :؛ حمكم���ة كانت���ون ت�سوغ، �سوي�سرا، 2 كانون الأول/دي�سمرب 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/050210n1.html
http://cisgw3.law. :؛ حمكم���ة كانت���ون فرايبورغ، �سوي�سرا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوانpace.edu/cases/041202s1.html
pace.edu/cases/041011s1.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 890 ]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف لوغان���و، �سوي�سرا، 29 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2003[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ املحكمة 
الحتادي���ة، �سوي�س���را، 4 اآب/اأغ�سط�ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030804s1.html؛ املحكمة التجارية يف 
ها�سيل���ت، بلجي���كا، 26 اأيار/مايو 2003، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030526b1.html؛ ق�سية كلوت رقم 576 ]حمكمة ال�ستئناف يف 
الولي���ات املتح���دة )الدائرة التا�سعة(، الولي���ات املتحدة، 5 اأيار/مايو 2003[؛ هيئة التحكيم الحتادية لدائرة فولغو-فيات�سكي، الحت���اد الرو�سي، 20 كانون الأول/دي�سمرب 2002، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021220r1.html؛ حمكمة ا�ستئن���اف اأنتويرب، بلجيكا، 16 كانون الأول/دي�سمرب 2002، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021216b1.html؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية 
ال�س���ني ال�سعبي���ة، 8 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021108c1.html؛ املحكمة العليا، 
اأوكلن���د، نيوزيلندا، 27 اآذار/مار�ض 2002، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020327n6.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف ويلينغتون، نيوزيلندا، 
27 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001127n6.html؛ ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، 

�سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[.
)52( انظ���ر جمل����ض اللوردات، اململكة املتحدة، 1 متوز/يوليه 2009، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090701uk.html؛ هيئة التحكيم 

التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1995 )قرار التحكيم رقم 1995/8324(، يونيلك�ض.
)53( ق�سية كلوت رقم 268 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 1996[، تن�ض �سراحة على اأن العنا�سر امل�سار اإليها يف الفقرة 3 من املادة 8 يتعني اأن تو�سع 

يف العتبار لدى تف�سري البيان اأو الت�سرف الآخر ال�سادر من الطرف يف �سوء الفقرة 1 من املادة 8 )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)54( ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[.

 )55( املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html

)56( املرجع نف�سه؛ انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 932 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 12 كانون الأول/دي�سمرب 2006[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :57( املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغ���او، �سوي�س���را، 26 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://globalsaleslaw.com/content/api/ :؛ انظ���ر اأي�س���ا املحكمة التجارية يف اآرغ���او، �سوي�سرا، 5 �سباط/فرباير 2008، متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/081126s1.html
cisg/urteile/1740.pdf؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الدولية التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 27 اأيار/ماي���و 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050527r1.html :الإنرتنت على العنوان
 )58(  املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html

 )59(  املحكمة التجارية يف توجنريين، بلجيكا، 25 كانون الثاين/يناير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.html

)60( ق�سية كلوت رقم 24 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة اخلام�سة(، الوليات املتحدة، 15 حزيران/يونيه 1993[.

)61( للط���لع عل���ى تعريف لقاع���دة ال�سهادة ال�سفوية يف ق�سية حتكمه���ا التفاقية، انظر حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الولي���ات املتحدة، 29 كانون 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html#ii :الثاين/يناير 2010، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace. :62( انظ���ر حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2010، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

edu/cases/100129u1.html#ii؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�س���رة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[؛ ق�سية 
كلوت رقم 578 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغن الغربية، الوليات املتحدة الأمريكية، 17 كانون الأول/دي�سمرب 2001[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 
434 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 28 اآب/اأغ�سط�ض 2001[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 419 ]حمكمة الوليات املتحدة 

ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[.
)63( ق�سية كلوت رقم 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[.

)64( املرجع نف�سه. )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)65( ق�سية كلوت رقم 23 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 14 ني�سان/اأبريل 1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050705s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050705s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1740.pdf
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1740.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html#ii
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html#ii
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)66( ق�سية كلوت رقم 413 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 6 ني�سان/اأبريل 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)67( ق�سية كلوت رقم 222 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :68( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 23 اآب/اأغ�سط����ض 2006، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

.cases/060823u1.html#ii1

)69( املرجع نف�سه.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1. :70( حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة كولورادو، الوليات املتحدة، 6 متوز/يوليه 2010، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يولي���ه 1997[؛ ق�سية كلوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1990[ 
)انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)71( ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)72( ق�سية كلوت رقم 23 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 14 ني�سان/اأبريل 1992[.

)73( ق�سي���ة كلوت رق���م 251 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 166 ]هيئة 

التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، 21 حزيران/يونيه 1996[، اأي�سا يونيلك�ض.
 )74(  املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :75( عل���ى خ���لف ذلك، انظ���ر حمكمة اآرنهي���م، هولن���دا، 17 اآذار/مار����ض 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/040317n1.html، تن�ض على اأنه "لأن تطبيق ال�سروط العامة لي�ض متناول �سراحة يف الأحكام املذكورة من اتفاقية البيع، يتعني اأن يجاب على هذا ال�سوؤال بالأحكام الأخرى 
املنطبقة من القانون املو�سوعي."

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110208u1. :76( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ماريلند، الوليات املتحدة، 8 �سباط/فرباير 2011، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف �سيلي، اأملاني���ا، 24 متوز/يوليه 2009، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1.html؛ 
حمكم���ة اأوتريخت، هولن���دا، 21 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090121n1.html؛ املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملانيا، 14 كانون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html؛ 
حمكم���ة منطقة لند�سوت، اأملاني���ا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html؛ حمكمة 
روفرييت���و، اإيطالي���ا، 21 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، يونيلك�ض؛ ق�سي���ة كلوت رقم 827 ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 29 اأيار/ماي���و 2007[؛ ق�سية كلوت رقم 828 ]حمكمة 
http:// :هريتوغينبو����ض، هولن���دا، 2 كانون الثاين/يناير 2007[؛ حمكمة منطقة كوبورغ، اأملانيا، 12 كانون الأول/دي�سمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html؛ حمكمة روفرييتو، اإيطاليا، 24 اآب/اأغ�سط�ض 2006، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 750 ]املحكمة العليا، النم�سا، 31 اآب/اأغ�سط�ض 
http://cisgw3. :2005[ )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العلي���ا يف لينت�ض، النم�سا، 8 اآب/اأغ�سط����ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان
http://cisgw3. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/050808a3.html
law.pace.edu/cases/050323a3.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 831 ]املحكم���ة العلي���ا، هولندا، 28 كانون الثاين/يناي���ر 2005[؛ ق�سية كلوت رقم 821 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف 
http:// :كالرزروه���ي، اأملاني���ا، 20 متوز/يوليه 2004[؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 21 ني�سان/اأبريل 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/040421g3.html#law؛ ق�سي���ة كلوت رقم 592 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 30 كانون الثاين/يناير 2004[؛ ق�سية كلوت رقم 
819 ]حمكم���ة منطق���ة ترير، اأملاني���ا، 8 كانون الثاين/يناير 2004[؛ ق�سية كلوت رق���م 534 ]املحكمة العليا، النم�سا، 17 كانون الأول/دي�سم���رب 2003[؛ املحكمة الإقليمية العليا يف 
دو�سل���دورف، اأملاني���ا، 25 متوز/يوليه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html؛ ق�سية كلوت رقم 445 

]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[.
)77( ق�سي���ة كلوت رق���م 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا حمكمة ال�ستئناف يف �سيلي، اأملانيا، 24 

متوز/يولي���ه 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1.html؛ حمكمة اأوتريخت، هولندا، 21 كانون الثاين/يناير 
2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090121n1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 14 كانون الثاين/
يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html؛ حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 2008، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html؛ حمكمة روفرييتو، اإيطاليا، 24 اآب/اأغ�سط�ض 2006، يونيلك�ض؛ املحكمة 
الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، 8 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050808a3.html؛ ق�سية كلوت 

رقم 592 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 30 كانون الثاين/يناير 2004[؛ ق�سية كلوت رقم 534 ]املحكمة العليا، النم�سا، 17 كانون الأول/دي�سمرب 2003[.
)78( حمكم���ة اأوتريخت، هولندا، 21 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090121n1.html؛ 

حمكم���ة ال�ستئناف يف ميونيخ، اأملانيا، 14 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html؛ 
حمكم���ة روفرييت���و، اإيطاليا، 21 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، يونيلك�ض؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت����ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، 1 �سباط/فرباير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050201a3.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 592 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 30 كان���ون الثاين/يناير 2004[؛ 
حمكمة ال�ستئناف يف دو�سلدورف، اأملانيا، 25 متوز/يوليه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html؛ ق�سية 

كلوت رقم 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110208u1. :79( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ماريلند، الوليات املتحدة، 8 �سباط/فرباير 2011، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ انظ���ر اأي�س���ا املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف لينت�ض، النم�س���ا، 8 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانhtml
cases/050808a3.html، تن����ض عل���ى اأن "الط���رف الذي ل يرغب يف اأن يتعاقد اإل وفقا لأحكامه و�سروطه القيا�سية يلزمه اإ�س���دار اإعلن ل لب�ض فيه عن ذلك الق�سد". انظر اأي�سا 

املحكمة العليا، النم�سا، 26 كانون الثاين/يناير 2005، يونيلك�ض.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html :80( حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091015g1. :81( حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(
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65 اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة

املادة 9

)1( يلتزم الطرفان بالأعراف التي اتَّفقا عليها وبالعادات التي ا�ستقرَّ عليها التعامل بينهما.

�ُض اأنَّ الطرفني قد طّبقا �سمنا على عقدهما اأو على  فاٌق على خلف ذلك، ُيفرَتَ )2( ما مل ُيوَجد اتِّ
تكوين���ه كلَّ ُعرف كان���ا يعلمان به اأو كان ينبغي اأن يعلما به متى كان معروفًا على نطاق وا�سع وُمراًعى بانتظام 

يف التجارة الدولية بني الأطراف يف العقود املماثلة ال�سارية يف نف�ض فرع التجارة.

مقّدمة

1- يب���نّي هذا احلكم مدى التزام طرفْي عقد بيع دويل حتكمه اتفاقية 
البي���ع بالأعراف، وكذلك بالعادات التي ا�ستقر عليه���ا التعامل بينهما.)1( 
فالأعراف الت���ي "اتفق" عليها الطرفان، اإىل جان���ب العادات التي ا�ستقر 
عليه���ا التعامل بينهم���ا، م�سمولة بامل���ادة 9 )1(؛ والأع���راف التي طبقها 
"الطرف���ان �سمنا على عقدهم���ا" م�سمولة باملادة 9 )2(. وق���د راأت اإحدى 
املحاك���م، على اأية حال، اأنه "لأي ممار�س���ة معمول بها اأو عرف معمول به 

نف�ض مفعول العقد.")2(

2- ول يدخل �سريان مفعول الأعراف يف نطاق التفاقية؛)3( فالتفاقية 
ل تتناول �س���وى انطباق الأعراف.)4( ونتيجة لذلك، يخ�سع �سريان مفعول 
الأع���راف للقان���ون الوطن���ي املنطب���ق.)5( ف���اإذا كان هناك ع���رف �ساري 
املفع���ول، تك���ون له الغلب���ة على اأح���كام التفاقية، ب�سرف النظ���ر عما اإن 
كان الع���رف خا�سع���ا حلكم امل���ادة 9 )1( اأو حلكم امل���ادة 9 )2(.)6( غري 
اأن املمار�سات التي ن�ساأت بني الطرفني والأعراف اخلا�سعة للمادة 9 )2( 

تاأتي يف املوؤخرة مقارنة بالتفاقات التعاقدية بني الطرفني.)7(

 الأعراف املتفق عليها والعادات التي ا�ستقر 
عليها التعامل بني الطرفني

3- مبقت�س���ى امل���ادة 9 )1(، يكون الطرفان ملزمني ب���اأي عرف اتفقا 
علي���ه. ول يل���زم اأن يكون ه���ذا التف���اق �سريحا،)8( ب���ل ميكن—ح�سبما 
ذك���رت اإح���دى املحاكم)9(—اأن يك���ون �سمنيا. ووفقا لأح���د القرارات، 
يتع���ني على الطرف���ني اإذا مل يري���دا اللت���زام باملمار�سات الت���ي ا�ستقرت 

بينهما اأن ي�ستبعداها �سراحة.)10(

امل���ادة 9 )1(—خلف���ا  تقت�س���ي  نف�سه���ا، ل  للمحكم���ة   4- ووفق���ا 
للم���ادة 9 )2(—اأن يك���ون العرف مقب���ول دوليا لكي يك���ون ملزما؛ ومن 
ث���م فاإن الطرفني ملزم���ان بالأعراف املحلية التي اتفق���ا عليها مثلما هما 
ملزم���ان بالأع���راف الدولية.)11( وق���د ذكرت املحكمة نف�سه���ا )يف ق�سية 
خمتلف���ة( اأنه ل يتع���ني اأن تكون الأع���راف معروفة على نط���اق وا�سع لكي 

تكون ملزمة مبقت�سى املادة 9 )1( )خلفا للمادة 9 )2((.)12(

5- والطرف���ان ملزم���ان اأي�س���ا، وفقا للم���ادة 9 )1(، بالع���ادات التي 
ا�ستقر عليها التعامل بينهما—وهذا مبداأ راأت اإحدى هيئات التحكيم اأنه 
"مت تو�سيعه مببادئ املعهد ال���دويل لتوحيد القانون اخلا�ض )اليونيدروا( 
لي�سمل جميع العق���ود التجارية الدولية".)13( وتن����ض املادة 1-9 )1( من 
تل���ك املبادئ على اأن الطرفني "ملزمان باأي ع���رف اتفقا عليه وباأي عادة 

ا�ستقر عليها التعامل بينهما."

 6- وتوّفر قرارات عديدة اأمثلة على العادات امللزمة مبقت�سى املادة 9 )1(. 
فق���د قررت هيئة حتكيم اأن على بائع اأن ي�سل���م قطعا بديلة على الفور لأن 
ذل���ك اأ�سبح "ممار�سة معتادة" بني الطرف���ني.)14( ويف ق�سية اأخرى، كان 
بائ���ع اإيط���ايل يلبي طلبات امل�سرتي طوال اأ�سهر عدي���دة دون اأن ي�ساأل عن 
مدى ملءة امل�سرتي املالية؛ وبعد ذلك اأحال البائع م�ستحقاته الأجنبية اإىل 
عام���ول، ومبا اأن العامول مل يقبل ح�ساب امل�سرتي فقد عّلق البائع علقته 
التجاري���ة بامل�س���رتي؛ وراأت حمكمة اأن���ه، ا�ستنادا اإىل الع���ادة التي ا�ستقر 
عليها التعامل ب���ني الطرفني، يتعني على البائع اأن ياأخذ م�سلحة امل�سرتي 
يف اعتباره لدى اإعادة هيكلة جتارته، ومن ثم فاإن البائع م�سوؤول عن قطع 
علقته املفاجئ مع امل�سرتي.)15( ويف قرار خمتلف، قررت املحكمة نف�سها 
اأن البائ���ع ل ميكنه التذرع بالقاعدة الواردة يف املادة 18 من اتفاقية البيع 
والت���ي تن�ض على اأن ال�سكوت ل يعترب قب���ول، لأن الطرفني كانا قد اأر�سيا 
 عادة يقوم البائع مبوجبها بتلبية طلبات امل�سرتي دون قبولها �سراحة.)16( 
ويف ق���رار اآخ���ر،)17( حكم���ت حمكمة اأخ���رى ب���اأن الع���ادات امل�ستقرة بني 
الطرف���ني قد توؤدي اإىل �س���رورة المتثال ل�سروط �سكلي���ة معينة، رغم اأن 
التفاقي���ة ت�ستن���د اإىل مبداأ عدم ا�س���رتاط ال�سكل. ويف اإح���دى احلالت، 
اأق���رت هيئ���ة حتكيم العادات امل�ستق���رة بني الطرفني فيم���ا يتعلق بتحديد 
حمتوي���ات العقد ع���رب الهات���ف.)18( ويف ق�سية خمتلف���ة، �سرفت حمكمة 
النظ���ر عن ادعاء الطرف���ني اأن احتف���اظ البائع بحق امللكي���ة ي�سكل عادة 
م�ستق���رة بني الطرفني، ب�سبب عدم تقدمي دلي���ل على تلك العادة.)19( ويف 
ق�سي���ة خمتلف���ة، قالت هيئ���ة حتكيم اإن الع���ادات امل�ستقرة ب���ني الطرفني 
تفر�ض اتباع طريقة معينة لفح�ض الب�سائع.)20( وقالت اإحدى املحاكم اإن 
العادات امل�ستقرة بني الطرفني ميكن اأن توؤثر يف الطريقة التي ت�سبح بها 
ال�سروط التعاقدي���ة القيا�سية جزءا من العقد.)21( وقالت حمكمة خمتلفة 
اإن ك���ون امل�سرتي وّقع يف عدة منا�سبات على الن�سخة املر�سلة بالفاك�ض من 
تاأكيد الطلب املحتوي على ا�ستمارات تعاقدية قيا�سية ين�سئ عادة م�ستقرة 
ب���ني امل�سرتي والبائ���ع، وهي عادة "مل يخرج عنها امل�سرتي ... يف اأي مرة، 
كم���ا اأن ]امل�س���رتي[ مل يبلغ البائع بعد تلقي ال�س���روط العامة باأنه ل يرغب 
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يف تطبي���ق تلك ال�س���روط اأو باأنه يرغب يف تطبيق �سروط���ه العامة هو، اإن 
وجدت" وجعل ذلك املحكمة تق���ول اإن ال�سروط التعاقدية القيا�سية للبائع 
اأ�سبح���ت جزءا من العقد، لأن���ه، "بعدم اإبلغ البائع باأنه ل يقبل ال�سروط 
ُّ���ع باأنه يواف���ق على تطبيق  العام���ة، اأن�س���اأ امل�س���رتي، على اأية ح���ال، التوق
ال�سروط العام���ة".)22( ويف ق�سية اأخرى، تتعلق باإدراج ال�سروط التعاقدية 
القيا�سي���ة، قال���ت اإحدى املحاكم اإن���ه "رغم اأن ]البائ���ع[ مل يقبل العر�ض 
املقاب���ل املق���دم من ]امل�سرتي[، فقد كان من ال�سائ���ع، رغم ذلك، اأن يقبل 
]البائ���ع[ طلبات ]امل�س���رتي[ وي�سلمها وفقا ملا ورد فيه���ا، حتى واإن مل يكن 
]البائ���ع[ قد رد عليها." وجع���ل ذلك املحكمة تقول اإن ه���ذا ي�سكل عادات 
م�ستق���رة بني الطرفني، بنتيج���ة اأن "طلب ]امل�س���رتي[ كان اأ�سا�ض العقد، 
وق���د اأُدرج���ت ال�س���روط القيا�سية فيه فعلي���ًا.")23( وقالت اإح���دى املحاكم 
اإن ع���ادات ا�ستق���رت بني الطرف���ني، يتعني دائم���ا على البائ���ع، وفقا لها، 
اأن ي�س���رتد الب�سائ���ع املعيبة عند تزويد امل�س���رتي بالبدائل.)24( ويف اإحدى 
ل اأي�س���ا وفقا للعادات امل�ستقرة  الق�ساي���ا قالت املحكمة اإن العقد مل يت�سكَّ
بني الطرفني، رغم اأن نف�ض الإجراء، الذي يف اإطاره يقدم امل�سرتي الطلب 
�سفاه���ة ويوؤكده البائع كتابة، �سب���ق اتباعه. وقررت املحكمة اأن وجود هذه 
الع���ادات ل ُيعف���ي الطرفني م���ن التزاماتهما النا�سئة من امل���ادة 14 )1( 
وامل���ادة 18 )1(، اللتني تق�سيان، عل���ى التوايل، باأن يكون العر�ض حمددا 
حتدي���دا كافيا واأن ال�سكوت من جانب متلقي العر�ض ل ي�سّكل يف حد ذاته 
قبول. وخل�ست املحكمة اإىل اأنه، يف احلالة قيد النظر، ل ي�ستطيع البائع، 
ال���ذي كان يرغ���ب يف تزويد امل�سرتي بن���وع جديد م���ن املن�سوجات �سديد 
الخت���لف عن املن�سوجات التي كانت تباع �سابق���ا، اأن يعول على العادات 
امل�ستق���رة بني الطرفني ب�س���اأن املعاملت املتعلق���ة باملن�سوجات القيا�سية. 
ومب���ا اأن العادات غري معتربة، فينبغي لذلك اعتب���ار 'تاأكيد الطلب' عر�سا 

لل�سراء مل يقبله امل�سرتي.)25(

ف التفاقي���ة "الع���ادات الت���ي ا�ستقر عليه���ا التعامل" بني  7- ول تع���رِّ
الطرف���ني. ووفقا لإحدى املحاكم فاإنه، "خلف���ا للأعراف، التي يجب اأن 
تكون مرعية يف فرع واحد على الأقل من فروع ال�سناعة، فاإن العادات، يف 
اإطار املعنى الوارد يف املادة 9 من اتفاقية البيع، ل ت�ستقر اإل بني الطرفني. 
والعادات هي ت�سرفات حت���دث بتواتر معنيَّ خلل فرتة معينة من الزمن 
يحدده���ا الطرفان، وميك���ن عندئذ اأن يفرت�ض الطرف���ان بح�سن نية اأنها 
�سرتاع���ى جم���ددا يف اأي حال���ة مماثل���ة. وم���ن الأمثلة على ذل���ك جتاهل 
املواعي���د الزمنية للإخط���ارات، وال�سماح بتخفي�سات نقدي���ة معيَّنة عند 
ال�س���داد الفوري، والت�سامح ب�ساأن الت�سليم، الخ. ")26( وراأت بع�ض املحاكم 
اأن العادة ل تكون ملزمة للطرفني عمل باملادة 9 )1( اإل اإذا كانت العلقة 
ب���ني الطرفني قد ا�ستم���رت لبع�ض الزمن وكانت الع���ادة ظاهرة يف عقود 
متعددة. ووفقا لإحدى املحاكم، ُي�ستوفى هذا ال�سرط حيثما يكون الطرفان 
ق���د اأبرما �سابقا اثنتي ع�س���رة �سفقة.)27( وراأت اإح���دى املحاكم اأن املادة 
9 )1( "تقت�س���ي وج���ود ممار�سة معم���ول بها بانتظام ب���ني الطرفني ]...[ 
نة وبتواتر معنيَّ ]...[. ول تتوافر هذه الفرتة الزمنية  طوال فرتة زمنية معيَّ
وه���ذا التوات���ر عندما تك���ون عمليتا ت�سلي���م �سابقتني فقط ق���د متتا بتلك 
الطريق���ة، فهذا العدد املطل���ق مفرط النخفا����ض".)28( ورف�ست حمكمة 
اأخ���رى حجة بائع باأن الإ�س���ارة اإىل ح�ساب البائع امل�سريف على اثنتني من 
فوات���ريه تن�سئ ع���ادة م�ستقرة بني الطرفني تق�سي ب���اأن يدفع امل�سرتي يف 
م�س���رف البائع. وراأت املحكمة اأنه، حتى واإن كان���ت الفاتورتان قد ن�ساأتا 
ع���ن عقدي���ن خمتلفني ب���ني الطرف���ني، فاإنهما لي�ست���ا كافيت���ني ل�ستقرار 
العادة مبقت�سى املادة 9 )1( من التفاقية. واأفادت املحكمة باأن ا�ستقرار 
الع���ادة يقت�س���ي وجود علقة دام���ت لفرتة طويلة و�سملت ع���ددا اأكرب من 

عق���ود البيع.)29( وذكرت حمكمة اأخرى اأن وجود معاملة �سابقة واحدة بني 
 الطرفني ل يجعل "العادات" م�ستقرة باملعنى املفهوم من املادة 9 )1(.)30(

وقال���ت اإح���دى املحاك���م اإنه حيثم���ا ل يكون الطرف���ان قد اأبرم���ا اأي عقد 
�ساب���ق، ل ميك���ن اأن تك���ون اأي عادات ق���د ا�ستق���رت بينهم���ا.)31( غري اأن 
حمكم���ة خمتلف���ة راأت اأن "م���ن املمك���ن عموم���ا اأن ت�سبح مقا�س���د اأحد 
الطرف���ني، الت���ي ُع���رب عنه���ا يف املحادث���ات التجاري���ة الأولي���ة فق���ط ومل 
 يتف���ق عليها الطرف���ان �سراح���ة، "عادات" باملعن���ى املفهوم م���ن املادة 9 
م���ن التفاقي���ة من���ذ بداي���ة العلق���ة التجاري���ة، وت�سب���ح بذل���ك ج���زءا 
م���ن اأول عق���د ب���ني الطرف���ني".)32( غ���ري اأن ه���ذا "يتطل���ب عل���ى الأق���ل 
)امل���ادة 8( اأن ي���درك ال�سري���ك التجاري م���ن هذه الظ���روف اأن الطرف 
 الآخ���ر لي����ض م�ستع���دا لإبرام عق���د اإل وفق���ا ل�س���روط معين���ة اأو يف �سكل 

معني".)33(

يّدع���ي وج���ود ع���ادة  ال���ذي  الط���رف  اإن  8- وقال���ت حماك���م ع���دة 
الوف���اء مبتطلب���ات اإثب���ات  ع���بء  علي���ه  يق���ع  مل���زم  ع���رف  اأو   ملزم���ة 

املادة 9 )1(.)34(.

  الأعراف التجارية الدولية امللزمة 
)املادة 9 )2((

9- بحكم للم���ادة 9 )2(، ميكن اأن يكون طرفا عقد بيع دويل ملزمني 
بعرف جتاري حتى يف حالة عدم وجود اتفاق اإيجابي بذلك ال�ساأن بينهما، 
�سريط���ة اأن الطرفني "كانا يعلم���ان اأو كان ينبغي اأن يعلم���ا" بالعرف واأن 
يك���ون العرف "معروف���ا على نطاق وا�س���ع ومراعى بانتظ���ام" يف التجارة 
الدولي���ة "ب���ني الأطراف يف العق���ود املماثل���ة يف نف�ض فرع التج���ارة.")35( 
وف�س���رت اإح���دى املحاك���م امل���ادة 9 )2( على اأنه���ا تق�سي ب���اأن "اأعراف 
وعادات الطرفني اأو ال�سناعة تدرج تلقائيا يف اأي اتفاق حتكمه التفاقية، 

ما مل ي�ستبعدها الطرفان �سراحة".)36(

10- وتعلو الأعراف امللزمة للطرفني مبقت�سى املادة 9 )2( على الأحكام 
املناق�سة من التفاقي���ة.)37( ومن الناحية الأخرى، تعلو اأحكام العقد على 
الأعراف املناق�سة، حتى واإن كانت الأعراف تفي مبتطلبات املادة 9 )2(، 
لأن حري���ة الطرفني هي امل�سدر الأ�سا�س���ي للحقوق واللتزامات مبقت�سى 
التفاقي���ة، وفقا ملا توؤكده العبارات ال�ستهللية من املادة 9 )2(.)38( وقد 
قال���ت اإحدى املحاكم اأي�س���ا اإن العادات امل�ستقرة ب���ني الطرفني تعلو على 

الأعراف امل�سار اإليها يف املادة 9 )2(.)39(

11- وكم���ا لوح���ظ يف الفقرة 9 من ه���ذه النبذة فاإنه لك���ي يكون العرف 
ملزم���ا مبقت�س���ى امل���ادة 9 )2( يج���ب اأن يك���ون الطرفان يعلم���ان به )اأو 
كان ينبغ���ي اأن يعلم���ا ب���ه(، ويج���ب اأن يك���ون معروف���ا عل���ى نط���اق وا�سع 
ومراع���ى بانتظ���ام يف التجارة الدولية. ووفقا لإح���دى املحاكم، ل يقت�سي 
ذل���ك اأن يك���ون الع���رف دولي���ا، فالأع���راف املحلي���ة الت���ي تطب���ق داخ���ل 
 بور�س���ات ومعار����ض وم�ستودع���ات ال�سلع ميكن اأن تك���ون ملزمة مبقت�سى 
امل���ادة 9 )2( �سريط���ة اأن تكون مراع���اة بانتظام فيما يتعل���ق باملعاملت 
التي ت�س���ارك فيها اأطراف اأجنبي���ة.)40( وقالت املحكم���ة اأي�سا اإن العرف 
املحل���ي املراع���ى يف بل���د مع���ني ميك���ن اأن ينطبق عل���ى عقد ي�س���رتك فيه 
ط���رف اأجنب���ي اإذا كان الط���رف الأجنبي يق���وم باأعم���ال جتارية يف ذلك 
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 البل���د بانتظ���ام وقام في���ه بتنفيذ معام���لت متعددة من نف�ض ن���وع العقد
قيد البحث.

12- اأم���ا ا�سرتاط اأن يكون الطرفان عل���ى علم بالعرف اأو كان ينبغي اأن 
يكون���ا عل���ى علم به لكي يكون ملزم���ا مبقت�سى امل���ادة 9 )2(، فقد ُو�سف 
باأن���ه يقت�سي اإما اأن يكون مكانا عمل الطرفني يف املنطقة اجلغرافية التي 
ا�ستق���ر فيه���ا العرف اأو اأن يقوم���ا مبعاملت جتارية م�ستم���رة �سمن تلك 
املنطقة لفرتة طويلة.)41( وجاء يف قرار �سابق للمحكمة نف�سها اأن الطرف 
���ا اإل بالأع���راف التجارية الدولية  يف عق���د بي���ع دويل ل يلزم اأن يكون ملمًّ
املعروفة ب�س���ورة عامة واملراعاة بانتظام من جان���ب الأطراف يف العقود 
الت���ي من نف�ض النوع املعنيَّ يف املنطقة اجلغرافي���ة املعيَّنة التي يوجد فيها 

مكان عمل الطرف.)42(

13- ول ف���رق يف اإ�سناد عبء الإثبات مبقت�سى الفقرتني )1( و)2( من 
امل���ادة 9:)43( فالطرف الذي يّدعي وج���ود عرف ملِزم يتعني عليه اأن يثبت 
العنا�سر اللزمة، على الأقل يف النظم القانونية التي تعترب امل�ساألة م�ساألة 
وقائع.)44( ف���اإذا ف�سل الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات يف حتمل ذلك 
الع���بء، ل يك���ون العرف املّدعى ملزم���ا. وهكذا فحيث ف�س���ل امل�سرتي يف 
اأن يثب���ت وجود عرف جتاري دويل يق�سي مبعامل���ة �سكوت اأحد الأطراف 
بعد ت�سل���م خطاب تاأكيد جتاري باعتباره موافقة على ال�سروط الواردة يف 
ر اأن العقد اأُبرم ب�سروط خمتلفة.)45( ويف ق�سية اأخرى، اأدى  اخلطاب، تقرَّ
ف�سل اأحد الطرفني يف اأن يثبت وجود عرف مزعوم كان �سي�سمح للمحكمة 
ب���اأن تنظر يف دع���وى ذلك الط���رف اإىل جعل املحكمة تخل����ض اإىل القول 
بعدم اخت�سا�سها.)46( وباملث���ل، راأت اإحدى املحاكم اأنه رغم اأن الأعراف 
ميك���ن اأن ل تعدل قواعد التفاقية املتعلقة باإبرام العقد )املواد 24-14(، 
تظل تل���ك القواعد منطبقة لأن���ه مل يتم اإثبات ذلك الع���رف.)47( وعندما 
ف�س���ل م�س���رت يف اأن يثبت وجود عرف جتاري يحدد م���كان التنفيذ باأنه يف 
ر، علوة على ذلك، اأن حمل التنفيذ يف دولة البائع.)48(   بل���د امل�سرتي، تقرَّ
وقال���ت حمكم���ة العدل الأوروبي���ة اإنه لكي ي�س���كل ال�سكوت ع���ن الرد على 
خطاب التاأكيد قبول لل�سروط الواردة فيه، "يلزم اإثبات وجود ذلك العرف 

ا�ستنادا اإىل املعايري املن�سو�ض عليها" يف املادة 9 )2( من التفاقية.)49(

14- وهن���اك اأمثل���ة عدي���دة ملحاك���م راأت اأن الطرف���ني ملزم���ان باأح���د 
الأعراف عمل بامل���ادة 9 )2(. ففي اإحدى الق�سايا، راأت هيئة حتكيم اأن 
الأط���راف يف العقود املماثلة يف النوع املعنيَّ من التجارة )املعادن( تراعي 
ب�سف���ة منتظمة العرف املتعلق بتعدي���ل ثمن البيع.)50( ويف قرار اآخر، راأت 
اإح���دى املحاكم اأن الكمبيالة التي اأعطاها امل�سرتي اأدت اإىل اإدخال تعديل 
عل���ى العقد، عمل باملادة 29 )1( من التفاقي���ة، اأرجاأ تاريخ ال�سداد اإىل 
وق���ت ا�ستحق���اق الكمبيال���ة؛)51( وذكرت املحكم���ة اأن عرف���ا جتاريا دوليا 
ملزم���ا مبقت�سى املادة 9 )2( يوؤيد راأيه���ا. ويف ق�سية اأخرى، قالت اإحدى 
املحاك���م اإن هناك عرف���ًا يف التجارة املعيَّنة ذات ال�سل���ة يقت�سي اأن يتيح 
امل�س���رتي فر�سة للبائع باأن يك���ون موجودا عندما يق���وم امل�سرتي بفح�ض 
الب�سائ���ع.)52( ويف ق�سي���ة خمتلفة، قالت املحكم���ة اإن الأعراف بالتعريف 
ال���وارد يف املادة 9 )2( قد تفر����ض متطلبات �سكلية ل توجد بخلف ذلك 
يف التفاقي���ة.)53( ويف ق�سي���ة خمتلفة، قال���ت هيئة حتكي���م، ا�ستنادا اإىل 
الأعراف التجارية ذات ال�سلة، اإن "هام�ض الربح املتو�سط للمنظمة، دون 
اعتبار ملجال الن�ساط، يبلغ 10 يف املائة.")54( ويف ق�سية اأخرى قالت اإحدى 
املحاكم، بعد النظر يف الأعراف التجارية ح�سب تعريفها يف املادة 9 )2(، 
اإنه "يبدو اأن تقدمي طلبات �سراء �سفوية للب�سائع ويلي ذلك تقدمي فواتري 

حتت���وي على �سروط البيع هو اأمر �سائع، ويف حني اأن كل �سرط يف العقد ل 
يكون عادة جزءا من املناق�سة ال�سفوية، فاإن التاأكيد الكتابي اللحق الذي 
يحت���وي عل���ى �سروط اإ�سافية مل���زم ما مل يتم العرتا����ض عليه يف الوقت 
املنا�س���ب.")55( وقال���ت اإحدى املحاك���م اإنه "حيثما توج���د اأعراف جتارية 
نة ]للب�سائ���ع[، يجب عر�ض ه���ذه الأعراف  دولي���ة ب�س���اأن خ�سائ����ض معيَّ

باعتبارها حدًا اأدنى للنوعية")56( عمل باملادة 9 )2( من التفاقية.

15- وم���ن الناحية الأخرى، توجد اأمثلة ملحاك���م راأت اأن اأعرافا جتارية 
ن���ة يّدعيها اأحد الطرفني ل توج���د. وراأت اإحدى املحاكم اأنه، يف �سوء  معيَّ
خ�سو�سية عملي���ة الإنتاج ومتطلبات نقل الب�ساعة، ل ميكن اعتبار �سرط 
الختب���ار قب���ل الت�سليم "عرف���ا مقبول عل���ى العموم ومعروف���ا عموما كما 

يدعي ممثلو امل�سرتي.")57(

16- واأ�س���ارت عدة ق���رارات اإىل الأع���راف عندما تناول���ت م�ساألة �سعر 
الفائ���دة الذي ينبغي تطبيق���ه على تاأخر الدفع. وتذرع���ت اإحدى املحاكم 
مرت���ني بالأع���راف الدولي���ة امللزم���ة مبوجب امل���ادة 9 )2( م���ن التفاقية 
لت�سوي���ة هذه امل�ساألة. فف���ي القرار الأول، ذكرت املحكم���ة اأن دفع الفائدة 
"ب�سعر معروف وم�ستخدم دوليا مثل �سعر الفائدة الأ�سا�سي" ي�سكل "عرفا 
 مقبول يف التجارة الدولية حتى عندما ل يتفق عليه الطرفان �سراحة".)58( 
ويف الق���رار الث���اين، اعتم���دت املحكم���ة نف����ض املوق���ف وعلق���ت قائلة اإن 
"التفاقي���ة ت�سند ]اإىل الأعراف التجاري���ة الدولية[ و�سعًا يف هرم املراتب 
اأعل���ى من و�س���ع اأحكام التفاقية".)59( وقالت بع����ض املحاكم اإنه حيثما ل 
يك���ون الطرفان قد اتفقا عل���ى �سعر الفائ���دة اأو "اإذا مل يكن هناك عرف 
جت���اري ذو �سلة ينطبق مبوجب املادة 9 م���ن اتفاقية البيع، يحكم القانون 

الوطني التكميلي اأ�سعار الفائدة.")60(

 كتب التاأكيد والقواعد الدولية لتف�سري 
 امل�سطلحات التجارية )الإنكوترمز( 

ومبادئ املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�ض )اليونيدروا(

17- ج���رى التذرع باملادة 9 يف ق�سايا عديدة للبت فيما اإن كان ال�سكوت 
عن الرد على كتاب التاأكيد يعني املوافقة على ال�سروط الواردة يف الكتاب. 
وردا على حجة ت�سع���ى اإىل العرتاف بعرف مفاده اأن هذا ال�سكوت ي�سكل 
قبول بال�سروط الواردة يف كتاب التاأكيد، ذكرت اإحدى املحاكم اأنه "ب�سبب 
ا�سرتاط ال�سف���ة الدولية امل�سار اإليه يف املادة 9 )2( من اتفاقية البيع، ل 
يكف���ي للع���رتاف بعرف جتاري مع���ني اأن يكون �ساري املفع���ول يف اإحدى 
الدولتني املتعاقدتني فقط. ولذلك ]لكي يكون ملزما للطرفني[ �سيكون من 
ال�س���روري اأن تكون القواع���د املتعلقة بكتب التاأكي���د التجارية معرتفا بها 
يف الدولتني امل�سرتكت���ني كلتيهما، و�سيتعني اأن ُي�ستنتج اأن الطرفني كليهما 
كانا على علم بالنتائج.... ول يكفي اأن يكون العرف التجاري املتعلق بكتب 
التاأكي���د التجارية قائما يف مكان وج���ود متلقي الكتاب فقط ...".)61( ولأن 
الآثار التعاقدية لل�سكوت عن الرد على كتاب التاأكيد مل يكن معرتفا بها يف 
بلد اأحد الطرفني، وجدت املحكمة اأن ال�سروط الواردة يف التاأكيد مل ت�سبح 
ج���زءا من العق���د. ومع اأن املحكمة لحظت اأنه ل اعتب���ار، يف �سياق قانون 
البي���ع الدويل، للمب���ادئ القانونية الوطنية التي ت���ويل اأهمية لل�سكوت عن 
الرد على التاأكيد، راأت املحكمة مع ذلك اأن "كتاب التاأكيد ميكن اأن تكون 
له اأهمية كبرية يف تقييم الأدلة". ولحظت حمكمة اأخرى اأن كتاب التاأكيد 
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ل ُيل���زم الطرف���ني اإل "اإذا كان ميكن اعتبار هذا ال�سكل من اأ�سكال تكوين 
العقد عادة جتارية مبقت�سى املادة 9 من التفاقية".)62( وراأت املحكمة اأن 
ه���ذا العرف، امللزم مبقت�سى املادة 9 )2(، موجود يف الق�سية املعنية، اإذ 
اأن الطرف���ني كليهما موجودان يف بلدين ُيع���رتف فيهما ب� "الأثر التعاقدي 
لكت���ب التاأكيد التجاري���ة"؛ وف�سل عن ذل���ك، "يعرتف الطرف���ان بالآثار 
القانوني���ة لتل���ك الكتب"، ولهذا ال�سب���ب كان ينبغي اأن يتوقع���ا اأنه "ميكن 
اإلزامهم���ا بتل���ك الآث���ار القانوني���ة".)63( وباملثل، قالت اإح���دى املحاكم اإن 
"ال�سكوت لن يكون له ب�سفة عامة اأي اأثر قانوين فيما يخ�ض اتفاقية البيع. 
 وم���ع ذلك ميك���ن اأن يوؤدي ال�سكوت —يف خروج ع���ن املادة 18 )1( )2( 
م���ن اتفاقية البيع—اإىل قبول ال�سروط الواردة يف كتاب التاأكيد، اإذا كان 
هن���اك ع���رف جتاري مناظر باملعن���ى الوارد يف امل���ادة 9 )2( من اتفاقية 
البي���ع ي�سه���ل عل���ى الطرف���ني اأن يتبّين���اه.... وميكن افرتا����ض وجود هذا 
الع���رف التج���اري اإذا كان مكان���ا عمل الطرفني واقع���ني يف بلدين حتتوي 
قوانينهم���ا على قواعد ب�ساأن كتب التاأكيد التجارية وب�ساأن الآثار القانونية 
لل�سك���وت من جان���ب املخاَطب واإذا كان���ت هذه القواعد مماثل���ة للقواعد 
ال�ساري���ة مبوجب القان���ون الأملاين".)64( ورف�ست حمكم���ة اأخرى فكرة اأن 
القواعد الوطنية املتعلقة باآثار عدم الرد على كتاب التاأكيد ميكن اأن يكون 

لها اعتبار عندما تكون التفاقية منطبقة.)65(

18- وعّلق���ت ع���دة حماك���م على العلق���ة ب���ني امل���ادة 9 )2( والقواعد 
الدولية لتف�س���ري امل�سطلحات التجارية )الإنكوترم���ز(.)66( فبعد التاأكيد 
عل���ى اأن "الإنكوترمز مدرج���ة يف التفاقية من خلل امل���ادة 9 )2("،)67( 

ذك���رت اإحدى املحاك���م اأنه، عمل بامل���ادة 9 )2(، "ينبغي تطبيق تعاريف 
الإنكوترم���ز على العقد رغم ع���دم وجود اإ�سارة �سريح���ة اإىل الإنكوترمز 
يف العق���د". ومن ثم راأت املحكمة اأنه ب���اإدراج الطرفني م�سطلح "�سيف" 
(CIF) )مدفوع الثمن والتاأمني واأجرة النقل( يف عقدهما، ق�سدا الإ�سارة 
اإىل تعري���ف الإنكوترمز لذلك امل�سطلح.)68( وترد عبارات مماثلة يف اأحد 
 قرارات التحكيم)69( ويف قرارات اأخرى لإحدى املحاكم يف دولة خمتلفة.)70(

ويف الق���رار الأخ���ري ف�سرت املحكم���ة �سرط "ف���وب" (FOB) )ت�سليم ظهر 
ال�سفينة( بالإ�س���ارة اإىل الإنكوترمز رغ���م اأن الطرفني مل ي�سريا �سراحة 
اإىل الإنكوترم���ز.)71( ويف وقت اأقرب، قال���ت اإحدى املحاكم اإنه "من حيث 
املب���داأ، ل تطب���ق الإنكوترم���ز اإل يف حالة وجود اتفاق قطع���ي و�سريح بني 
الطرف���ني، م���ا مل تكن هناك ع���ادة اأن�ساأها الطرفان فيم���ا بينهما )قارن 
املادة 9 )1( من اتفاقية البيع...(. ويف غياب اتفاق �سريح بني الطرفني، 
ميك���ن اأن تكون ه���ذه القواع���د منطبقة اأي�س���ا مبوجب امل���ادة 9 )2( من 
اتفاقي���ة البي���ع، لأن دور تلك القواعد كاأعراف م�سّل���م به على نطاق وا�سع 
ويراع���ى بانتظ���ام يف التج���ارة الدولي���ة، ولك���ن �سريط���ة اأن يك���ون �سرط 
الإنكوترمز املنطبق ذا �سلة بالعق���د.... واأخريا، تعترب الإنكوترمز قواعد 
تف�سريية حتى عندما ل تكون مدرجة يف العقد �سراحة اأو �سمنا.... ")72(

19- وراأت اإح���دى املحاكم اأن مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية 
ت�س���كل اأعراف���ا من الن���وع امل�سار اإليه يف امل���ادة 9 )2( م���ن التفاقية.)73( 
وباملث���ل، ذكرت اإحدى هيئات التحكيم اأن مبادئ اليونيدروا جت�سد اأعرافا 

جتارية دولية.)74( 

احلوا�ضي

)1( انظر اأي�سا موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�س���ات العام���ة واجتماع���ات اللجن���ة الرئي�سية، 1981، 19؛ للطلع على اإ�س���ارة اإىل ن�ض املادة 9 )1( يف ال�سواب���ق الق�سائية، انظر حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة بن�سلفانيا 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html :ال�سرقية، الوليات املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2010، متاحة يف الإنرتنت على العنوان

 )2( حمكمة ال�ستئناف يف توركو، فنلندا، 12 ني�سان/اأبريل 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020412f5.html

. www.cisg.at/1_4901i.htm :3( ق�سية كلوت رقم 605 ]املحكمة العليا، النم�سا، 22 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

. www.cisg.at/10_34499g.htm :4( انظر ق�سية كلوت رقم 425 ]املحكمة العليا، النم�سا، 21 اآذار/مار�ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

)5( انظ���ر ق�سي���ة كلوت رقم 425 ]املحكمة العليا، النم�سا، 21 اآذار/مار�ض 2000[، متاحة اأي�س���ا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/10_34499g.htm ؛ ق�سية كلوت 

رقم 240 ]املحكمة العليا، النم�سا، 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law. :املل���ف رق���م 2009/4505(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان( اليون���ان، 2009 ،Polimeles Protodikio Athinon انظ���ر )6(

 pace.edu/cases/094505gr.html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 867 ]حمكم���ة ف���وريل، اإيطالي���ا، 11 كانون الأول/دي�سم���رب 2008[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة التجارية يف اإيبري، بلجي���كا، 18 �سباط/فرباير 2002، متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1. :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف فورن، بلجيكا، 25 ني�سان/اأبريل 2001، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانedu/cases/010425b1.html
html؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اإيبري، بلجيكا، 29 كانون الثاين/يناير 2001، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html؛ ق�سية كلوت 
رقم 425 ]املحكمة العليا، النم�سا، 21 اآذار/مار�ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/10_34499g.htm؛ املحكمة الوطنية البتدائية يف امل�سائل التجارية 

.www.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen8.htm :رقم 10، الأرجنتني، 6 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1994، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
 )7( ب�س���اأن ه���ذه النتيج���ة، انظ���ر، مثًل، املحكم���ة العليا يف �سرتا�سب���ورغ، فرن�س���ا، 22 كان���ون الأول/دي�سمرب 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف اأنتوي���رب، بلجي���كا، 24 ني�سان/اأبري���ل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html

)8( للطلع على ق�سية اختار فيها الطرفان �سراحة اللتزام بالأعراف التجارية، انظر اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 

1990 )ق���رار التحكيم رقم CISG/1990/01(، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cases/900000c1.html )يف الق�سية قيد النظر اختار الطرفان التقيد 
ب�سرط "فوب"(.

.http://www.cisg.at/10_34499g.htm :9( ق�سية كلوت رقم 425 ]املحكمة العليا، النم�سا، 21 اآذار/مار�ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

)10( ق�سية كلوت رقم 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/مايو 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen8.htm
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)11( املرجع نف�سه.

)1٢( ق�سية كالوت رقم ٢٤٠ ]املحكمة العليا، النم�سا، 1٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر 199٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)13( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، كانون الأول/دي�سمرب 199٧ )قرار التحكيم رقم ٨٨1٧(، يونيلك�ص.

)1٤( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢3 كانون الثاين/يناير 199٧ )قرار التحكيم رقم HV/JK/8611(، يونيلك�ص.

)1٥( ق�سية كالوت رقم ٢٠٢، فرن�سا ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 13 اأيلول/�سبتمرب 199٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)16( ق�سية كالوت رقم 313 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، ٢1 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1999[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 )1٧( انظر حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 1٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠9، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf 
)1٨( اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 9 كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080109c1.html

)19( ق�سية كالوت رقم ٨٢٧ ]حمكمة هريتوغينبو�ص، هولندا، ٢9 اأيار/مايو ٢٠٠٧[.

)٢٠( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢٠٠6 )قرار التحكيم يف الق�سية رقم CISG/2006/61(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060200c1.html :يف الإنرتنت على العنوان
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050808a3.html :٢1( املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ص، النم�سا، ٨ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )٢٢( معهد التحكيم الهولندي، هولندا، 1٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢3( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف اإن�س���ربوك، النم�س���ا، 1 �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1129.pdf :؛ انظر اأي�سا حمكمة منطقة اإن�سربوك، النم�سا، 9 متوز/يوليه ٢٠٠٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/050201a3.html

)٢٤( ق�سية كالوت رقم ٨٨9 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �سوي�سرا، ٢٤ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠3[.

)٢٥( ق�سية كالوت رقم ٤9٠ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ص، فرن�سا، 1٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠3[.

)٢6( ق�سية كالوت رقم ٧٥٠ ]املحكمة العليا، النم�سا، 31 اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٧( حمكم���ة ال�سع���ب العلي���ا يف غوانغدون���غ، جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة، ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/050000c2.html

)٢٨( ق�سية كالوت رقم 36٠ ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢9( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢1 ]املحكم���ة املدنية لكانتون مدينة ب���ازل، �سوي�سرا، 3 كانون الأول/دي�سم���رب 199٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ انظ���ر اأي�سا اللجنة ال�سينية 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :للتحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢1 �سباط/فرباير ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان
cases/050221c1.html، تن�ص على اأنه "وفقا للمادة 9 من اتفاقية البيع، تتَّبع العادة املعتادة التي ت�سّكلت اأثناء العالقة التجارية الطويلة الأمد بني الطرفني".

.www.cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm :3٠( حمكمة منطقة ت�سفيكاو، اأملانيا، 19 اآذار/مار�ص 1999، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040317n1.html :31( حمكمة اآرنهيم، هولندا، 1٧ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)3٢( ق�سية كالوت رقم 1٧6 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٥3٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

غرات�ص، النم�سا، ٧ اآذار/مار�ص ٢٠٠٢[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)33( ق�سية كالوت رقم 1٧6 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3٤( حمكم���ة منطقة غريا، اأملانيا، ٢9 حزيران/يوني���ه ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060629g1.html؛ 

ق�سي���ة كالوت رق���م 36٠ ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملاني���ا، 13 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م 3٤٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف در�سدن، 
اأملانيا، 9 متوز/يوليه 199٨[.

)3٥( انظ���ر هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 13 ني�سان/اأبريل ٢٠٠6، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html :الإنرتنت على العنوان
www.cisg.law.pace.edu/ :36( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٧9 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، 1٠ اأيار/مايو ٢٠٠٢[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

.cisg/wais/db/cases2/020510u1.html#vi

)3٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٢٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢1 اآذار/مار�ص ٢٠٠٠[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت عل���ى العنوان: www.cisg.at/10_34499g.htm؛ ق�سية كالوت رقم 

٢٤٠ ]املحكمة العليا، النم�سا، 1٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر 199٨[.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :3٨( انظ���ر حمكم���ة ال�ستئن���اف يف اأنتوي���رب، بلجي���كا، ٢٤ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠6، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/060424b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢9٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، 13 كانون الثاين/يناير 1993[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)39( ق�سية كالوت رقم ٧٧٧ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، 1٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠6[.

)٤٠( ق�سية كالوت رقم 1٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ص، النم�سا، 9 ت�سرين الثاين/نوفمرب 199٥[.

.www.cisg.at/10_34499g.htm :٤1( ق�سية كالوت رقم ٤٢٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢1 اآذار/مار�ص ٢٠٠٠[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

)٤٢( ق�سية كالوت رقم ٢٤٠ ]املحكمة العليا، النم�سا، 1٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر 199٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٤3( انظر الفقرة ٨ اأعاله.

.www.cisg.at/10_34499g.htm :٤٤( ق�سية كالوت رقم ٤٢٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢1 اآذار/مار�ص ٢٠٠٠[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان(

)٤٥( انظر ق�سية كالوت رقم 3٤٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف در�سدن، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 199٨[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050201a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050201a3.html
http://www.cisg-online.ch/ch/cisg/urteile/1129.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000c2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000c2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221c1.html
http://cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020510u1.html#vi
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020510u1.html#vi
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html
www.cisg.at/10_34499g.htm
www.cisg.at/10_34499g.htm


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  70

)46( ق�سية كلوت رقم 221 ]املحكمة املدنية لكانتون مدينة بازل، �سوي�سرا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1997[.

)47( ق�سية كلوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)Hjesteret )48، الدامنرك، 15 �سباط/فرباير 2001، يونيلك�ض.

.I 927 n.34 (1997) 20 �سباط/فرباير 1997، تقارير اجلماعة الأوروبية ،Mainschiffahrts-Genossenschaft eb (MSG) v. Les Gravihres Rhinanes SARL )49(

)50( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، 1995 )قرار التحكيم رقم 8324(، يونيلك�ض.

)51( ق�سية كلوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1990[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)52( انظر حمكمة ال�ستئناف يف هل�سنكي، فنلندا، 29 كانون الثاين/يناير 1998، يونيلك�ض.

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf :53( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)54( هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 13 ني�سان/اأبريل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html :على العنوان
 )55( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة وا�سنطن الغربية، الوليات املتحدة، 13 ني�سان/اأبريل 2006، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413u1.html

)56( ق�سية كلوت رقم 536 ]املحكمة العليا، النم�سا، 27 �سباط/فرباير 2003[.

)57( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 16 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040216r1.html :على العنوان
)58( املحكمة الوطنية البتدائية يف امل�سائل التجارية رقم 10، الأرجنتني، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1991، يونيلك�ض.

)59( املحكمة الوطنية البتدائية يف امل�سائل التجارية رقم 10، الأرجنتني، 6 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1994، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1. :60( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 590 ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، 1 حزيران/يونيه 2004[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)61( ق�سية كلوت رقم 276 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 5 متوز/يوليه 1995[.

)62( ق�سي���ة كلوت رق���م 95 ]املحكم���ة املدنية، مدينة ب���ازل، �سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سم���رب 1992[؛ انظر اأي�سا حمكمة كانتون فرايبورغ، �سوي�س���را، 11 ت�سرين الأول/

اأكتوب���ر 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html، تن����ض على اأنه "مبوجب اتفاقية البيع، وخلفا للقانون 
ال�سوي�س���ري، ل تعت���رب وثيق���ة التاأكيد التي ل ُيعرت�ض عليها مقبولة اإل اإذا كانت موافقة للعادات اأو الأعراف التجارية الدولية بني الطرفني. ول يوجد اأي من هذه الظروف يف الق�سية 

احلالية، بنتيجة اأن ]البائع[ ل يحق له اأن يبني ادعاءاته عليها."
)63( ق�سية كلوت رقم 95 ]املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1992[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html :64( حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، 27 متوز/يوليه 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)65( حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، 6 متوز/يوليه 1994، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :66( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطق���ة تك�سا�ض اجلنوبي���ة، الوليات املتح���دة، 7 �سباط/فرباير 2006، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/060207u1.html؛ ق�سية كلوت رقم 447 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة الأمريكية، 26 اآذار/مار�ض 2002[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت 
.www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020326u1.html :على العنوان

http://cisgw3.law.pace. :67( انظ���ر اأي�س���ا حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة تك�سا�ض اجلنوبية، الوليات املتحدة، 7 �سباط/فرباي���ر 2006، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

edu/cases/060207u1.html، تن�ض على اأنه "لأن الإنكوترمز هي امل�سدر ال�سائد لتعريفات م�سطلحات الت�سليم التجاري التي ي�ستخدمها الأطراف يف عقود التجارة الدولية، فهي 
مدرجة يف اتفاقية البيع عن طريق املادة 9 )2("؛ للطلع على اأقوال مماثلة، انظر ق�سية كلوت رقم 575 ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة اخلام�سة(، الوليات 
املتح���دة، 11 حزيران/يوني���ه 2003[؛ املحكمة التجارية رقم 26، الأمانة رقم 51، الأرجنتني، ني�سان/اأبريل 2003 )امللف رقم 44766(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030400a1.html؛ املحكم���ة التجاري���ة رق���م 26، الأمانة رق���م 52، الأرجنتني، 17 اآذار/مار�ض 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030317a1.html :الإنرتنت على العنوان
)68( ق�سية كلوت رقم 447 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة الأمريكية، 26 اآذار/مار�ض 2002[.

 )69( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 6 حزيران/يونيه 2000، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/000606r1.html

)70( حمكمة ال�ستئناف يف جنوة، اإيطاليا، 24 اآذار/مار�ض 1995، يونيلك�ض.

 )71( انظر اأي�سا املحكمة التجارية رقم 26، الأمانة رقم 51، بوينو�ض اآيري�ض، الأرجنتني، 2 متوز/يوليه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030702a1.html

 )72( حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 28 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html

)73( هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 5 حزيران/يونيه 1997، يونيلك�ض.

)74( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، �سوي�سرا، ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998 )قرار التحكيم رقم 9333(، يونيلك�ض.

 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060207u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060207u1.html
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020326u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060207u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060207u1.html
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/000606r1.html


71 اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة

املادة 10
يف ُحكم هذه التفاقية:

د مب���كان العمل املكاُن الذي له �سلٌة  )اأ( اإذا كان لأح���د الطرف���ني اأكرُث من مكان عمل واحد، فُيق�سَ
عانها قبل انعقاد العقد اأو  وثيق���ة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظ���روف التي يعلُمها الطرفان اأو التي كانا يتوقَّ

وقت انعقاده؛
)ب(     اإذا مل يكن لأحد الطرفني مكاُن عمل، وَجَب الأخُذ مبكان اإقامته املعتاد.

 
نظرة جمملة

1- تن����ض امل���ادة 10 على قاعدت���ني تتناولن امل�سائ���ل املرتبطة مبكان 
الطرف: ف���اإذا كانت لأحد الطرفني اأماكن عم���ل متعددة، حتدد القاعدة 
ال���واردة يف املادة 10 )اأ( م���كان العمل ذا ال�سلة لأغرا�ض التفاقية؛ ومن 
الناحي���ة الأخ���رى، تن�ض امل���ادة 10 )ب( على اأن الط���رف الذي ل يوجد 
ل���ه مكان عمل ُيعت���رب اأن مكان عمله هو م���كان اإقامته املعت���اد.)1( وهاتان 
القاعدت���ان مفيدتان، لأن مكان العمل ذا ال�سلة هام يف اإطار �ستى اأحكام 
التفاقي���ة، مبا يف ذل���ك احلكم الرئي�سي ال���ذي يحكم انطب���اق التفاقية 

)املادة 1(.)2( 

تطبيق املادة 10 )اأ(

2- ا�سُت�سه���د بامل���ادة 10 )اأ( يف قرارات خمتلف���ة،)3( ولكنها مل تطبق 
فعلي���ا لتحديد مكان العمل ذي ال�سلة اإل يف ق�سايا قليلة. وقد ا�ستخدمت 
اإح���دى املحاك���م هذا احلك���م لتقرر م���ا اإن كان العقد املربم ب���ني بائع يف 
فرن�سا وم�س���رت يوجد مكانا عمله يف الوليات املتح���دة الأمريكية وبلجيكا 
يخ�س���ع لأح���كام التفاقية.)4( واحتج���ت املحكمة باأنه، ملا كان���ت الفاتورة 
ق���د اأر�سل���ت اإىل مكان عمل امل�س���رتي يف بلجيكا، وملا كان���ت مكتوبة باللغة 
الهولندي���ة )وهي لغة غري معروفة اإل يف مكاتب امل�سرتي يف بلجيكا(، فاإن 
م���كان العم���ل يف بلجيكا هو الأوث���ق �سلة بالعقد وبتنفي���ذه؛ ولذلك تنطبق 
التفاقي���ة. ولحظت املحكمة اأي�سا اأنه مب���ا اأن التفاقية �سارية املفعول يف 
الوليات املتحدة الأمريكية فاإنها تنطبق حتى واإن كان مكان عمل امل�سرتي 

ذو ال�سلة يف ذلك البلد. 

3- ويف ق���رار خمتلف، قررت هيئة التحكيم اأن التفاقية منطبقة عمل 
بامل���ادة 1 )1( )اأ(. وللتو�س���ل اإىل ه���ذا ال�ستنت���اج، تع���نيَّ عل���ى املحكمة 
اأول اأن حت���دد م���ا ه���و مكان العم���ل ذو ال�سلة م���ن بني ع���دة اأماكن عمل 
للبائ���ع. وقال���ت املحكم���ة اإنه، عم���ل بامل���ادة 10 )اأ(، يكون م���كان العمل 
املعت���رب هو امل���كان الواقع يف الحتاد الرو�سي، على اأ�سا����ض اأن "رو�سيا لها 
ارتب���اط اأوثق بالعق���د لأن الب�سائ���ع كان ينبغي اأن تنت���ج يف رو�سيا، ووفقا 
 للمعاي���ري الرو�سي���ة، وت�سّل���م عل���ى �سف���ن رو�سية، م���ع عل���م الطرفني بكل

هذه الظروف".)5(

4- وا�ستخدم���ت حمكم���ة اأخ���رى)6( امل���ادة 10 )اأ( لتحدد م���ا اإن كان 
عقد البيع دوليا مبقت�سى التفاقية. وقد ن�ساأ العقد عن طلب �سراء اأر�سله 
م�س���رت يوجد مكان عمله يف فرن�سا اإىل ف���رد، يوجد يف فرن�سا اأي�سا، ميثل 
البائع، الذي توجد مكاتبه يف اأملانيا. ولدى البت يف ما اإن كان العقد مربما 
"ب���ني طرفني يوجد مكانا عملهم���ا يف دولتني خمتلفتني" لأغرا�ض املادة 1 
م���ن التفاقية، لحظت املحكمة اأن "تاأكيدات الطلب ال�سادرة عن البائع، 
والفوات���ري، وعملي���ات ت�سليم الب�سائع، مت���ت من مقر البائ���ع يف اأملانيا"؛ 
وم���ن ث���م قالت املحكم���ة اإنه حتى عل���ى افرتا�ض اأن للبائع م���كان عمل يف 
فرن�سا، فاإن "مكان العمل الذي له �سلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة 
الظ���روف التي يعلمها الطرف���ان اأو التي كانا يتوقعانها قب���ل انعقاد العقد 
اأو وق���ت انعق���اده ... هو فعل مكان العمل الذي يوج���د مقره يف ]اأملانيا[". 
ولذل���ك خل�ست املحكم���ة اإىل اأن "ال�سفة الدولية للعق���د املتنازع عليه قد 
ثبت���ت نتيجة لذل���ك". وباملثل، اعتم���دت هيئة حتكيم على امل���ادة 10 )اأ( 
لتب���ت فيم���ا اإن كان العقد املربم بني م�سرت يوجد م���كان عمله يف �سيبرييا 
وبائ���ع لديه مكان عمل يف اأملاني���ا ومكان عمل يف �سربيا عقدا دوليا. وعلى 
�س���وء اأن "ال���دور الرئي�س���ي يف اإبرام العق���د وتنفيذه قام ب���ه ]مكان عمل 
البائ���ع[ ال�سوي�س���ري )اأجرى املفاو�س���ات ووّقع على العق���د و�سّلم املاكينة 
م���ن �سوي�س���را، ومت ال�س���داد يف ح�ساب���ه، اإل���خ(، بينما مل ي�س���ارك ]مكان 
العمل[ الكائ���ن يف �سربيا اإل يف حماولت التو�سل اإىل ت�سوية ب�ساأن الدين 

القائم،")7( قررت هيئة التحكيم اأن العقد دويل.

5- ويف ق�سي���ة اأخرى،)8( ُطلب من اإحدى املحاكم اأن تقرر ما اإن كانت 
التفاقي���ة تنطبق عل���ى مطالبة �سانع اأغطي���ة اأر�سية اأملاين ب���اأن يدفع له 
امل�س���رتي الإ�سباين ثمن عدة �سحنات. واحتج امل�س���رتي باأنه مل يتعاقد اإل 
م���ع �سركة م�ستقلة مقره���ا يف اإ�سبانيا، وبذلك َطرح ال�س���وؤال عما اإن كان 
هن���اك عق���د بيع دويل باملعن���ى املق�سود يف امل���ادة 1 م���ن التفاقية. وكما 
كان امل�س���رتي يعلم، كانت لل�سرك���ة الإ�سبانية التي ادع���ى اأنه تعامل معها 
روابط بال�ساكي الأملاين، مبا يف ذلك وجود تداخل يف الع�سوية بني جمل�ض 
اإدارة ال�سرك���ة الإ�سبانية وجمل����ض اإدارة البائع الأملاين. وخل�ست املحكمة 
اإىل اأن العق���د عقد دويل وخا�سع للتفاقي���ة. وراأت اأن ال�سريك التعاقدي 
للم�س���رتي كان ال�سانع الأملاين، ولي�ض ال�سركة الإ�سبانية، ومبا اأن ال�سركة 
الإ�سباني���ة لي�ست لديه���ا �سلطة قانونية لإلزام البائ���ع الأملاين فهي ل متّثل 
م���كان عمل منف�سل للبائع. واحتجت املحكمة باأنه، حتى لو كانت ال�سركة 
الإ�سبانية مكان عمل البائ���ع، فاإن مكان العمل الأملاين للبائع له اأوثق �سلة 
بالعق���د وبتنفي���ذه، بالنظ���ر اإىل اأن ال�سان���ع الأمل���اين ل���ه "ال�سيطرة على 
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تكوي���ن العق���د وتنفيذه؛ الأمر الذي كان ]امل�ش���ري[ يدركه جيدا". وهكذا 
 راأت املحكم���ة اأن م���كان عم���ل البائع الأمل���اين هو املكان املعترب مبقت�ش���ى

املادة 10 )اأ(.

6- ويف ق�شية اأخرى، تعنينَّ على حمكمة اأن تبّت يف نزاع بني �شراكة بني 
�ش���ركة اأملانية و�شركة من�ش���اوية تقوم باأعمال ت�شييد يف اأملانيا، من ناحية، 
و�ش���ركة من�ش���اوية باع���ت لها ال�ش���راكة املذك���ورة ثالث قطع م���ن معدات 
الت�ش���ييد على اأن توؤخذ من موقع الت�ش���ييد، من الناحية الأخرى. وب�ش���اأن 
م�شاألة انطباق التفاقية، راأت املحكمة اأن مكان العمل ذا ال�شلة للبائع هو 
موقع الت�شييد، الذي اأُبرم فيه العقد والذي كان على امل�شري اأن ياأخذ فيه 
املع���دات. وراأت املحكمة، عمال باملادة 10 )اأ(، اأن موقع الت�ش���ييد له اأوثق 

عالقة بالعقد وبتنفيذه.)9(

7- ويف ق���رار اآخ���ر،)10( ا�شت�ش���هدت املحكم���ة بامل���ادة 10 )اأ( لتق���رر 
اأن���ه اإذا كان���ت لأح���د الأط���راف عدة اأماكن عم���ل فال يكون م���كان العمل 
 الرئي�ش���ي ه���و دائما امل���كان املعترب عند حتدي���د ما اإن كان العقد يخ�ش���ع 

لأحكام التفاقية.

تطبيق املادة 10 )ب(

8- ا�شُت�ش���هد بامل���ادة 10 )ب( يف ق���رارات قليلة للغاي���ة، اكتفت فيها 
املحاكم ببيان ن�ص احلكم)11( على الأكرث.)12(
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املادة 11
ُط اأن يت���مَّ انعقاُد عقد البي���ع اأو اإثباُته كتابًة، ول يخ�سُع لأيِّ �سروط �سكلي���ة. ويجوز اإثباُته باأيِّ  ل ُي�س���رَتَ

نة. و�سيلة مبا يف ذلك الإثبات بالبيِّ

مقّدمة

1- رهنا باملادة 12، تن�ض املادة 11 على اأنه لي�ض من ال�سروري اأن يربم 
ن���ة اأخرى.)1( وبذلك  عق���د البيع كتابة، ول يخ�س���ع لأي �سروط �سكلية معيَّ
يقرر احلكم مبداأ التحرر من ال�سروط ال�سكلية.)2( ووفقا لإحدى املحاكم، 
يعن���ي ذلك اأنه "مبقت�سى امل���ادة 11 من اتفاقية البي���ع، ميكن اإبرام عقد 
البي���ع بطريقة غري ر�سمية"،)3( دون حاجة للوفاء ب�سرط الكتابة،)4( واأدى 
ذلك بدوره باإحدى املحاكم اإىل القول باأن توقيع الطرف غري لزم لغر�ض 
اإب���رام العقد.)5( وعلى �سوء ما تق���دم، لي�ض غريبا اأن بع�ض املحاكم قالت 
اإن���ه مبقت�س���ى التفاقية ميكن اإب���رام العقد �سفويا،)6( ب���ل حتى من خلل 

�سلوك الطرفني.)7(

، يعلو  2- غ���ري اأنه حيثما يكون الطرفان قد اتفقا على �سرط �سكلي معنيَّ
ذلك التفاق، الذي ميك���ن اأن يكون اإما �سريحا اأو �سمنيا؛ ونتيجة لذلك، 
يج���ب اأن يف���ي العقد بال�س���روط ال�سكلي���ة املتفق عليها.)8( وق���ررت اإحدى 
املحاك���م اأنه حيثما يتفق الطرفان على �سروط �سكلية معيَّنة، ينبغي الوفاء 
بتل���ك ال�سروط لي�ض لأغرا�ض الإثب���ات وح�سب، بل يجب اعتبارها مدرجة 

لأغرا�ض �سحة ]العقد[.)9(

3- ويتحم���ل الط���رف الذي يدعي وج���ود �سرط �سكلي متف���ق عليه عبء 
الإثبات.)10(

4- ويخ�س���ع مب���داأ التح���رر م���ن ال�س���روط ال�سكلية ل حلري���ة الطرفني 
وح�سب، بل يخ�سع اأي�سا للأعراف املنطبقة عمل باملادة 9.)11(

5- وق���د قالت عدة حماكم �سراحة اإن قاعدة التحرر من �سروط ال�سكل 
الت���ي تر�سيه���ا املادة 11 فيما يتعلق باإبرام العقد ت�س���كل مبداأ عاما ت�ستند 
اإلي���ه التفاقي���ة.)12( ويف اإط���ار ه���ذا املبداأ، تك���ون للطرفني حري���ة تعديل 
عقدهم���ا اأو اإنهائ���ه كتاب���ة اأو �سفاه���ة اأو يف اأي �سكل اآخ���ر. ورئي اأنه حتى 
الإنه���اء ال�سمني للعقد ممك���ن،)13( ورئي اأن العق���د الكتابي ميكن تعديله 
�سفاهة.)14( وقالت بع�ض املحاكم اإن الإخطار بعدم املطابقة ميكن توجيهه 
يف اأي �س���كل، م�ستندة يف قرارها اإىل املبداأ الع���ام للتحرر من ا�سرتاطات 

ال�سكل، املج�سد يف املادة 11.)15( 

6- وكم���ا ه���و وارد يف تاري���خ �سياغ���ة التفاقية فاإنه، رغ���م قاعدة عدم 
ا�س���رتاط ال�س���كل الواردة يف امل���ادة 11، "اأي ج���زاءات اإداري���ة اأو جنائية 
عل���ى خمالف���ة قواعد اأي دول���ة التي تق�سي ب���اأن تكون تلك العق���ود كتابة، 
�س���واء لأغرا�ض املراقب���ة الإدارية للم�س���رتي اأو البائ���ع اأو لأغرا�ض اإنفاذ 
قوان���ني مراقب���ة النق���د اأو لغري ذل���ك، �ستك���ون نافذة على الط���رف الذي 

اأب���رم العقد غري الكتابي على الرغم من اأن العقد نف�سه �سيكون نافذا بني 
الطرفني.")16(

 ال�سروط ال�سكلية
واإثبات العقد

ر امل���ادة 11 الطرف���ني اأي�س���ًا م���ن ال�س���روط الوطني���ة املتعلقة  7- حت���رِّ
بالو�سائ���ل التي ت�ستخ���دم لإثبات وجود عقد حتكم���ه التفاقية. وقد قالت 
اإحدى املحاكم �سراحة اإن التفاقية "ت�ستغني عن �سكليات معيَّنة مرتبطة 
باإثبات وجود العقد.")17( ولذا فلي�ض من الغريب اأن حماكم خمتلفة �سّددت 
عل���ى اأن "العق���د ]الذي حتكمه التفاقية[ ميكن اإثبات���ه باأي و�سيلة، مبا يف 
ذل���ك ال�سهود.")18( ووفقا لإح���دى املحاكم، يعني ذلك اأن���ه "ميكن اإثبات 
العق���د بوثيقة اأو اأقوال �سفوية اأو ت�سرف، اأو بخليط من هذه الثلث".)19( 
ويف الوقت نف�سه، يعني ذلك اأن القواعد الوطنية التي ت�سرتط اإثبات العقد 
كتابة لكي يك���ون نافذا قد ُن�سخت؛)20( فقد ذك���رت اإحدى املحاكم، مثل، 
اأن���ه "مبقت�سى اتفاقية البيع، ميكن قبول الدلي���ل على املحادثات ال�سفوية 
ب���ني ]البائع[ و]امل�س���رتي[ فيما يتعلق ب�س���روط �سراء...، لإثب���ات التو�سل 
اإىل اتف���اق بني ]الطرفني[.")21( بل قال���ت حمكمة خمتلفة اإن "عدم وجود 
ا�س���رتاط للكتابة يف التفاقية ي�سمح بدخ���ول جميع املعلومات ذات ال�سلة 

يف الإثبات حتى واإن كانت مناق�سة للوثائق الكتابية.")22(

8- والأم���ر م���رتوك لروؤ�ساء املحكم���ة ليقرروا—�سمن نط���اق القواعد 
الإجرائي���ة للمحكمة—كيفي���ة تقييم الأدل���ة التي يقدمه���ا الطرفان.)23( 
وق���د ا�ستندت اإحدى املحاكم اإىل ذلك فقالت اإنه رغم اأن التفاقية ت�سمح 
باإثبات تنفيذ العقد بوا�سطة ال�سهود فاإن الأمر مرتوك للمحكمة لتقرر ما 
اإن كان �سم���اع ال�سهود مفيدا على الإط���لق.)24( وقالت حمكمة اأخرى)25( 
اإن���ه يجوز للقا�سي اأن يعلق على الوثيقة الكتابية وزنا اأكرب من الوزن الذي 

يعلقه على ال�سهادة ال�سفوية.

9- وللط���لع عل���ى التعليق���ات عل���ى انطباق قاع���دة الإثب���ات ال�سفوي 
مبقت�سى التفاقية، انظر النبذة ب�ساأن املادة 8.)26(

 حدود مبداأ التحرر 
من ال�سروط ال�سكلية

10- "ل تنطب���ق اإزالة امل���ادة 11 لل�سروط ال�سكلي���ة اخلا�سة بالكتابة يف 
جمي���ع احلالت التي حتكمها ]التفاقي���ة[")27( فوفقا للمادة 12، ل ينطبق 
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اإلغ���اء التفاقي���ة لل�سروط ال�سكلي���ة اإذا كان مكان عمل اأح���د الطرفني ذو 
ال�سل���ة موجودا يف دولة اأعلنت حتفظ���ا مبوجب املادة 96.)28( وتوجد اآراء 
خمتلفة حول اآثار التحفظ مبوجب املادة 96.)29( وذهب اأحد الآراء اإىل اأن 
جمرد ك���ون مكان عمل اأحد الطرفني يف دول���ة حتّفظت مبوجب املادة 96 
 ل يعن���ي بال�سرورة اأن ال�سروط ال�سكلي���ة الوطنية لتلك الدولة تنطبق.)30(

 ووفق���ا لهذا ال���راأي،)31( حتدد قواع���د القانون ال���دويل اخلا�ض للمحكمة 
اأي �س���روط �سكلية، اإن وجدت، يجب الوفاء بها: ف���اإذا كانت تلك القواعد 
تف�س���ي اإىل قان���ون دول���ة اأعلنت حتفظ���ا مبوجب امل���ادة 96، يجب عندئذ 

المتث���ال لل�سروط ال�سكلية لتل���ك الدولة؛ ولك���ن اإذا كان القانون املنطبق 
ه���و قانون دول���ة متعاقدة مل تعلن حتفظ���ا مبوجب امل���ادة 96، فاإن قاعدة 
التح���رر من ال�سروط ال�سكلية املن�سو�ض عليها يف املادة 11 �ستنطبق، كما 
ورد يف ع���دة ق���رارات.)32( غري اأن راأيا معار�سا ذه���ب اإىل اأن وجود مكان 
العم���ل ذي ال�سلة اخلا�ض باأحد الطرف���ني يف دولة اأعلنت حتفظا مبوجب 
املادة 96 ُيخ�سع العقد لل�سرتاط���ات ال�سكلية،)33( ول ميكن تعديل العقد 

اإل كتابة.)34(

احلوا�ضي

 )1( انظر حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ 

 حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، 26 اآذار/مار�ض 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html؛ 
حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة ديلوير، الوليات املتحدة، 9 اأيار/مايو 2008، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080509u1.html؛ املحكمة 
 الإقليمي���ة يف زيلين���ا، �سلوفاكيا، 25 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2007، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html؛
http://cisgw3.law. :املرك���ز ال���دويل لت�سوية النزاع���ات التابع لرابطة التحكي���م الأمريكية، الوليات املتح���دة، 23 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2007، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة يف زيلين���ا، �سلوفاكيا، 18 حزيران/يوني���ه 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانpace.edu/cases/071023a5.html
http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة مقاطع���ة كونغراد، هنغاري���ا، 6 حزيران/يونيه 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانpace.edu/cases/070618k1.html

edu/cases/070606h1.html؛ حمكم���ة النق����ض، اإيطاليا، 16 اأيار/مايو 2007، يونيلك����ض؛ املحكمة املحلية يف نيرتا، �سلوفاكيا، 9 اآذار/مار����ض 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070309k1.html؛ ق�سي���ة كلوت رقم 847 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميني�سوت���ا، الوليات املتحدة، 31 كانون 
http://cisgw3.law.pace. :الثاين/يناي���ر 2007[؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 اآب/اأغ�سط�ض 2006، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة املحلية يف ني���رتا، �سلوفاكيا، 27 حزيران/يونيه 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوانedu/cases/060823u1.html#ii1
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة املحلي���ة يف ني���رتا، �سلوفاكي���ا، 17 اأيار/مايو 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانedu/cases/060627k1.html
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة يف بان�سكا بي�سرتيكا، �سلوفاكي���ا، 10 اأيار/مايو 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانcases/060517k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة املحلي���ة يف نيرتا، �سلوفاكيا، 27 �سباط/فرباير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوانedu/cases/060510k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة كانت���ون فرايبورغ، �سوي�سرا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/060227k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030804s1. :؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 4 اآب/اأغ�سط�ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/041011s1.html

html؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 576 ]حمكمة ال�ستئناف الدورية يف الوليات املتحدة )الدائرة التا�سعة(، الوليات املتحدة، 5 اأيار/مايو 2003[؛ حمكمة ال�ستئناف يف لييج، بلجيكا، 28 
ني�سان/اأبري���ل 2003، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030428b1.html؛ حمكمة العدل يف جنيف، �سوي�سرا، 13 اأيلول/

�سبتم���رب 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913s1.html؛ ق�سية كلوت رق���م 537 ]املحكمة الإقليمية العليا يف 
www.cisg.at/6_31199z. :غرات�ض، �سوي�سرا، 7 اآذار/مار�ض 2002[؛ ق�سية كلوت رقم 424 ]املحكمة العليا، النم�سا، 9 اآذار/مار�ض 2000[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان

htm؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 215 ]املحكمة املحلي���ة يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يولي���ه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 
6 �سباط/فرباي���ر 1996[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رق���م 308 ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، 28 ني�سان/اأبريل 1995[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 
كلوت رقم 137 ]املحكمة العليا يف )ولية( اأوريغون، الوليات املتحدة، 11 ني�سان/اأبريل 1996[؛ للطلع على اأقوال مماثلة، انظر موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل 

للب�سائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 20.
)2( انظر حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ 

http://cisgw3. :حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 16 اأيار/مايو 2007، يونيلك�ض؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، 17 كانون الثاين/يناير 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1404. :؛ حمكم���ة النق����ض، اإيطاليا، 13 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2006، متاحة يف الإنرتنت على العن���وانlaw.pace.edu/cases/070117n1.html
pdf؛ املحكم���ة املحلي���ة يف بامبريغ، اأملاني���ا، 13 ني�سان/اأبريل 2005، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html؛ 
حمكمة اآرنهيم، هولندا، 17 اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040317n1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف 
غرينوبل، فرن�سا، 28 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021128f2.html؛ املحكمة الحتادية، 

�سوي�سرا، 15 اأيلول/�سبتمرب 2000، يونيلك�ض.
)3( ق�سي���ة كلوت رق���م 95 ]املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1992[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 13 

ت�سرين الأول/اأكتوبر 2006، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1404.pdf؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 29 ني�سان/اأبريل 2004، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040429s1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملاني���ا، 12 ت�سرين الثاين/نوفمرب 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html :2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)4( ق�سي���ة كلوت رق���م 828 ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 2 كانون الثاين/يناير 2007[؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 اآب/

اأغ�سط����ض 2006، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html#ii1؛ املحكمة التجارية يف توجنريي���ن، بلجيكا، 25 كانون الثاين/يناير 
2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 4 ت�سرين الأول/اأكتوبر 
2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041004b1.html؛ ق�سية كلوت رقم 633 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة 

نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2001[.
)5( ق�سية كلوت رقم 330 ]املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني، �سوي�سرا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 1995[.

http:// :6( انظ���ر حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطق���ة كاليفورني���ا ال�سرقي���ة، الولي���ات املتح���دة، 21 كان���ون الثاين/يناي���ر 2010، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

العن���وان:  عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،2009 الثاين/يناي���ر  كان���ون   16 هولن���دا،  بري���دا،  حمكم���ة  cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html#iii؛ 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ املحكم���ة املحلي���ة يف دولن���ي كوب���ني، �سلوفاكي���ا، 17 حزيران/يوني���ه 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت 
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عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080617k1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميني�س���وتا، الوليات املتحدة، ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٨، متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080616u1.html؛ املحكمة العليا يف اجلمهورية ال�س���لوفاكية، �س���لوفاكيا، ٢7 حزيران/يوني���ه ٢٠٠7، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070627k2.html؛ املحكمة املحلية يف نيرتا، �س���لوفاكيا، ٢7 حزيران/يونيه ٢٠٠٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060627k1.html؛ املحكمة املحلية يف نيرتا، �سلوفاكيا، ١7 اأيار/مايو ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060517k1.html؛ املحكمة التجارية يف توجنريين، بلجيكا، ٢5 كانون الثاين/يناير ٢٠٠5، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم ٢٢٢ ]حمكمة ال�س���تئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة احلادية ع�سرة(، الوليات املتحدة، ٢٩ 
حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�س���ية كالوت رقم ١7٦ ]املحكمة العليا، النم�س���ا، ٦ �س���باط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 
١٣٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ص ١٩٩5[؛ لالطالع على مثال لق�س���ية ُحكم فيها ب�س���حة عقد �س���فوي، انظر ق�سية كالوت رقم ١٢٠ ]املحكمة الإقليمية 

.www.cisg-online.ch/cisg/urteile/127.htm :العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان
 )7( لالط���الع عل���ى ه���ذا الق���ول، انظر املحكم���ة التجاري���ة يف توجنريين، بلجي���كا، ٢5 كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠5، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم ١٠١7 ]حمكمة ال�س���تئناف يف غينت، بلجيكا، ١5 اأيار/مايو ٢٠٠٢[، متاح بالهولندية يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ١٣٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ص ١٩٩5[.

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf :٨( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٩( املرجع نف�سه.

)١٠( املرجع نف�سه.

)١١( املرجع نف�سه.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117n1. :١٢( انظ���ر حمكم���ة اآرنهيم، هولندا، ١7 كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠7، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html؛ Compromex Arbitration، املك�سيك، ٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦، يونيلك�ص، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: www.uc3m.es/cisg/rmexi2.htm؛ ق�سية كالوت رقم ١7٦ 
]املحكمة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( 

.٢٠٠٠، ٣٣ ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٣( ق�سية كالوت رقم ٤٢٢ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٤( ق�س���ية كالوت رق���م ١٠١7 ]حمكمة ال�س���تئناف يف غين���ت، بلجيكا، ١5 اأيار/ماي���و ٢٠٠٢[، متاح بالهولندية يف الإنرتن���ت على العن���وان(

cases/020515b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ١7٦ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 )١5( حمكمة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html

)١٦( موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص – ١١ ني�سان/اأبريل ١٩٨٠، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات 

العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، ١٩٨١، ٢٠.
 )١7( حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثالثة(، الوليات املتحدة، ٢١ متوز/يوليه ٢٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100721u1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٨( انظ���ر حمكم���ة الوليات املتح���دة ملنطقة اأوهايو اجلنوبي���ة، الوليات املتح���دة، ٢٦ اآذار/مار�ص ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة كانت���ون فرايبورغ، �سوي�س���را، ١١ ت�س���رين الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانcases/090326u1.html
http://cisgw3. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف رو�س���توك، اأملانيا، ٢7 ت�س���رين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانedu/cases/041011s1.html
http://cisgw3.law. :؛ حمكم���ة ال�س���تئناف يف ليي���ج، بلجيكا، ٢٨ ني�س���ان/اأبريل ٢٠٠٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانlaw.pace.edu/cases/031027g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة التجاري���ة فرين، بلجيكا، ١٩ اآذار/مار�ص ٢٠٠٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانpace.edu/cases/030428b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكمة العدل يف جنيف، �سوي�س���را، ١١ ت�س���رين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/030319b1.html
cases/021111s2.html؛ املحكم���ة التجاري���ة يف ها�س���يلت، بلجيكا، ٢٢ اأيار/ماي���و ٢٠٠٢، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020522b1.html؛ 
املحكم���ة التجاري���ة يف كورتريك، بلجيكا، ٤ ني�س���ان/اأبريل ٢٠٠١، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010404b1.html ؛ ق�س���ية كالوت رقم ٣٣٠ 

]املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 5 كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩5[؛ ق�سية كالوت رقم ١٣٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ص ١٩٩5[.
)١٩( ق�سية كالوت رقم 57٩ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٢[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٠( انظ���ر حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطق���ة كول���ورادو، الولي���ات املتح���دة، ٦ متوز/يولي���ه ٢٠١٠، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٦ اآذار/مار����ص ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/100706u1.html
.edu/cases/090326u1.html

)٢١( ق�سية كالوت رقم ٤١٤ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٨ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 )٢٢( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�سرقية، الوليات املتحدة، ٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html#ii؛ يف احلا�سية ٦.

)٢٣( انظر املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010404b1.html؛ املحكمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010404b1.html :املحلية يف ميمينغني، ١ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html :٢٤( حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020522b1.html :٢5( املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٢، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٢٦( انظر الفقرتني ٢٢ و٢٣ من النبذة ب�ساأن املادة ٨.

 )٢7( حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثالثة(، الوليات املتحدة، ٢١ متوز/يوليه ٢٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100721u1.html

http://cisgw3.law.pace. :٢٨( انظر حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثالثة(، الوليات املتحدة، ٢١ متوز/يوليه ٢٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٢ اأيار/مايو ١٩٩5، متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/100721u1.html
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)29( للط���لع عل���ى نبذة اإجمالية ع���ن الآراء املت�ساربة، انظر حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثالثة(، الولي���ات املتحدة، 21 متوز/يوليه 2010، متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100721u1.html :الإنرتنت على العنوان
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html :30( حمكمة روتردام، هولندا، 12 متوز/يوليه 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان(

العن���وان:  عل���ى  الإنرتن���ت  متاح���ة يف  املتح���دة، 21 متوز/يولي���ه 2010،  الولي���ات  الثالث���ة(،  )الدائ���رة  املتح���دة  الولي���ات  ال�ستئن���اف يف  اأي�س���ا حمكم���ة  )31( انظ���ر 

العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،2001 متوز/يولي���ه   12 هولن���دا،  روت���ردام،  حمكم���ة   http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100721u1.html؛ 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html

)32( حمكم���ة روتردام، هولندا، 12 متوز/يوليه 2001، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html؛ املحكمة 

العليا، هولندا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم Fovárosi Biróság[ 52، هنغاريا، 24 اآذار/مار�ض 1992[.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :33( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطق���ة نيو جري�سي، الولي���ات املتحدة، 7 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2008، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الوليات املتحدة، 19 اأيار/مايو 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/081007u1.html
cases/080519u2.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 16 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040216r1.html :يف الإنرتنت على العنوان
 )34( هيئ���ة التحكي���م العلي���ا يف الحت���اد الرو�س���ي، الحت���اد الرو�س���ي، 16 �سباط/فرباي���ر 1998، ملحظ���ات حتريري���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان:

العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة   ،1995 اأيار/ماي���و   2 بلجي���كا،  ها�سيل���ت،  يف  التجاري���ة  املحكم���ة   http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980216r1.html؛ 
. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html
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77 اجلزء الأول- نطاق التطبيق واأحكام عامة

املادة 12
جمي���ُع اأَحكام املادة 11 واملادة 29 اأو اجلزء الثاين م���ن هذه التفاقية التي َت�سَمح باتخاذ اأيِّ �سكل غري 
الكتاب���ة لأج���ل انعقاد عقد البيع اأو تعديله اأو ف�سخه ر�سائيا اأو لوق���وع الإيجاب اأو القبول اأو الإعلن عن ق�سد 
ة اإىل هذه  اأح���د الطرف���ني ل ُتطبَّق عندما يكون م���كاُن عمل اأحد الطرف���ني يف اإحدى الدول املتعاق���دة املن�سمَّ
 التفاقي���ة الت���ي اأعلنت حتّفظه���ا مبوجب املادة 96 من ه���ذه التفاقية. ول يجوز للطرف���ني خمالفُة هذه املادة 

اأو تعديُل اآثارها.

مقّدمة

1- تعت���رب بع�ض ال���دول اأن من امله���م اأن تكون العق���ود وامل�سائل املت�سلة 
بها—مث���ل تعدي���ل العق���ود والف�سخ الر�سائ���ي للعقود وحت���ى املرا�سلت 
الت���ي ت�سكل جزءا من عملية تكوي���ن العقد—مكتوبة. وت�سمح املادتان 12 
و96 م���ن التفاقي���ة لأي دولة متعاقدة باأن تعلن اعرتافه���ا بهذه ال�سيا�سة: 
 فالتحفظ مبوجب املادة 96 يف�سي، ح�سبما هو من�سو�ض عليه يف املادة 12،

اإىل منع تطبيق اأي حكم من اأحكام املادة 11 اأو املادة 29 اأو اجلزء الثاين 
م���ن التفاقية ي�سم���ح باأن يتم باأي �س���كل غري الكتابة اإبرام عق���د البيع اأو 
تعديل���ه اأو اإنه���اوؤه ر�سائي���ا اأو باأي اإيجاب اأو قب���ول اأو دليل اآخر على ق�سد 
الطرفني، حيثم���ا يكون مكان عمل اأي طرف يف تل���ك الدولة املتعاقدة.)1( 
اإل اأن امل���ادة 96 جتعل اإمكاني���ة التحفظ قا�سرة على الدول املتعاقدة التي 

ي�سرتط ت�سريعها اأن يتم اإبرام عقود البيع اأو اإثباتها كتابة.

2- وكم���ا هو من�سو�ض علي���ه يف اجلملة الثانية من امل���ادة 12، وح�سبما 
يوؤك���د ذلك التاريخ ال�سياغ���ي للحكم)2( وال�سواب���ق الق�سائية كلهما، ل 
ميكن اخلروج عن اأحكام املادة 12—خلفا ملا هي احلال بالن�سبة ملعظم 

اأحكام التفاقية.)3(

نطاق التطبيق والآثار

3- ُيثب���ت كل م���ن �سيغ���ة امل���ادة 12 وتاريخه���ا ال�سياغي اأن���ه، مبوجب 
ه���ذا احلك���م، ل ينطب���ق التحف���ظ مبوج���ب امل���ادة 96 اإل على اآث���ار عدم 

ا�س���رتاط ال�س���كل املرتتب���ة عل���ى املادت���ني 11 اأو 29 اأو اجل���زء الثاين من 
ه���ذه التفاقي���ة؛ وم���ن ث���م ف���اإن امل���ادة 12 ل تتن���اول جمي���ع الإخطارات 
اأو الإعلن���ات ع���ن الق�س���د مبقت�س���ى التفاقي���ة، ب���ل تقت�س���ر على تلك 
 الت���ي تتعل���ق بالتعبري ع���ن العق���د نف�س���ه اأو بتكوين���ه اأو تعديل���ه اأو اإنهائه 

ر�سائيا.)4( 

4- وتن����ض امل���ادة 12 عل���ى اأن مب���داأ التحرر م���ن ال�س���روط ال�سكلية)5( 
ال���وارد يف التفاقية ل ينطب���ق ب�سورة مبا�سرة عندما يك���ون مكان العمل 
ذو ال�سل���ة لأحد الطرفني موجودا يف دول���ة اأعلنت حتّفظها مبوجب املادة 
 96،)6( ولك���ن هناك اآراء خمتلفة ب�ساأن الآثار الإ�سافية لذلك التحفظ.)7( 
ويذه���ب اأح���د الآراء اإىل اأن جم���رد وج���ود م���كان عم���ل اأح���د الأط���راف 
يف دول���ة اأعلن���ت حتفظا مبوجب امل���ادة 96 ل ي�س���ع بال�س���رورة ال�سروط 
ال�سكلي���ة لتلك الدولة مو�سع التنفيذ؛)8( وبدل من ذلك، �ستعتمد ال�سروط 
 ال�سكلي���ة املنطبق���ة، اإن وج���دت، عل���ى قواع���د القان���ون ال���دويل اخلا�ض 
للمحكم���ة. ويف اإط���ار ه���ذا النه���ج،)9( اإذا كان���ت قواعد القان���ون الدويل 
مبوج���ب حتفظ���ا  اأعلن���ت  دول���ة  قان���ون  تطبي���ق  اإىل  تف�س���ي   اخلا����ض 
 امل���ادة 96 فاإن ال�سروط ال�سكلية لتلك الدولة �ستنطبق؛ ومن ناحية اأخرى 
فحيثم���ا يكون قانون دول���ة متعاقدة مل تعلن حتفظ���ا مبوجب املادة 96 هو 
املنطب���ق، ي�سري مفعول قاع���دة التحرر من ال�س���روط ال�سكلية الواردة يف 
امل���ادة 11.)10( اأما الراأي املخالف فهو اأن���ه اإذا كان مكان العمل ذو ال�سلة 
 لأح���د الطرف���ني واقعا يف دولة اأعلن���ت حتفظا مبوجب امل���ادة 96 فتنطبق 

�سروط الكتابة.)11(

احلوا�سي

)1( للط���لع عل���ى هذا القول، ولكن بالرج���وع اإىل م�ساريع الأحكام الواردة يف م�سروع التفاقية لعام 1978، انظر موؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، 

فيينا، 10 اآذار/مار�ض – 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمية، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 20.
)2( انظ���ر موؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيين���ا، 10 اآذار/مار�ض – 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمي���ة، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�س���ات العام���ة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 20: "مبا اأن ا�سرتاط الكتابة فيما يتعلق بامل�سائل املذكورة يف املادة 11 ]املناظرة مل�سروع املادة 12 يف التفاقية[ ُيعترب م�ساألة 
�سيا�س���ة عام���ة يف بع����ض الدول، فاإن املب���داأ العام حلرية الطرفني ل ينطبق على هذه املادة. وتبع���ا لذلك، فاإن املادة 11 ]املناظرة مل�سروع امل���ادة 12 يف التفاقية[ ل ميكن تعديلها اأو 

اخلروج عنها من جانب الطرفني."
http://cisgw3.law.pace.edu/ :3( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف لينت����ض، النم�س���ا، 23 كانون الثاين/يناي���ر 2006، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/060123a3.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 16 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050316r1.html؛ ق�سية كلوت رقم 651 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 11 كانون الثاين/يناير 2005[؛ ق�سية كلوت رقم 
482 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 6 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2001[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/061101v.htm؛ 
ق�سي���ة كلوت رق���م 433 ]حمكمة الوليات املتحدة للمنطقة ال�سمالية من كاليفورنيا، الوليات املتحدة، 27 متوز/يوليه 2001[؛ ق�سية كلوت رقم 378 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 

12 متوز/يوليه 2000[، تن�ض �سراحة على اأن املادة 12 – وكذلك الأحكام اخلتامية من التفاقية – ل ميكن اخلروج عنها )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html
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)4( انظ���ر موؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيين���ا، 10 اآذار/مار�ض – 11 ني�سان/اأبريل 1980، الوثائق الر�سمي���ة، وثائق املوؤمتر واملحا�سر املوجزة 

للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية، 1981، 20.
 )5( للط���لع عل���ى اإ�س���ارة يف ال�سوابق الق�سائي���ة اإىل هذا املبداأ، انظر حمكمة كانت���ون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كان���ون الأول/دي�سمرب 2009، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:

http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ حمكم���ة النق����ض، اإيطالي���ا، 16 اأيار/ماي���و 2007، يونيلك�ض؛ حمكمة اآرنهيم، هولن���دا، 17 كانون الثاين/يناير 
2007، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117n1.html؛ حمكمة النق�ض، اإيطاليا، 13 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2006، 
متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1404.pdf؛ املحكم���ة املحلية يف بامب���ريغ، اأملاني���ا، 13 ني�سان/اأبريل 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
 الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، 17 اآذار/مار�ض 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040317n1.html؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غرينوب���ل، فرن�سا، 28 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2002، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 

العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021128f2.html؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 15 اأيلول/�سبتمرب 2000، يونيلك�ض.
http://cisgw3.law.pace. :6( انظ���ر حمكم���ة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثالث���ة(، الوليات املتحدة، 21 متوز/يوليه 2010، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو 1995، متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/100721u1.html

)7( للطلع على عر�ض عام للآراء املت�ساربة، انظر حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة )الدائرة الثالثة(، الوليات املتحدة، 21 متوز/يوليه 2010، متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100721u1.html :على العنوان
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html :8( حمكمة روتردام، هولندا، 12 متوز/يوليه 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان(

http://cisgw3. :9( انظ���ر اأي�س���ا حمكم���ة ال�ستئناف يف الولي���ات املتحدة )الدائرة الثالث���ة(، الوليات املتح���دة، 21 متوز/يوليه 2010، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة روت���ردام، هولن���دا، 12 متوز/يوليه 2001، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وانlaw.pace.edu/cases/100721u1.html
.cases/010712n1.html

)10( حمكم���ة روت���ردام، هولندا، 12 متوز/يولي���ه 2001، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html؛ املحكمة العليا، 

هولندا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم Fovárosi Biróság[ 52، هنغاريا، 24 اآذار/مار�ض 1992[.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :11( حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة نيو جري�سي، الولي���ات املتحدة، 7 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2008، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الوليات املتحدة، 19 اأيار/مايو 2008، متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/081007u1.html
cases/080519u2.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 16 �سباط/فرباير 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040216r1.html؛ هيئة التحكيم العليا يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 16 �سباط/فرباير 1998، ملحظات 
حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980216r1.html؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو 1995، متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html :الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100721u1.html
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املادة 13
ي�سمل م�سطلُح "كتابة"، يف حكم هذه التفاقية، الر�سائَل الربقية والتلك�ض.

نظرة جمملة

1- اله���دف م���ن املادة 13 م���ن التفاقية، التي ت�ستن���د اإىل املادة 1 )3( 
)ز( م���ن اتفاقي���ة الأون�سي���رتال املتعلقة بف���رتة التق���ادم يف البيع الدويل 
للب�سائ���ع، ه���و �سم���ان اأن تعام���ل املرا�س���لت الت���ي تتخ���ذ �س���كل برقي���ة 
اأو تلك����ض باعتباره���ا "كتاب���ات"،)1( ولذل���ك ميك���ن اأن تف���ي )يف �سكله���ا 
ه���ذا( بال�س���روط ال�سكلي���ة ال�ساري���ة املفع���ول، اإن وج���دت.)2( وذهب���ت 
اإح���دى املحاك���م )3( اإىل اأن تعري���ف عب���ارة "كتاب���ة" يف اإط���ار امل���ادة 13 
 م���رن مب���ا يكف���ي لي�سم���ل اأي�س���ا الربي���د الإلك���رتوين وو�سائ���ل الت�سال 

الإلكرتونية الأخرى.

2- وذهب���ت اإح���دى املحاك���م اإىل اأن���ه حيثما يتف���ق الطرف���ان بنف�سيهما 
عل���ى م���ا ينبغ���ي اأن ُيفهم من عب���ارة "كتاب���ة" ف���اإن التعريف املتف���ق عليه 
يعل���و.)4( وقال���ت نف�ض املحكمة اأي�س���ا اإنه، من اأجل تف�س���ري اتفاق الطرفني 
 ب�س���اأن ال�س���كل، ينبغ���ي اللج���وء اإىل معاي���ري التف�س���ري املبين���ة يف امل���ادة 8 

من التفاقية.)5(

التطبيق

3- ن���ادرا ما ح���دث اللجوء اإىل هذا احلكم يف ال�سواب���ق الق�سائية. وقد 
قالت اإحدى املحاكم، لدى اتخاذ قرار ب�ساأن ما اإن كان ا�ستخدام الفاك�ض 
لإبطال عقد اإيجار يفي ب�سرط الكتابة الوارد يف القانون الوطني املنطبق، 
اإن���ه لو كان���ت التفاقية حتكم امل�ساأل���ة لعُترب الفاك�ض كافي���ا ا�ستنادا اإىل 
امل���ادة 13؛ لك���ن املحكم���ة راأت اأي�سا اأن املادة 13 ل تنطب���ق اإل على عقود 
البيع الدويل، ول ينبغي اأن تو�سع بالقيا�ض لت�سمل الإيجارات اأو غريها من 
العقود غري املتعلقة بالبيع.)6( واأكدت املحكمة نف�سها جمددا يف وقت لحق 
وجه���ة نظرها الت���ي مفادها اأن املادة 13 ينبغ���ي األ تطبق بالقيا�ض، معّللة 
ذل���ك بكون احلكم يحت���وي على ا�ستثناء واأن ال�ستثن���اءات يجب اأن تف�ّسر 

تف�سريا تقييديا.)7(

4- وقال���ت حمكمة اأخرى)8( اإنه حيثما يك���ون الطرفان قد اتفقا على اأن 
عقدهم���ا يجب اأن يكون مكتوب���ا، ُي�ستوفى هذا ال�س���رط حيثما يفي العقد 
بتعري���ف عب���ارة "كتابة" ال���وارد يف امل���ادة 13. وقالت املحكم���ة اأي�سا اإنه 
حيثم���ا يتفق الطرفان على �سرط كتاب���ة، ي�سكل ذلك ال�سرط �سرط �سحة 

ولي�ض �سرطا لغر�ض وحيد هو اإثبات العقد.

احلوا�ضي

 )1( للطلع على اإ�سارة اإىل ن�ض املادة 13 من التفاقية، انظر املحكمة املحلية يف كومارنو، �سلوفاكيا، 24 �سباط/فرباير 2009،

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1.html

)2( انظ���ر هيئ���ة التحكيم التج���اري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتب���ادل التجاري يف اأوكرانيا، اأوكراني���ا، 25 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2002، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021125u5.html )تتعلق بر�سال���ة اأُر�سلت بالفاك�ض(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة 
يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 28 ني�سان/اأبري���ل 1995، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428r1.html )تتعلق 

بر�سائل اأُر�سلت بالفاك�ض(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/060411e1arabic.pdf :3( املحكمة العليا، م�سر، 11 ني�سان/اأبريل 2006، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )4( املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، 18 كانون الأول/دي�سمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071218a3.html

)5( املرجع نف�سه.

)6( انظر املحكمة العليا، النم�سا، 2 متوز/يوليه 1993، يونيلك�ض.

. www.cisg.at/6_51296.htm :7( املحكمة العليا، النم�سا، 26 ني�سان/اأبريل 1997، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf :8( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 2009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(





تكويــن العقــد
اجلزء الثاين





نظرة جمملة

1- ين�ض اجلزء الثاين من اتفاقية البيع على قواعد لتكوين عقد البيع 
ال���دويل. وترد يف امل���ادة 100 )اأ( �سروط التوقيت اخلا�س���ة بتطبيق هذه 
القواع���د. ومبوجب قواعد اجلزء الث���اين، ُيربم العقد عندما ي�سبح قبول 
الإيج���اب )العر����ض( نافذًا )املادة 23(. وتتناول امل���واد الأربع الأوىل من 
اجلزء الثاين )املواد 14-17( الإيجاب، يف حني تعالج املواد اخلم�ض التي 
تليه���ا )18-22( القبول. وتتناول املادت���ان الأخريتان )املادتان 23 و24( 
الوق���ت ال���ذي يربم في���ه العقد ومتى يعت���رب اأن اخلطاب ق���د " و�سل" اإىل 
املخاَط���ب، على التوايل. وق���د و�سفت اإحدى املحاكم ه���ذه الأحكام باأّنها 
جت�ّس���د "نهج���ًا مت�ساه���ل ب�ساأن تكوي���ن العقد وتف�س���ريه، وتف�سي���ًل قوّيًا 
لإنفاذ اللتزامات والأق���وال التي يعتمد عليها الآخرون عادًة يف ال�سناعة 
املعني���ة".)1( واأكدت حمكمة اأخ���رى اأن اأحكام اتفاقية البي���ع ب�ساأن تكوين 

العقد متوافقة مع مبادئ التعاقد املقبولة عموما.)2(

ق���ت عّدة ق���رارات من���وذج الإيجاب—القب���ول الوارد يف  2- وق���د طبَّ
اجل���زء الثاين على اقرتاحات ترم���ي اإىل تعديل عقد البيع )املادة 29()3( 
اأو اقرتاحات ترمي اإىل ف�سخ العقد.)4( ومّيزت عّدة قرارات بني اإبرام عقد 
البيع والتفاق عل���ى التحكيم يف النزاعات النا�سئة يف اإطار ذلك العقد)5( 
اأو �س���رط اختي���ار املحكمة.)6( غ���ري اأن بع�ض القرارات اأك���دت اأن اتفاقية 
البيع حتك���م امل�ساألة املو�سوعية اخلا�سة بتكوين العقد، مبا يف ذلك ما اإن 
 كان �سرط اختيار املحكمة اأو اتفاق التحكيم جزءا من اتفاق الطرفني.)7( 
وله���ذا ال�سبب، مت تطبيق امل���ادة 29 من اتفاقية البي���ع —وبالتايل اأي�سا 
القواع���د املتعلق���ة بالإيج���اب والقب���ول —للب���ّت يف اإدراج �س���رط اختيار 
املحكم���ة اأو �سرط التحكيم بعد اإب���رام العقد.)8( وف�سل عن ذلك، ذهبت 
بع����ض القرارات اإىل اأن القرار ب�ساأن م���ا اإن كانت �سروط اختيار املحكمة 
ج���زءا من العق���د �سيكون واحدا �س���واء يف اإطار اتفاقية البي���ع اأو يف اإطار 

لئحتها اخلا�سة.)9(

التحّفظات امل�سموح بها للدول املتعاقدة

3- يج���وز للدولة املتعاق���دة اأن تعلن اأّنها لن تلت���زم باجلزء الثاين من 
اتفاقي���ة البيع )املادة 92(. وق���د اأ�سدرت هذا الإعلن الدامنرك وفنلندا 
وال�سويد والرنويج، واإن كانت هذه الدول تنظر، يف وقت كتابة هذا الن�ض، 
يف �سح���ب حتفظاتها مبوجب امل���ادة 92 )انظر النبذة ب�س���اأن املادة 92(. 
ق غالبية الق���رارات قواعد القانون  وحي���ث يكون هذا الإع���لن نافذا، تطبِّ
ال���دويل اخلا����ض للمحكمة لتحديد م���ا اإن كان الطرفان ق���د اأبرما عقدًا. 
وميك���ن اأن يك���ون القان���ون الوطن���ي ذو ال�سلة اإم���ا قانونا وطني���ا للعقود 
)وه���و م���ا تكون عليه احلال���ة اإذا كان القان���ون الوطني املطّب���ق هو قانون 
دول���ة اأعلنت حتفظا()10( اأو التفاقية )وهو ما يك���ون عليه احلال اإذا كان 
القان���ون الوطني املطّبق هو قانون دولة متعاقدة(.)11( وكثري من القرارات 
ل ُيج���ري حتليل للقانون الدويل اخلا�ض. ويرف�ض اأحد القرارات �سراحة 
اإج���راء حتليل للقانون ال���دويل اخلا�ض، ويطّبق بدًل من ذلك املبادئ التي 
ي�ستن���د اإليها اجلزء الثاين من التفاقي���ة.)12( وتطّبق عّدة قرارات اجلزء 

الثاين، دون اإجراء حتليل، على العقد بني طرف يوجد مكان عمله يف دولة 
متعاق���دة اأ�سدرت اإعلنًا وطرف اآخر يوج���د مكان عمله يف دولة متعاقدة 
مل ت�س���در اإعلنًا.)13( مل تقم اإحدى املحاكم باإجراء حتليل لأثر املادة 92 

نظرًا لعدم وجود نزاع ب�ساأن ما اإن كان العقد قد اأبرم.)14( 

4- ويج���وز لدولت���ني متعاقدتني اأو اأكرث لديها نف����ض القواعد القانونية 
اأو قواع���د قانونية توج���د بينها �سلة وثيقة ب�ساأن م�سائ���ل البيع اأن تعلن اأّن 
التفاقية ل تنطبق على عقود البيع اأو على تكوينها حيثما يكون حمل عمل 
الطرف���ني واقع���ا يف هذه الدول )املادة 94 )1((. ويج���وز اأي�سا اأن ت�سدر 
دول���ة متعاقدة مث���ل هذا الإعلن اإذا كانت لديها نف����ض القواعد القانونية 
املوج���ودة يف دولة غري متعاقدة اأو قواع���د قانونية تتَّ�سُل بها ات�سال وثيقًا 
)امل���ادة 94 )2((. ويجوز ملثل هذه الدول���ة غري املتعاقدة اأن تعلن، عندما 
ت�سب���ح دولة متعاق���دة، اأّن التفاقية �ستبقى غري منطبق���ة على )تكوين( 
عق���ود البيع مع اأ�سخا�ض يف الدولة املتعاقدة التي �سبق اأن اأ�سدرت اإعلنًا 
)امل���ادة 94 )3((. وق���د اأ�سدرت الدامن���رك وفنلندا وال�سوي���د والرنويج 
اإعلن���ات تفي���د باأن التفاقية - مب���ا يف ذلك القواعد ال���واردة فيها ب�ساأن 
تكوي���ن العقود - ل تنطبق فيما يتعلق بالعقود املربمة بني اأطراف موجودة 
يف تل���ك ال���دول اأو يف اآي�سلندا. وعندم���ا اأ�سبحت اآي�سلن���دا دولة متعاقدة، 

اأ�سدرت اإعلنًا باأّنها �ستوا�سل هذا الرتتيب.

ح�سرية اجلزء الثاين

5- ين����ض اجلزء الثاين عل���ى قواعد لإبرام العق���ود. ول ين�ّض اجلزء 
الث���اين عل���ى اأّن المتث���ال لأحكامه هو الطريق���ة احل�سري���ة لإبرام عقد 
قاب���ل للإنفاذ حتكم���ه اتفاقية البي���ع. وت�سّلم امل���ادة 55 يف اجلزء الثالث 
د  م���ن التفاقية باأّن العقد ميكن اأن يربم اإبرامًا �سحيحًا حتى واإن مل يحدِّ
الثم���ن �سراحة اأو �سمنا اأو ين�ضَّ على طريق���ة لتحديد الثمن. وقد بحثت 
ع���دة �سوابق ق�سائية علقة امل���ادة 55 بال�سرتاط الوارد يف املادة 14 باأّن 
عر����ض اإبرام العقد يجب اأن يح���دد الثمن �سراحة اأو �سمن���ا اأو اأن ين�ض 

على طريقة لتحديد الثمن. انظر النبذتني املتعلقتني باملادتني 14 و55.

ل اإىل  6- وميكن اأن ُيثبت ت�سرف الطرفني اأنهما كانا يق�سدان التو�سّ
ترتيب ملزم لهما حتى واإن مل يكن اجلزء الثاين هو الذي يحكم، اأو عندما 
يكون م���ن ال�سعب التمييز بني الإيجاب والقبول.)15( ومع ذلك فاإّن اإحدى 
املحاكم، مع ت�سليمها باأّن فنلندا اأ�سدرت اإعلنًا مبوجب املادة 92، طّبقت 
املب���ادئ التي تقوم عليها التفاقية بدًل من قانون العقود الوطني، ووجدت 
 اأّن ت�سرف بائ���ع فنلندي وم�سرٍت اأملاين يثبت وجود عقد قابل للإنفاذ.)16( 
و�سّلم���ت اإح���دى املحاك���م باأن���ه، اإىل جانب القواع���د اخلا�س���ة بالإيجاب 
والقبول، ميكن للطرفني اأن يتو�سل اإىل اتفاق تدريجيا، نتيجة ملفاو�سات 
)دون وج���ود اإيج���اب وقبول ميك���ن التمييز بينهما بو�س���وح(، على اأ�سا�ض 

مبداأ حرية الطرفني املن�سو�ض عليه يف املادة 6 من اتفاقية البيع.)17(

7- وق���د �سّل���م العدي���د من الق���رارات باأّن وع���د اأح���د الطرفني ميكن 
اإنفاذه مبوجب قاعدة القانون الوطني املنطبق املتعلقة بالإغلق التعهدي. 
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وق���ررت اإحدى املحاكم اأّن امل���وّرد يكون ملزما بتعّه���ده توريد املواد اخلام 
د له قد �سعى، اعتمادًا على هذا التعهد، اإىل احل�سول  عندم���ا يكون املتعهَّ
على موافقة اإدارّية على �سناعة اأدوية غري خا�سعة لعلمة جتارية وح�سل 
عليه���ا.)18( ونظرت حمكمة اأخرى يف ادعاء مماث���ل لكّنها خل�ست اإىل اأّن 

الطرف الذي ي�سعى اإىل تنفيذ التعّهد مل يثبت ق�سّيته.)19(

 �سحة العقد؛ 
ال�سروط ال�سكلية

8- يحك���م اجل���زء الث���اين تكوين عق���د البي���ع، لكّنه ل يتعل���ق ب�سحة 
العق���د اأو باأي م���ن اأحكامه اأو ب���اأي عرف، ما مل تن����ضّ التفاقية �سراحة 
عل���ى خلف ذلك )املادة 4 )اأ((. ومن ث���ّم فاإن القانون الداخلي املنطبق 
مبقت�س���ى قواعد القانون ال���دويل اخلا�ض يحكم م�سائ���ل ال�سحة. ووفقا 
لأح���د الق���رارات، ل تنظم اتفاقية البي���ع امل�سائل القانوني���ة املتعلقة بعدم 
وج���ود الرتا�سي ا�ستن���ادا اإىل اخلط���اأ اأو الغلط.)20( ]انظ���ر الفقرة 3 من 

النبذة املتعلقة باملادة 4.[

9- وتن����ضّ التفاقية �سراحة على اأنه لي�ض م���ن ال�سروري اإبرام عقد 
البي���ع كتابة واأّن���ه ل يخ�سع لأي �سروط اأخرى ب�س���اأن ال�سكل )املادة 11(. 
ومن ثم متنع املادة 11 تطبيق مقت�سيات ال�سكل التي ين�ض عليها القانون 
الوطن���ي على اإب���رام عقد مبوجب اتفاقية البيع. انظ���ر الفقرتني 1 و8 من 
النب���ذة ب�ساأن املادة 11. ويجوز للدولة املتعاق���دة اأن تعلن اأّن هذه القاعدة 
ل تنطبق عندما يكون مكان عمل اأي طرف واقعا يف تلك الدولة )املادتان 

12 و96(. انظر اأي�سًا النبذة ب�ساأن املادة 12.

10- وي�سكت اجلزء الثاين عن احلاجة اإىل "مقابل" اأو "عو�ض"؛ وقد جرى 
التاأكيد على اأن املقاب���ل لي�ض م�سرتطا يف اتفاقية البيع.)21( وقّررت اإحدى 
 ال�سوابق الق�سائية، حيث طبقت القانون الوطني مبوجب املادة 4 )اأ( من
ادع���ى  عق���د  اإنف���اذ  اإىل  ي�سع���ى  كان  ال���ذي  امل�س���رتي  اأّن  التفاقي���ة،   
ع���ن  "مقاب���ل"  هن���اك  كان  باأن���ه  ق���رار  لدع���م  كافي���ة  وقائ���ع   وج���ود 

عقد مزعوم.)22(

اإدراج ال�سروط القيا�سية

11- ل تت�سم���ن التفاقية قواع���د خا�سة تتناول امل�سائ���ل القانونية التي 
يثريها ا�ستخدام �س���روط تعاقدية قيا�سية معّدة م�سبقًا لل�ستخدام العام 
واملتك���ّرر. وقد اعتمدت بع�ض الدول املتعاقدة قواعد قانونية خا�سة ب�ساأن 
قابلي���ة ال�س���روط القيا�سي���ة للإنف���اذ.)23( وعلى الرغم من ه���ذه القواعد 
اخلا�س���ة، تطّب���ق غالبي���ة املحاك���م اأح���كام اجل���زء الثاين م���ن التفاقية 
والقواع���د التف�سريية للتفاقي���ة الواردة يف املادة 8، ف�س���ل عن القواعد 
اخلا�س���ة بالع���ادات والأعراف ال���واردة يف امل���ادة 9، لتحديد م���ا اإن كان 
الطرف���ان قد اتفقا على اإدراج ال�سروط القيا�سية يف عقدهما.)24( واعتمد 
اأحد القرارات اإىل املبادئ العامة التي ت�ستند اإليها التفاقية لتقييم اإدراج 
ال�س���روط العامة.)25( ويخل�ض العديد من هذه الق���رارات �سراحة اإىل اأّن 
التفاقي���ة حتّل حمل الرجوع اإىل القان���ون الوطني ب�ساأن م�ساألة ما اإن كان 

الطرفان قد اتفقا على اإدراج ال�سروط القيا�سية يف عقدهما.)26( وبالرغم 
م���ن ذلك، طبقت ع���دة حماكم القواعد القانوني���ة الوطنية اخلا�سة للبت 
يف قابلي���ة ال�س���روط القيا�سية ال���واردة يف العقود التي حتكمه���ا التفاقية 
بخ���لف ذل���ك للإنف���اذ،)27( يف ح���ني لحظت حماك���م عديدة اأخ���رى اأّن 
ال�س���روط القيا�سي���ة تكون واجبة النفاذ اإما مبوج���ب القانون الوطني واإما 
مبوج���ب التفاقي���ة.)28( غري اأّن عدة قرارات ت�سّلم ب���اأّن التفاقية ل حتكم 
ال�سحة املو�سوعية لأي �سرط قيا�سي معنّي - فهذه م�ساألة مرتوكة للقانون 
الوطن���ي املنطبق عم���ل باملادة 4 )اأ(.)29( ومت حتلي���ل �سروط غري متوقعة 
فاعُت���ربت م�ساألة اإدراج �سروط قيا�سية )ولي�س���ت م�ساألة حمتوى( ولذلك 
ينبغي تقييمها مبوجب املادة 8 من اتفاقية البيع بالقرتان مع مبداأ ح�سن 

النية.)30(

12- وتعتم���د ع���ّدة قرارات عل���ى قواعد التف�س���ري ال���واردة يف التفاقية 
لتقت�س���ي من م�ستخدم ال�سروط القيا�سية اإر�سال ن�سخة من تلك ال�سروط 
اإىل الط���رف الآخر اأو جعله���ا متاحة ب�سورة معقولة بطريق���ة اأخرى.)31( 
وي�س���ري اأح���د الق���رارات اإىل اأن جم���رد اإر�س���ال مذكرة تب���نيِّ اأن ال�سروط 
القيا�سية معرو�س���ة يف مكان عمل اأحد الطرفني وعلى موقعه يف الإنرتنت 
لي�س���ت كافي���ة لإدراج تلك ال�سروط يف العق���د.)32( ويرف�ض اأحد القرارات 
�سراحة القول باأّن على الطرف واجب البحث عن ال�سروط القيا�سية التي 
اأ�سار اإليها الطرف الآخر، على اأ�سا�ض اأّن ذلك يناق�ض مبداأ ح�سن النّية يف 
 التجارة الدولية والتزامات الطرفني العامة بالتعاون وتبادل املعلومات.)33( 
غ���ري اأن ق���رارا اآخر اأكد اأنه، عندما تكون هن���اك اإ�سارة وا�سحة على وجه 
خط���اب تاأكيد بتطبي���ق الأحكام وال�س���روط العامة لأح���د الطرفني، يحق 
للطرف الآخر اأن يطل���ب اإر�سال تلك ال�سروط قبل التوقيع على العقد.)34( 
وذه���ب اأحد الق���رارات اإىل اأن �سروط البائع القيا�سي���ة اأُدرجت يف العقد، 
���ا بتلك ال�سروط من معام���لت الطرفني ال�سابقة  حي���ث كان امل�سرتي ملمًّ
وكان البائ���ع قد اأ�سار اإليه���ا �سراحة يف عر�سه.)35( ويعتمد قرار اآخر على 
امل���ادة 24 ليخل����ض اإىل اأّن ال�س���روط القيا�سي���ة ل ’ت�س���ل‘ اإىل املخاَطب 
اإل اإذا كان���ت بلغ���ة مّتفق عليها ب���ني الطرفني اأو ا�ستخدمه���ا الطرفان يف 
ن���ة.)36( ول تعطي عدة  معاملتهم���ا ال�سابق���ة اأو معت���ادة يف التج���ارة املعيَّ
قرارات اأخرى مفع���ول لل�سروط القيا�سية عندما ل تكون مرتجمة اإىل لغة 
الط���رف الآخر)37( اأو تكون مكتوبة بلغة العق���د؛)38( ما عدا، كما مت تاأكيده 
يف بع����ض القرارات، عندما تكون ال�س���روط القيا�سية باللغة الإنكليزية)39( 
اأو عندم���ا تقت�سي الظروف اأن ي�سرتي الطرف ترجمة بنف�سه اأو اأن يطلب 
تزوي���ده برتجمة.)40( وي�س���ري قرار اآخ���ر اإىل "املبداأ الع���ام" الذي يق�سي 
���ر �سد الط���رف الذي  ب���اأّن اأوج���ه الغمو����ض يف ال�س���روط القيا�سي���ة تف�سَّ

يعتمد عليها.)41(.

كتب التاأكيد التجارية

13- يوج���د يف القليل من الدول املتعاقدة ع���رف جتاري م�سّلم به يعطي 
مفع���ول لكتاب التاأكيد الذي ير�سله تاج���ر اإىل تاجر اآخر، على الرغم من 
�سك���وت امل�ستلم. وميكن اأن يعترب كتاب التاأكيد التج���اري اإيجابا، اأو قبول 
ت �سروط العقد  ُي���ربم العقد، اأو —اإذا كان العق���د قد اأُبرم بالفعل—يثبِّ
يف ح���ال ع���دم وجود بيانات م�سّلل���ة متعمدة من قبل املر�س���ل اأو اعرتا�ض 
ف���وري على ال�سروط.)42( وقد اختلفت املحاك���م ب�ساأن املفعول الذي ينبغي 
اأن يعط���ى لهذه الأعراف عندما تكون ال�سفق���ة حمكومة بالتفاقية. فقد 



رف�س���ت عّدة ق���رارات اإعطاء مفعول لع���رف جتاري حمل���ي كان �سيعطي 
مفعول لكتاب التاأكيد، لأّن العرف مل يكن دوليا.)43( غري اأّن اإحدى املحاكم 
قّررت، دون اأن حتلل نطاق العرف التجاري، اأّن امل�ستلم ملزم،)44( واأعطت 
حمكم���ة اأخ���رى مفعول للعرف، مبوجب الفقرت���ني )1( و)2( من املادة 9 
كلتيهم���ا، عندما كان م���كان عمل كل من البائع وامل�سرتي يف ولية ق�سائية 
تعرتف بذل���ك العرف،)45( وعندم���ا كان القانون املنطب���ق يعرتف به.)46( 
وطّبقت حمكم���ة اأخرى اأحكام التفاقية املتعلقة بتكوي���ن العقود لتقّرر اأّن 
م�ستلم كت���اب التاأكيد قبل �سروطه بقبول الب�سائ���ع.)47( وخل�ست حمكمة 
اأخ���رى اإىل اأّن التفاقي���ة ت�سكت عن مفع���ول كتاب التاأكي���د الذي يت�سمن 
ال�س���روط القيا�سية؛ ولذلك طّبقت املحكم���ة القانون الوطني لتحدد ما اإن 
كان���ت ال�سروط القيا�سية منطبق���ة.)48( وحتى يف حالة عدم اإعطاء مفعول 
كام���ل لكتاب التاأكي���د ميكن اأن يك���ون الكتاب ذا �سلة بتقيي���م الأدلة على 

ق�سد الطرفني.)49(.

تف�سري البيانات اأو الت�سرف

14- ميك���ن لل�سخ����ض اأن يق���ّدم اقرتاحا لإب���رام عق���د اأو اأن َيقبل هذا 
القرتاح ع���ن طريق قول اأو ت�سرف )املادتان 14)1( و18 )1((. وتطِبّق 
ع���ّدة �سواب���ق ق�سائية اأحكام امل���ادة 8 على تف�س���ري اأقوال الط���رف اأو اأي 

ت�سرف اآخر �سادر عنه قبل اإبرام العقد.)50(

15- وتع���نيَّ عل���ى ع���ّدة حماكم اأن حت���ّدد الط���رف الذي يق���رتح اإبرام 
عق���د حتكمه التفاقية. وقد فعل���ت ذلك عادة بتف�سري اأق���وال الطرفني اأو 
ت�سرفاتهم���ا وفقا للمادة 8 من التفاقية.)51( وميكن اأن تن�ساأ هذه امل�ساألة 
اأي�سًا عندما يقوم وكيل بالت�سرف بالنيابة عن الأ�سيل.)52( اأما حتديد ما 
اإن كان يحق لل�سخ�ض رفع دعوى قانونية لإنفاذ اللتزامات التعاقدّية فهو 

م�ساألة قائمة بذاتها.)53(.

احلوا�ضي

 )1( حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطق���ة نيوي���ورك اجلنوبي���ة، الولي���ات املتح���دة، 10 اأيار/ماي���و 2002 )F. Supp.2nd 236 at 283 201(، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020510u1.html

)2( حمكم���ة التج���ارة الدولي���ة الكندي���ة، كن���دا، 6 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2005 )Cherry Stix Ltd. v. President of the Canada Borders Services Agency(، متاحة يف 

الإنرتن���ت عل���ى العنوان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1081&step=FullText )تن�ض اأي�سا عل���ى اأن تلك املبادئ الوطنية هي لل�سرت�ساد(. انظر يف هذا 
ال�س���دد اعتب���ار اأن ال�سواب���ق الق�سائي���ة الت���ي تف�سر تكوين العقود مبوجب امل���ادة 2 من املدونة التجاري���ة املوحدة ميكن اأن تك���ون مفيدة: ق�سية كلوت رق���م 699 ]حمكمة الوليات 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،](Genpharm Inc. V. Pliva-Lachema A.S.) 2005 املتح���دة، نيوي���ورك، الولي���ات املتح���دة، 19 اآذار/مار����ض

.cases/050319u1.html

http:// :3( ق�سي���ة كلوت رق���م 251 ]املحكم���ة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 30 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1998[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/981130s1.html )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 347 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف در�سدن، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1998[؛ ق�سية 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :كلوت رق���م 193 ]املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�س���را، 10 متوز/يوليه 1996[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان
cases/960710s1.html )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 133 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ق�سي���ة كلوت رق���م 203 ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�سا، 13 كانون الأول/دي�سمرب 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cases/951213f1.html؛ اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكي���م القت�سادي والتج���اري الدويل ]CIETAC[، جمهورية ال�س���ني ال�سعبية، 29 اآذار/مار�ض 1996، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960329c2.html :الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law. :4( ق�سي���ة كلوت رق���م 120 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 22 �سباط/فرباير 1994[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/940222g1.html؛ اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 1 ني�سان/اأبريل 1993، يونيلك�ض، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت 
.www.cisg.law.pace.edu/cgi-bin/isearch :على العنوان

)5( املحكمة العليا، اإ�سبانيا، 26 اأيار/مايو 1998، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.uc3m.es/cisg/respan10.htm )مت اإثبات اإبرام عقد البيع ولكن لي�ض التفاق على 

التحكيم(؛ املحكمة العليا، اإ�سبانيا، 17 �سباط/فرباير 1998، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.uc3m.es/cisg/respan8.htm )مت اإثبات اإبرام عقد البيع مبوجب اتفاقية البيع 
ولكن مل ُيثَبت التفاق على التحكيم مبوجب اتفاقية نيويورك لعام 1958(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1. :6( املحكم���ة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، 24 متوز/يوليه 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

���ق لئح���ة جمل�ض اأوروبا رقم 2001/44، املوؤرخة 22 كان���ون الأول/دي�سمرب 2000 ب�ساأن الولية الق�سائية والعرتاف بالأح���كام يف امل�سائل املدنية والتجارية واإنفاذها(؛  html )تطبِّ
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031211s1.html :حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 11 كانون الأول/دي�سمرب 2003، ملخ�ض بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان

 ،)Golden Valley Grape Juice and Wine, LLC v. Centrisys Corporation( 2010 حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقي���ة، 21 كانون الثاين/يناي���ر )7(

متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html )ب�ساأن �سرط اختيار املحكمة(؛ املحكم���ة الحتادية، األباما، الوليات املتحدة، 31 اآذار/
مار����ض Belcher-Robinson, L.L.C. v. Linamar Corporation( 2010(، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100331u1.html؛ حمكم���ة 
روفرييت���و، اإيطالي���ا، 21 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، يونيلك�ض؛ معهد التحكي���م الهولندي )قرار موؤقت(، هولندا، 10 �سباط/فرباير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html )النظ���ر يف �سرط حتكيم وارد يف اأح���د ال�سروط القيا�سية يف اإطار قواعد اتفاقي���ة البيع ب�ساأن تكوين العقود 
واإق���رار ذل���ك ال�س���رط، واأي�سا النظر يف كل من مبادئ اليونيدروا للعق���ود التجارية الدولية ومبادئ قانون العقود الأوروبي كمبادئ اإر�سادية فيم���ا يتعلق باإدراج ال�سروط القيا�سية(؛ 
حمكمة اآرنهيم، هولندا، 17 كانون الثاين/يناير 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117n1.html )مل ُيقبل �سرط 
التحكي���م الوارد يف ال�س���روط والأحكام العامة، املادة 18)1((؛ حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 19 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1996، يونيلك�ض )�سرط اختيار املحكمة(؛ ق�سية كلوت 
رقم 610 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة �سمال داكوتا، الوليات املتحدة، 19 �سباط/فرباير PrimeWood, Inc. v. Inc. v. Roxan GmbH( ]1998( )ملحظات القا�سي ب�ساأن 

�سرط اختيار املحكمة(؛ حمكمة ال�ستئناف الوطنية التجارية )القاعة D(، الأرجنتني، 22 �سباط/فرباير 2002 )�سرط حتكيم ي�ستند اإىل املادة 3-61(.
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 Chateau des Charmes Wines Ltd. v. Sabaté( 2003 ق�سي���ة كلوت رق���م 576 ]حمكم���ة ا�ستئناف الوليات املتحدة للدائ���رة التا�سعة، الوليات املتحدة، 5 اأيار/ماي���و )8(

.USA, Sabaté S.A([، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030505u1.html؛ حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة ديلوير، الوليات املتحدة، 9 
اأيار/ماي���و Solae, LLC v. Hershey Canada, Inc.( 2008(، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080509u1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،)BTC-USA Corporation v. Novacare( ،2008 ملنطق���ة ميني�سوت���ا، الولي���ات املتح���دة، 16 حزيران/يوني���ه
cases/080616u1.html )عق���د �سف���وي تلته �سروط عام���ة حتتوي على �سرط لختيار املحكمة، مت قبولهم���ا بالتوقيع عليهما بالأحرف الأوىل(؛ حمكم���ة روفرييتو، اإيطاليا، 24 اآب/
اأغ�سط����ض 2006، خل�سة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060824i3.html؛ حمكم���ة العدل العليا يف اأونتاريو، كندا، 28 ت�سرين 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&i :متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،)Chateau des Charmes Wines Ltd. v. Sabaté USA, Inc.( 2005 الأول/اأكتوب���ر

.d=1080&step=FullText

http://cisgw3.law.pace.edu/ :9( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف در�س���دن، اأملاني���ا، 11 حزيران/يوني���ه 2007، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/070611g1.html )يتطل���ب كل م���ن اتفاقي���ة البيع ولئح���ة الحتاد الأوروبي رقم 2001/44 اأن يكون م���ن املعقول اأن يتمكن الطرف الآخر من اأن يتب���ني اأن ال�سروط القيا�سية 
ُيفرت�ض اأن ت�سبح جزءا من العقد(.

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020412f5.html :حمكم���ة ال�ستئناف(، فنلندا، 12 ني�سان/اأبريل 2002، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان( Turku Hovioikeus )10(

)معامل���ة ب���ني بائع فنلن���دي وم�سرت اأملاين؛ ينطبق القانون الفنلندي(؛ ق�سية كلوت رقم Fovárosi Biróság[ 143، هنغاري���ا 21 اأيار/مايو 1996[ )معاملة بني بائع �سويدي وم�سرت 
هنغ���اري؛ ينطب���ق القان���ون ال�سويدي(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 228 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف رو�ستوك، اأملاني���ا، 27 متوز/يوليه 1995[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950727g1.html )معامل���ة ب���ني بائ���ع دامنركي وم�سرت اأملاين؛ ينطب���ق القانون الدامنركي(؛ ق�سية كلوت رق���م 999 ]هيئة حتكيم 
خم�س�س���ة، الدامن���رك، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000 )م�سرت كندي وبائع دامنركي، قانون العقود املنطبق ه���و قانون بلد البائع، اأي الدامنرك(. انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 
419 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1998[ )معاملة بني بائع �سويدي وم�سرت من الوليات املتحدة؛ رغم اأن من �ساأن 
قان���ون الولي���ة التابعة للوليات املتحدة اأن ينطبق عل���ى تكوين العقد، كانت امل�ساألة املطروحة على املحكمة هي ما اإن كانت القاعدة الوطنية ب�ساأن ال�سهادة ال�سفوية ت�ستبعد ال�سهادة 
 Valero Marketing( 2005 ؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، الوليات املتحدة، 15 حزيران/يونيه)وما اإن كانت املادة 8 )3(—يف اجلزء الأول - ُتبطل تلك القاعدة
v. Greeni Oy(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050615u1.html )م�سرت من الولي���ات املتحدة وبائع فنلندي، قررت 

املحكمة اأن امل�ساألة املتعلقة باآثار كتاب التاأكيد متت ت�سويتها وفقا لقواعد القانون الدويل اخلا�ض التي توؤدي اإىل تطبيق قانون الوليات املتحدة الأمريكية(.
)11( ق�سي����ة كلوت رق����م Østre Landsret[ 309، الدامن����رك، 23 ني�سان/اأبريل 1998[ )معاملة بني بائع دامنركي وم�سرت فرن�سي؛ ينطبق القانون الفرن�سي(؛ ق�سية كلوت رقم 

301 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1992 )قرار التحكيم رقم 7585([، متاحة اأي�سا يف يونيلك�ض )معاملة بني بائع اإيطايل وم�سرت فنلندي؛ ينطبق القانون الإيطايل(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :12( ق�سي���ة كلوت رق���م 134 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 8 اآذار/مار�ض 1995[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة على العن���وان(

cases/950308g1.html )عقد بني بائع فنلندي وم�سرت اأملاين(.

)13( ق�سي���ة كلوت رق���م 362 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف ناومبورغ، اأملانيا، 27 ني�سان/اأبريل 1999[ )عقد بني بائع فنلندي وم�س���رت اأملاين( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 

حمكم���ة ال�سع���ب املتو�سطة التابعة لغرف���ة القت�ساد يف ت�سان�سا، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، 1995، يونيلك�ض )مفاو�سات بني بائع �سيني وم�س���رت �سويدي(؛ ق�سية كلوت رقم 121 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940304g1. :املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 4 اآذار/مار�ض 1994[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان[

html )مفاو�سات بني بائع اأملاين وم�سرت �سويدي(.

)14( ق�سية كلوت رقم 201 ]املحكمة املحلية يف لوفني يف كانتون برين، �سوي�سرا، 7 اأيار/مايو 1993[ )عقد بني بائع فنلندي وم�سرت اأملاين( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. 

انظ���ر اأي�سا Hjesteret، الدامن���رك، 15 �سباط/فرباير 2001، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010215d1.html )�سفقة بني بائع اإيطايل 
وم�سرت دامنركي؛ م�ساألة ما اإن كانت املحكمة خمت�سة �سوّيت بالرجوع اإىل املادة 31(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031126g1. :15( حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )حتلِّل يف اإطار اجلزء الثاين حالًة تبادل فيها الطرفان اأنواعا خمتلفة من الإعلنات(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :16( كلوت رق���م 134 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 اآذار/مار�ض 1995[ ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.cases/950308g1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :17( ق�سي���ة كلوت رق���م 1017 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غين���ت، 15 اأيار/مايو 2002[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/020515b1.html )اتفق الطرفان على عدة م�سائل هامة تتعلق بالعقد املتوقع، وذلك يف خطاب نوايا اعتربته املحكمة اتفاقا من حيث املبداأ مينع الطرفني من الرتاجع ب�ساأن 
النقاط التي تو�سل اإليها التفاق بالفعل وُيلزمهما مبوا�سلة التفاو�ض على الأحكام العالقة(.

)18( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 21 اآب/اأغ�سط�ض Westlaw 1933881، 2002 US Dist. LEXIS 15442 ،2002 2002 )قبلت اأن 

ل عليه  ع اأن يعوِّ املطالبة ن�ست على �سبب قابل للإنفاذ لتخاذ اإجراء من اأجل الإغلق التعهدي عندما زعمت اأنه حدث اإخلف ")1( وعد وا�سح وحمدد، و)2( اأن الوعد ُقطع بتوقُّ
متلقي الوعد، و)3( اأن متلقي الوعد عّول على الوعد يف الواقع، مت�سرفا مبعقولية، و)4( اأن متلقي الوعد اأ�سيب ب�سرر حمدد وكبري نتيجة لذلك التعويل"(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :هنغاريا، 17 حزيران/يونيه 1997[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Fovárosi Biróság[ 173 19( ق�سي���ة كلوت رق���م(

cases/970617h1.html )النظ���ر يف ادع���اء باأنه كان هناك اإخلف بالوع���د، كان من �ساأنه اأن يكون قابل للإنفاذ لو كان الوعد قد حفز الطرف الآخر على تغيري موقفه تعويل على 
الوعد، مت�سرفا مبعقولية(.

)20( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2000 )قرار التحكيم رقم 10329(، Yearbook Commercial Arbitration 29، 108 )2004(، متاحة يف الإنرتنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000329i1.html )التوقي���ع على عقد عن طريق اخلطاأ فيما يتعلق بب�سائع ُيعتزم بيعها(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف غراف، النم�سا، 
24 �سباط/فرباي���ر 1999، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990224a3.html )م�ساألة املوافقة الداخلية مرتوكة للقانون 

الوطني(.
 Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply.( 2008 حمكم���ة الوليات املتح���دة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية، الوليات املتحدة، 25 متوز/يولي���ه )21(

.Inc(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html )التعويل على املادة 29 )1((.

)22( حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الولي���ات املتح���دة، 10 اأيار/ماي���و Federal Supplement (2nd Series) 2002، 201، 236 و283 وما يلي ذلك( 

)تقتب�ض تعريف العو�ض باأنه "تبادل وعود اأو تبادل اأداء نتيجة لتفاو�ض"(.
)23( انظر، مثل، القانون الأملاين Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG) ]قانون ال�سروط التعاقدية غري العادلة[.
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 ،)Golden Valley Grape Juice and Wine, LLC v. Centrisys Corporation( 20١0 حمكم���ة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�ش���رقية، 2١ كانون الثاين/يناي���ر )24(

متاح���ة يف االإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html )العر�ض املقدم بوا�ش���طة الربيد االإلكرتوين مع مرفق يحتوي على ال�ش���روط العامة يعترب 
جزءا من العر�ض(؛ ق�شية كالوت رقم ٥4١ ]املحكمة العليا، النم�شا، ١4 كانون الثاين/يناير 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )املوافقة على حجج حمكمة اال�شتئناف االأدنى(؛ 
ق�شي���ة كالوت رق���م 44٥ ]املحكمة االحتادي���ة، اأملانيا، ٣١ ت�شرين االأول/اأكتوبر 200١[، اأي�ش���ا يف Neue Juristische Wochenschrift، 200١، ٣٧0 وما يلي ذلك؛ ق�شية كالوت رقم 
٣٦2 ]املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، 2٧ ني�شان/اأبريل ١999[ )ال�شروط القيا�شية يف قبول مزع���وم(؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ض، هولندا، 2 ت�شرين االأول/
لة، الأن البائع مل ُيبلغ امل�شرتي بالتعديل(؛ ق�شية كالوت رقم 222 ]حمكمة اال�شتئناف يف  اأكتوبر ١99٨، يونيلك�ض )يف عالقة جارية، امل�شرتي لي�ض ملزما ب�شروط البائع العامة املعدَّ
الوالي���ات املتح���دة للدائرة احلادية ع�شرة، الواليات املتحدة، 29 حزيران/يونيه ١99٨[ )ال�شروط القيا�شية املدرج���ة على ظهر ا�شتمارة البائع غري نافذة اإذا كان الطرفان كالهما 
يعلم���ان اأن امل�ش���رتي مل يق�شد اإدراجها يف عقده( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رق���م 2٧2 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ت�شفايربوكني، اأملانيا، ٣١ اآذار/مار�ض ١99٨[ 
)تطبي���ق امل���ادة ٨ للبت يف م���ا اإن كانت ال�شروط القيا�شية مدرجة يف العقد(؛ املحكم���ة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١4 كانون الثاين/يناي���ر 2009، ترجمة باالإنكليزية متاحة 
يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html )تطبيق املادة ٨ للبت يف اإدراج ال�ش���روط القيا�شية يف العقد(؛ ق�شية كالوت رقم ٧٥0 ]املحكمة 
العليا، النم�شا، ٣١ اآب/اأغ�شط�ض 200٥[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050831a3.html )النظر يف املادة 9 من اتفاقية 
 البي���ع الإدراج ال�ش���روط القيا�شية يف عر�ض(؛ ق�شية كالوت رقم ٥٣4 ]املحكمة العليا، النم�شا، ١٧ كانون االأول/دي�شمرب 200٣[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031217a3.html )يتوق���ف اإدراج ال�ش���روط القيا�شي���ة على ما اإن كانت نية تطبيق ال�شروط القيا�شية عل���ى العقد معلومة للطرف االآخر اأو كان 
ينبغي اأن تكون معلومة له. ويتوقف ما اإن كنت هذه هي احلال على ظروف احلالة املعيَّنة(؛ ق�شية كالوت رقم 2٣2 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ض ١99٨[ 
لت عر�ض امل�شرتي( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رق���م ٣4٥ ]حمكمة مقاطعة هايلربون، اأملانيا، ١٥  )قب���ل امل�ش���رتي، باأدائه العقد، �شروط البائ���ع القيا�شية التي عدَّ
http://cisgw3.law.pace.( :اأيلول/�شبتم���رب ١99٧[؛ ق�شي���ة كالوت رقم ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٦ �شباط/فرباير ١99٦[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان

edu/cases/960206a3.html( )امل�شرتي مل يوافق على "اتفاق اإطاري" �شاغه البائع ليحكم البيوع التالية(؛ ق�شية كالوت رقم 20٣ ]حمكمة اال�شتئناف، باري�ض، فرن�شا، ١٣ كانون 
االأول/دي�شمرب ١99٥[ )ال�شرط القيا�شي الوارد على ظهر اال�شتمارة لي�ض ملزما للمتلقي([؛ حمكمة اال�شتئناف يف باري�ض، فرن�شا، ٧ ت�شرين االأول/اأكتوبر 2009، ترجمة باالإنكليزية 
متاح���ة عل���ى العن���وان: www.cisg-france.org/decisions/071009v.htm )ال ُيعترب �شرط احلد م���ن امل�شوؤولية مقبوال بتطبيق املادة ١٨(؛ املحكم���ة التجارية يف نيفيل، بلجيكا، ١9 
اأيلول/�شبتم���رب ١99٥، ترجم���ة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950919b1.html )كان ينبغي للم�ش���رتي اأن يكون على علم باأن 
عرو����ض البائ���ع تت�شمن ال�شروط القيا�شية(؛ حمكم���ة اال�شتئناف الوطنية التجارية، االأرجنتني، ١4 ت�شري���ن االأول/اأكتوبر ١99٣، يونيلك�ض )قبل الط���رف االآخر ال�شروط القيا�شية 
ال���واردة عل���ى ظهر فاتورة "مبدئي���ة" عندما اعرت�ض املتلقي على جزء واحد من الفاتورة ولكن مل يعرت�ض على ال�شروط القيا�شي���ة(؛ حمكمة روفرييتو، اإيطاليا، 2١ ت�شرين الثاين/

نوفم���رب 200٧، يونيلك����ض )مبوج���ب اتفاقية البيع، تعترب ال�شروط القيا�شية مدرجة يف العقد اإدراجا �شحيحا اإذا كان���ت مطبوعة على ظهر وثيقة تت�شمن االقرتاح، �شريطة اأن ي�شري 
وج���ه تل���ك الوثيق���ة اإ�شارة �شريحة اإىل تلك ال�شروط(؛ املحكمة اجلزئية يف اأم�شرتدام روتردام، هولندا، ١4 ت�شرين االأول/اأكتوبر ١999، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991014n1.html )تن�ض على اأن جمرد طباعة االأحكام وال�شروط القيا�شية على ظهر الفاتورة، مع االإ�شارة اإليها على وجه الفاتورة، 
لي����ض كافي���ا، الأنه مل يكن هناك قبول(؛ ق�شية كالوت رقم ٨2١ ]املحكمة االإقليمية العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 متوز/يوليه 2004[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040720g1.html )اإدراج ال�ش���روط القيا�شية حمكوم باتفاقية البيع وم�شم���ول بالعقد الأن تلك االأحكام وال�شروط كانت مطبوعة على 
ظهر ا�شتمارات الطلب )باللغة االأملانية اأي�شًا(، وكل منها مع اإ�شارة وا�شحة اإليه على وجه اال�شتمارات(؛ ق�شية كالوت رقم ٥92 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٣0 
كانون الثاين/يناير 2004[، ترجمة باالإنكليزية متاحة على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040130g1.html )ا�شرتاط اتفاقية البيع اأن يكون بو�شع الطرف املتلقي اأن 
يتعرف على نية مقدم العر�ض اإدراج ال�شروط القيا�شية يف العقد مل يتم الوفاء به يف احلالة مو�شع النظر( )انظر الن�ض الكامل للقرار( انظر اأي�شا املحكمة التجارية يف ها�شيلت، 
بلجي���كا، ١٨ ت�شري���ن االأول/اأكتوبر ١99٥، يونيلك�ض )�شروط البائع القيا�شية الواردة يف الفات���ورة املر�شلة مع الب�شائع هي ت�شرف من طرف واحد ومل يوافق عليه امل�شرتي(؛ ق�شية 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070529n1. :كالوت رق���م ٨2٧ ]حمكم���ة هريتوغينبو�ض، هولندا، 29 اأيار/مايو 200٧[، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان
 Supermicro Computer v.( ،200؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٦١٧ ]حمكم���ة الوالي���ات املتحدة للمنطق���ة ال�شمالية من كاليفورني���ا، الواليات املتح���دة، ٣0 كان���ون الثاين/يناي���ر ١html
Digitechnic(، متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010130u1.html )تق���رر اأن �شرط تن���ازل قد ال يكون �شحيح���ا اإذا ا�شتطاع املخاَطب اأن 
يربه���ن اأن���ه مل يكن له علم به، الأن اتفاقية البيع تق�شي باتباع نهج "التطابق الت���ام" ب�شاأن املفاو�شات على العقود، وهو نهج يتيح للمحكمة اأن تتحرى عن الق�شد الذاتي للطرفني(. 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040317n1. :خالف���ا لذلك، املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، هولندا، ١٧ اآذار/مار�ض 2004، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
html )مب���ا اأن االأح���كام املذك���ورة من اتفاقية البيع ال تتناول تطبيق ال�شروط العامة، فيتعني اأن يجاب عن امل�شاأل���ة يف اإطار القانون املنطبق مبقت�شى القانون الدويل اخلا�ض )املادة 
 ٧ )2( م���ن اتفاقي���ة البي���ع((. لالط���الع على حتليل الأث���ر ال�شروط املت�شاربة عندم���ا ي�شتخدم كل من الطرف���ني �شروطا قيا�شية )ما ي�شم���ى "معركة اال�شتم���ارات"(، انظر التعليق 

على املادة ١9.
)2٥( حمكمة بريدا، هولندا، 2٧ �شباط/فرباير 200٨، يونيلك�ض )مبوجب املواد ٨ و9 و١٨ )١(، مت قبول الفاتورة املحتوية على ال�شروط العامة عندما دفع امل�شرتي الثمن(.

)2٦( ق�شي���ة كالوت رق���م 44٥ ]املحكمة االحتادي���ة، اأملانيا، ٣١ ت�شرين االأول/اأكتوبر 200١[، اأي�ش���ا يف Neue Juristische Wochenschrift، 200١، ٣٧0 وما يلي ذلك؛ ق�شية 

كالوت رق���م ٣4٥ ]حمكم���ة منطق���ة هايلربون، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�شبتمرب ١99٧[؛ انظر اأي�شا ق�شية كالوت رقم ٥4١ ]املحكمة العليا، النم�شا، ١4 كانون الثاين/يناير 2002[ )توافق 
ق���ت اأحكام االتفاقية ح�شريا لدى الب���ت يف ما اإن كانت �شروط البائ���ع القيا�شية مدرجة يف العقد( )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛  عل���ى حج���ج حمكم���ة اال�شتئناف االأدنى التي طبَّ
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html :املحكم���ة االإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 2٥ متوز/يولي���ه 200٣، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)اتفاقي���ة البي���ع، وال �شيم���ا املواد ١4 و٨ و9 منها، حتك���م ح�شريا اإدراج ال�شروط التجاري���ة القيا�شية يف العقد(؛ املحكم���ة االإقليمية العليا يف �شيلي، اأملاني���ا، 24 متوز/يوليه 2009، 
ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1.html؛ املحكمة املحلية يف الند�شوت، اأملانيا، ١2 حزيران/يونيه 200٨، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law. :2٧( ق�شي���ة كالوت رق���م ٣١٨ ]املحكمة االإقليمية العلي���ا يف �شيلي، اأملانيا، 2 اأيلول/�شبتمرب ١99٨[، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/980902g1.html )تطب���ق القان���ون االأمل���اين باعتباره القانون املنطبق مبقت�ش���ى قواعد القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة( )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة 
منطقة دوي�شبورغ، اأملانيا، ١٧ ني�شان/اأبريل ١99٦، يونيلك�ض )تطبق القانون االإيطايل باعتباره القانون املنطبق مبقت�شى قواعد القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة(؛ حمكمة منطقة 
ميوني���خ، اأملاني���ا، 29 اأيار/مايو ١99٥، يونيلك�ض )تطبق القانون االأملاين باعتباره القانون املنطبق مبقت�شى قواعد القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة(؛ املحكمة التجارية يف ها�شيلت، 

بلجيكا، 24 كانون الثاين/يناير ١99٥، يونيلك�ض )تطبق القانون االأملاين باعتباره القانون املنطبق مبقت�شى قواعد القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة(.
)2٨( ق�شي���ة كالوت رق���م ٣٦١ ]املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف براون�شفاي���غ، اأملانيا، 2٨ ت�شري���ن االأول/اأكتوب���ر ١999[، ترجمة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتن���ت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991028g1.html )ال�ش���روط العام���ة نافذة مبوج���ب القانون الوطني املنطبق واالتفاقية على ال�شواء( )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة 
هريتوغينبو�ض، هولندا، 24 ني�شان/اأبريل ١99٦، يونيلك�ض )ال�شروط العامة نافذة مبوجب القانون الوطني املنطبق واالتفاقية على ال�شواء(.

٨٧ اجلزء الثاين-  تكوين العقد

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070529n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070529n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040317n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040317n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980902g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980902g1.html
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)29( ق�سية كلوت رقم 428 ]املحكمة العليا، النم�سا، 7 اأيلول/�سبتمرب 2000[، اأي�سا يف يونيلك�ض )�سحة ال�سروط القيا�سية يحددها القانون الوطني رهنا ب�سرط مفاده اأن اأي 

خروج عن املبادئ الأ�سا�سية للتفاقية يكون بل مفعول حتى اإذا كان �سحيحا مبوجب القانون الوطني املنطبق(؛ ق�سية كلوت رقم 272 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 
اأملاني���ا، 31 اآذار/مار����ض 1998[ )القان���ون الوطن���ي، ولي�ض التفاقية، ه���و الذي يحدد �سحة �سرط اإعف���اء وارد يف ال�س���روط القيا�سية(؛ ق�سية كلوت رق���م 345 ]حمكمة مقاطعة 
هايل���ربون، اأملاني���ا، 15 اأيلول/�سبتم���رب 1997[ )القانون الوطني يحكم �سحة �سرط قيا�سي يحد من امل�سوؤولية(؛ حمكمة الوليات املتح���دة، وا�سنطن، الوليات املتحدة، 13 ني�سان/
اأبريل Barbara Berry, S.A. de C.V. v. Ken M. Spooner Farms, Inc.( 2006(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413u1.html )تقرر 
اأن �سح���ة �س���رط تن���ازل حتكمها اتفاقية البيع، م�ست�سهدة باملادة 4، واعُترب ال�سرط �سحيحا مبوجب القانون الوطني؛ وتن�ض اأي�سا على اأن التفاقات ال�سفوية التي يليها تاأكيد خطي 
يحتوي على �سروط اإ�سافية تكون ملزمة مبوجب اتفاقية البيع ما مل يتم العرتا�ض عليها يف الوقت املنا�سب(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية، الوليات املتحدة، 
http://cisgw3.law.pace. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply. Inc.) 2008 25 متوز/يوليه

edu/cases/080725u1.html )تعتم���د عل���ى امل���ادة 29 )1(؛ اعُترب اأن �سحة �سرط تنازل يحكمها مبقت�س���ى املادة 4 )اأ( القانون الوطني، الذي اعُت���رب التنازل �سحيحا مبقت�ساه(؛ 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940614g1.html :املحكم���ة اجلزئي���ة يف نوردهورن، اأملاني���ا، 14 حزيران/يونيه 1994، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
)ال�س���روط القيا�سي���ة الواردة على ظهر ال�ستمارة مدرجة يف العقد، ولكن �سحة ال�سروط حتدد مبوجب القان���ون الوطني(؛ املحكمة املحلية يف لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 
2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html )اإدراج ال�سروط القيا�سية حتكمه اتفاقية البيع، ولكن حمتوى 
ال�سروط القيا�سية يتم تقييمه وفقا للقانون الوطني )املادة 4((. بنف�ض املفاد: حمكمة منطقة نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html )تن�ض اأي�سا على اأن ال�سروط التجارية القيا�سية التي ل تظهر حتى يتم �سدور الفواتري تظل غري معتربة نتيجة 
http://cisgw3.law.pace. :لذل���ك(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 819 ]حمكمة منطقة يف تري���ر، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 2004[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف لينت�ض، النم�سا، 23 اآذار/مار�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/040108g1.html
edu/cases/050323a3.html )تن�ض على اأن اتفاقية البيع ل حتتوي على اأحكام تنظم ال�سحة الذاتية لل�سروط القيا�سية )حظر املقا�سة(؛ غري اأنه يلزم تعديل معيار امللءمة وفقا 
للقانون املوحد والأعراف املقبولة دوليا؛ واعُترب ال�سرط متوافقا مع املعايري الدولية لأنه �سحيح مبقت�سى القانونني الأملاين والنم�ساوي، ولأنه ل يتعار�ض مع مبادئ ح�سن النية التي 
ت�ستن���د اإليه���ا اتفاقية البيع(. انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 230 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1997[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625g1.html )ا�ست�سه���دت املحكمة باملادة 4 وامل���ادة 14 واملواد التالية، ومل تبت يف م�ساألة م���ا اإن كانت ال�سروط القيا�سية 

نافذة(. انظر، عموما، الفقرة 1 من النبذة ب�ساأن املادة 4.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2. :30( املحكم���ة املحلية يف لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يوني���ه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )تعترب اأمر تاأكيد تغري فيه مكان الأداء الذي مت التفاق عليه عن طريق التفاو�ض �سرطا غري متوقع، وذلك، جزئيا، لأنه طبع بحروف �سغرية(. ولكن انظر املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف دو�سل���دورف، اأملاني���ا، 21 ني�سان/اأبريل 2004، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421g3.html )ال�سروط غري املتوقعة 

مبوجب القانون الوطني(.
)31( ق�سي���ة كلوت رق���م 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2001[، اأي�سا يف Neue Juristische Wochenschrift، 2001، 370 وما يلي ذلك؛ حمكمة 

اآرنهي���م، هولن���دا، 27 ني�سان/اأبريل 1999، يونيلك�ض )على الرغم من اأن ال�سروط القيا�سية املكتوبة باللغة الهولندية ل ُتلزم الطرف غري الهولندي فاإن ال�سروط القيا�سية املطبوعة 
باللغ���ة الهولندي���ة على ظه���ر الفاتورة ملزمة(؛ املحكمة اجلزئي���ة يف هريتوغينبو�ض، هولندا، 2 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1998، يونيلك�ض )اإذا كانت بي���وع �سابقة عديدة بني الطرفني 
خا�سع���ة لل�س���روط العامة لأحد الطرفني وق���ام ذلك الطرف بتعديل تلك ال�سروط العامة، يجب عل���ى ذلك الطرف اأن يبلغ الطرف الآخر بالتغي���ريات(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف 
دو�سل���دورف، اأملاني���ا، 25 متوز/يوليه 2003، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html )جمرد الإ�سارة يف طلب 
اإىل �س���روط ال�س���راء القيا�سي���ة ل تكفي لإدراجها يف العق���د(؛ املحكمة اجلزئية يف اأوتريخ���ت، هولندا، 21 كانون الثاين/يناي���ر 2009، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090121n.html؛ املحكمة املحلية يف لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html )تق���رر اأن ال�سروط القيا�سية لي�س���ت مدرجة يف العقد، لأن العقد يكتفي بالإ�سارة اإليها(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف منطقة 
اأولدينب���ورغ، اأملانيا، 20 كانون الأول/دي�سمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071220g.html؛ حمكمة روفرييتو، 

اإيطاليا، 21 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2007، يونيلك�ض.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1. :32( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �سيلي، اأملانيا، 24 متوز/يوليه 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )تن�ض على اأن اإدراج الأحكام وال�سروط القيا�سية الفعال يتطلب لي�ض فقط اأن يكون ظاهرا للمتلقي نية مقدم العر�ض التي مفادها اأنه يريد اإدراج اأحكامه و�سروطه القيا�سية 
يف العقد؛ فاتفاقية البيع ت�سرتط علوة على ذلك اأن يقوم من ي�ستخدم الأحكام وال�سروط القيا�سية باإر�سال الن�ض اأو اإتاحته بطريقة اأخرى(.

)33( ق�سي���ة كلوت رق���م 445 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001[، اأي�سا يف Neue Juristische Wochenschrift، 2001، 370 وما يلي ذلك؛ املحكمة 

الإقليمي���ة العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 25 متوز/يوليه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html؛ املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف �سيلي، اأملانيا، 24 متوز/يولي���ه 2009، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090724g1.html؛ املحكمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090114g1.html :الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 14 كانون الثاين/يناير 2009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
 )34( اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�س���ني ال�سعبية، 15 اأيلول/�سبتم���رب 2005، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050915c1.html )تقرر اأن الطرف تخلف عن فعل ذلك ولكنها توازن بني تخلفه وواجب الطرف الآخر اإر�سال الأحكام وال�سروط العامة(.

)35( ق�سية كلوت رقم 541 ]املحكمة العليا، النم�سا، 14 كانون الثاين/يناير 2002[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )توافق على حجج حمكمة ال�ستئناف الأدنى(.

)36( ق�سية كلوت رقم 132 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 1995[ )مناق�سة ب�ساأن "خماطر اللغة" على �سوء املادة 8(.

)37( ق�سية كلوت رقم 345 ]حمكمة منطقة هايلربون، اأملانيا، 15 اأيلول/�سبتمرب 1997[ )يف معاملة بني بائع اأملاين وم�سرت اإيطايل، مل تدرج يف العقد �سروط البائع القيا�سية 

املكتوبة باللغة الأملانية، اأما �سروطه القيا�سية املكتوبة باللغة الإيطالية فُيبت فيها وفقا للقانون الأملاين باعتباره القانون املنطبق مبقت�سى قواعد القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة(؛ 
حمكم���ة منطق���ة كي���ل، اأملانيا، 6 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995، يونيلك����ض )�سروط قيا�سية مكتوبة باللغة الأملانية فقط اأر�سلها م�سرت اأمل���اين اإىل بائع اإيطايل(؛ ق�سية كلوت رقم 490 
]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، 10 اأيلول/�سبتمرب 2003[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030910f1.html )حيث 

كان بائع املن�سوجات اأملانيا وامل�سرتي فرن�سيا، مل تدرج يف العقد ال�سروط القيا�سية املكتوبة باللغة الأملانية، ب�سبب جهل امل�سرتي للغة الأملانية(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421g3. :38( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف دو�سلدورف، اأملاني���ا، 21 ني�سان/اأبريل 2004، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة على العن���وان(

html )حيث كان العقد مكتوبا باللغة الإنكليزية، مل تدرج ال�سروط العامة املكتوبة باللغة الأملانية، ما مل يكن بالو�سع الربهان على اأن املخاَطب يفهم اللغة الأملانية(؛ املحكمة العليا، 
النم�س���ا، 29 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2005، مقتطفات بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129a3.html )�سروط عامة مكتوبة 

باللغة الأملانية، وهي نف�ض لغة املفاو�سات(.
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :39( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملاني���ا، 14 كان���ون الثاين/يناير 2009، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/090114g1.html )يف عقد بني بائع اأملاين وم�سرت اإيطايل، اعُترب اأن كون الأحكام وال�سروط العامة كانت مكتوبة باللغة الإنكليزية ل بلغة املفاو�سات ل ُيبطل �سحة العقد؛ ول 
اعتب���ار مل���ا اإن كان الطرف الآخر يتح���دث تلك اللغة(؛ للطلع على قرارات تعترب اللغة الأملانية، ف�سل عن الإنكليزية والفرن�سية، لغ���ات عاملية: املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، 
النم�س���ا، 8 اآب/اأغ�سط����ض 2005، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050808a3.html )يف ق�سي���ة كان فيها الطرفان من 

اإيطاليا واأملانيا، كانت ال�سروط العامة باللغة الأملانية، التي كانت اأي�سا لغة التفاو�ض على العقد(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :40( ق�سي���ة كلوت رق���م 750 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 31 اآب/اأغ�سط����ض 2005[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/050831a3.html )الأحكام وال�سروط العامة كانت مكتوبة باللغة الأملانية ولي�ض بلغة العقد )الإنكليزية(؛ ويف حتليل ما اإن كانت ال�سروط قد اأُدرجت يف العقد، و�سعت املحكمة 
يف اعتباره���ا اأم���د وكثافة واأهمية العلقة التجارية ومدى ا�ستخدام تلك اللغة يف املجال الثق���ايف ذي ال�سلة( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. وتبع ذلك القرار ال�سابق: ق�سية كلوت 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031217a3.html :رق���م 534 ]املحكم���ة العليا، النم�سا، 17 كانون الأول/دي�سم���رب 2003[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
)ت���ويل العتب���ار لكون امل�سرتي اأ�سار باللغة الإنكليزية اإىل �سروطه القيا�سية املكتوبة باللغة الأملانية واملطبوعة على ظهر وثيقته، واإىل الأهمية القت�سادية للعقد(؛ املحكمة الإقليمية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050201a3.html :العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، 1 �سباط/فرباير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)41( ق�سية كلوت رقم 165 ]املحكمة الإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 1 �سباط/فرباير 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law. pace.edu/ :42( ق�سي���ة كلوت رق���م 931 ]املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، 5 ني�سان/اأبريل 2005[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/050405s1.html )اعُت���رب تاأكي���د ال�سراء عر�سا مقابل لأنه غريَّ �سروط العر�ض تغيريا جوهريا؛ وقد قبل البائع العر�ض املقابل(؛ ق�سية كلوت رقم 490 ]حمكمة ال�ستئناف 
يف باري�ض، فرن�سا، 10 اأيلول/�سبتمرب 2003[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030910f1.html )اعُترب اأمر التاأكيد عر�سا 
http://cisgw3.law.pace. :مل يتم قبوله قط(؛ ق�سية كلوت رقم 880 ]حمكمة كانتون فود، �سوي�سرا، 11 ني�سان/اأبريل 2002[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

edu/cases/020411s1.html )اعُت���رب اأم���ر التاأكي���د عر�سا(؛ املحكمة املحلية يف دو�سل���دورف، اأملانيا، 25 اآب/اأغ�سط�ض 1994، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940825g1.html )تق�سي باأن خطاب التاأكيد مل يلبِّ �سرط الفورية لأن اخلطاب مل ُير�سل فورا بعد املفاو�سات؛ توؤكد اأي�سا اأن اأ�سلوب خطابات 

التاأكيد ل وجود له يف اتفاقية البيع(.
)43( ق�سي���ة كلوت رق���م 347 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف در�سدن، اأملاني���ا، 9 متوز/يولي���ه 1998[؛ ق�سية كلوت رق���م 276 ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف فرانكفورت اآم 

ماي���ن، اأملاني���ا، 5 متوز/يولي���ه 1995[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950705g1.html. انظ���ر اأي�سا املحكمة املحلية 
يف دوي�سب���ورغ، اأملاني���ا، 17 ني�سان/اأبري���ل 1996، يونيلك����ض )ت�س���ك يف وج���ود ع���رف دويل يع���رتف باإدراج ال�س���روط القيا�سي���ة يف العقد عن طري���ق خطاب تاأكي���د(؛ راأي املحامي 
الع���ام تي�س���اورو، I-911 ،1997 ،EC Reports وم���ا يل���ي ذل���ك )تعتمد عن طري���ق القيا�ض املعيار ال���وارد يف امل���ادة 9 )2( ب�ساأن عبارة "ع���رف دويل"(؛ حمكمة كانت���ون فرايبورغ، 
�سوي�س���را، 11 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2004، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html )تق���رر اأنه، مبوجب 
 اتفاقي���ة البي���ع، خلف���ا للقان���ون ال�سوي�س���ري، ل ُتعت���رب وثيقة التاأكي���د، التي مل يت���م العرتا�ض عليه���ا، قب���ول اإل اإذا كانت مطابقة للع���ادات اأو الأع���راف التجاري���ة الدولية املتبعة 

بني الطرفني(.
)44( املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، 14 �سباط/فرباير 2001، يونيلك�ض.

http://cisgw3. :45( ق�سي���ة كلوت رق���م 95 ]املحكم���ة املدنية ملدينة بازل، �سوي�سرا، 21 كان���ون الأول/دي�سمرب 1992[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان(

http://cisgw3.law. :انظ���ر اأي�س���ا: حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، 27 متوز/يوليه 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .law.pace.edu/cases/921221s1.html
pace.edu/cases/040727g1.html )ميكن افرتا�ض وجود عرف جتاري اإذا كان مكانا عمل الطرفني واقعني يف بلدين حتتوي قوانينهما على قواعد ب�ساأن خطابات التاأكيد التجارية 

وب�ساأن الآثار القانونية لل�سكوت من جانب املخاَطب(.
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html :46( املحكم���ة املحلية يف كي���ل، اأملانيا، 27 متوز/يوليه 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

)القانون ذو ال�سلة املتعلق بالآثار القانونية لل�سكوت من جانب املخاَطب هو القانون املنطبق على مكان املخاَطب(.
 )47( ق�سية كلوت رقم 292 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، 13 كانون الثاين/يناير 1993[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930113g1.html )ت�سري اإىل املادة 18 )1(( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)48( املحكم���ة اجلزئي���ة يف ت�سوتف���ني، هولندا، 29 اأيار/ماي���و 1997، يونيلك�ض. انظر اأي�سا املحكمة التجاري���ة يف ها�سيلت، بلجيكا، 24 كان���ون الثاين/يناير 1995، يونيلك�ض 

)القانون الأملاين ينطبق على م�ساألة ما اإن كانت ال�سروط القيا�سية امل�سار اإليها يف خطاب التاأكيد �سارية املفعول(.
)49( ق�سية كلوت رقم 276 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 5 متوز/يوليه 1995[؛ املحكمة املحلية يف نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)50( انظر، مثل، ق�سية كلوت رقم 417 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 7 كانون الأول/دي�سمرب 1999[ )املادة 8(، الن�ض الكامل متاح 

على العنوان http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991207u1.html )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 306 ]املحكمة العليا، النم�سا، 11 اآذار/مار�ض 1999[ )ت�سري 
اإىل امل���ادة 8 )1((؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 413 ]حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 6 ني�سان/اأبري���ل 1998[ )املادة 8 )3((، متاحة على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980406u1.html )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ املحكمة العليا، هولندا، 7 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 1997، يونيلك�ض )املادة 8 )1( و)2((؛ 
ق�سية كلوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، 20 اآذار/مار�ض 1997[ )املادة 8 )2((؛ املحكمة املحلية يف اأولدينبورغ، اأملانيا، 28 �سباط/فرباير 1996، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960228g1.html )املادة 8 )2((؛ ق�سية كلوت رقم 334 ]املحكم���ة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 19 كانون 
الأول/دي�سمرب 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951219s1.html )املادة 8 )1( و)2( و)3((؛ ق�سية كلوت رقم 
308 ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، 28 ني�سان/اأبريل 1995[ )املادة 8 )1( و)2(( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 
ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[ )املادة 8 )2( و)3((؛ ق�سية كلوت رقم 23 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 14 ني�سان/اأبريل 1992[ )املادة 
http://cisgw3.law.pace. :8 )3((؛ ق�سية كلوت رقم 227 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام اأملانيا، 22 اأيلول/�سبتمرب 1992[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

edu/cases/920922g1.html )املادة 8 )2((.

)51( املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 30 اآب/اأغ�سط�ض 2000، يونيلك�ض )تقول املحكمة، م�سرية اإىل املادة 8، اإن الفاتورة التي ق�سد املر�سل اأن تكون عر�سا منه 

ولي�ض بالنيابة عن ال�سركة الأم التي كان املتلقي يتعامل معها ل ُتلزم املتلقي الذي كان ل يدرك هذا الق�سد، ومل يثُبت اأن ال�سخ�ض ال�سوي الإدراك �سيفهم اخلطاب على هذا النحو 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/583. :اإذا ُو�س���ع يف مو�س���ع املتلقي(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف �ستوتغارت، اأملانيا، 28 �سباط/فرباير 2000، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان
htm )تقول املحكمة اإن املفاو�سات وال�سلوك اللحق للطرفني يدلن على اأن امل�سرتي ق�سد اإدراج العقد املربم مع ال�سركة الأجنبية ولي�ض مع ال�سركة املحلية التي لديها نف�ض اأع�ساء 
جمل����ض الإدارة(؛ املحكم���ة العلي���ا، هولندا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997، يونيلك�ض )تخل�ض املحكمة، م�ست�سهدة بامل���ادة 8 )1( و)2(، اإىل اأنه ل ُيربم عقد عندما يقوم �سخ�ض، 
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يق�س���د تق���دمي عر����ض، بدفع مبلغ لبائع مل يكن يعلم ومل يكن ممكنا اأن يعلم اأن الدافع يدفع عن نف�سه ولي����ض بالنيابة عن م�سرت كانت للبائع معه علقات جتارية م�ستمرة، ومل يكن 
من �ساأن �سخ�ض �سوي الإدراك اإذا ُو�سع يف نف�ض الظروف اأن يفهم اخلطاب على هذا النحو(. انظر اأي�سا جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، املك�سيك، 29 ني�سان/اأبريل 
1996، يونيلك�ض )دون اإ�سارة �سريحة اإىل املادة 8، ت�سري اللجنة اإىل الظروف املحيطة لتحديد البائع(؛ ق�سية كلوت رقم 330 ]املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 5 كانون 
الأول/دي�سمرب 1995[ ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951205s1.html )تخل�ض املحكمة، م�ست�سهدة باملادة 14 )1(، اإىل 
اأن ر�سال���ة الفاك����ض غ���ري املوقع عليها التي اأر�سلها امل�سرتي اإىل البائع تدل بو�سوح على ق�سد �س���راء املعدات، واأن البائع ظن اأن امل�سرتي ولي�ض ال�سركة ال�سقيقة هو امل�سرتي(؛ ق�سية 
عى عليه ولي�ض �سخ����ض ثالث غري م�سّمى كان الطرف يف  كلوت رق���م 276 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 5 متوز/يولي���ه 1995[ )ُتثبت الظروف اأن املدَّ
العقد( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة ميمينغني، اأملانيا، 1 كانون الأول/دي�سمرب 1993، يونيلك�ض )ت�سري املحكمة اإىل املادة 11، فتطبق قاعدة املحكمة ب�ساأن اإثبات 
عى عليها ملَزمة حتى واإن كانت خا�سعة  ما هي ال�سركة التي ات�سل بها البائع(؛ ق�سية كلوت رقم 95 ]املحكمة املدنية، مدينة بازل، �سوي�سرا، 21 كانون الأول/دي�سمرب 1992[ )املدَّ

ل�سيطرة �سركة اأخرى( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)52( ق�سية كلوت رقم 239 ]املحكمة العليا، النم�سا، 18 حزيران/يونيه 1997 )اأعيدت الق�سية لتحديد ما اإن كان امل�سرتي املزعوم وكيل(؛ ق�سية كلوت رقم 416 ]املحكمة 

عى عليه هو بائع ولي�ض وكيل(؛ ق�سية كلوت رقم 334 ]املحكمة العليا  املحلية يف ]ولية[ ميني�سوتا، الوليات املتحدة، 9 اآذار/مار�ض 1999[ )ت�ستنتج من الوثائق والظروف باأن املدَّ
يف كانت���ون تورغاو، �سوي�سرا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951219s1.html )تخل�ض 
عه هو الطرف يف العقد(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 5 ]املحكمة املحلية يف هامبورغ، اأملاني���ا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1990[، ترجمة  املحكم���ة، م�س���رية اإىل امل���ادة 8، اإىل اأن ال�سان���ع ولي�ض موزِّ
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900926g1.html )تقول املحكمة، م�سرية اإىل امل���ادة 8 )1(، اإن البائع مل يكن يعرف ومل يكن 
ممكن���ا اأن يع���رف ق�سد امل�سرتي اأن ي�سري اإىل "AMG GmbH" عندما اأ�سار امل�س���رتي اإىل "AMG Import Export"، وهي �سركة غري موجودة؛ والوكيل ملَزم مبوجب قانون الوكالة 

املنطبق(.
ر حقوقه كم�سرت، اأبطل  )53( انظ���ر، مث���ل، ق�سية كلوت رقم 345 ]حمكمة منطقة هايل���ربون، اأملانيا، 15 اأيلول/�سبتمرب 1997[ )امل�ستاأجر، الذي اأحال اإلي���ه امل�سرتي/املوؤجِّ

عه كان الطرف الأ�سلي يف العقد، ي�ستطيع  العقد(؛ ق�سية كلوت رقم 334 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )رغم اأن ال�سانع ولي�ض موزِّ
ع(؛ ق�سي���ة كلوت رقم 132 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ه���ام، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 1995[  ع اإنف���اذ العق���د، لأن ال�سانع كان ق���د اأحال مطالبته اخلا�سة بالإخلل اإىل املوزِّ امل���وزِّ

)املحال اإليه يقوم باإنفاذ مطالبة البائع(.



املادة 14

)1( ُيعترب اإيجابًا اأيُّ عر�ض لإبرام عقد اإذا كان موّجهًا اإىل �سخ�ض اأو عّدة اأ�سخا�ض معيَّنني، وكان 
دًا  دًا ب�س���كل كاف وَتب���نيَّ منه اجتاُه ق�سد املوج���ب اإىل اللتزام به يف حالة القبول. ويك���ون العر�ُض حمدَّ حم���دَّ
َن �سراح���ًة اأو �سمنًا حتدي���دًا للكمية والثمن اأو بيان���ات ميكن مبوجبها  َ الب�سائ���َع وت�سمَّ ب�س���كل كاف اإذا َع���نيَّ

حتديدهما.

ه اإىل �سخ�ض اأو اأ�سخا�ض غري معيَّنني اإّل دعوًة اإىل الإيجاب ما مل  )2( ول ُيعترب العر�ُض الذي ُيوجَّ
َدَر عنه العر�ُض قد اأبان بو�سوح عن اجتاه ق�سده اإىل خلف ذلك. يكن ال�سخ�ُض الذي �سَ

نظرة جمملة

ل عر����ض اإبرام العقد  1- تن����ض امل���ادة 14 على ال�س���روط اللزمة لي�سكِّ
اإيجابا ي���وؤدي، اإذا قبله املوجه اإليه، اإىل اإب���رام العقد مبقت�سى التفاقية. 
وق���د ُطبقت هذه املادة لتحديد م���ا اإن كان اأي بيان اأو ت�سرف اآخر راف�ض 
للإيجاب ي�سكل اإيجابا مقابل )انظر املادة 19 )1((.)1( وُطبقت املبادئ 
املن�سو����ض عليها يف ه���ذه املادة—اأي اأن ال�سخ�ض مق���دم العر�ض يجب 
اأن يق�س���د اللتزام واأن العر�ض يج���ب اأن يكون حمددا ب�سكل كاف—مع 
املب���ادئ ال���واردة يف مواد اأخ���رى من اجلزء الث���اين، على الرغ���م من اأن 
اجل���زء الثاين مل يكن منطبقا بحك���م اإعلن �سادر مبقت�سى املادة 92.)2( 
وللط���لع على مناق�سة حول ما اإن كان اجل���زء الثاين من التفاقية يوفر 
الطريق���ة احل�سرية لإب���رام عقد حتكم���ه التفاقية، انظر النب���ذة ب�ساأن 
اجلزء الثاين. ووفقا لأحد القرارات، لي�ض للمادة 14 اعتبار عند البت يف 

انطباق اتفاقية البيع.)3(

2- وميكن اأن تكون هوية ال�سخ�ض الذي يقدم العر�ض اأو ال�سخ�ض الذي 
ت بع�ض القرارات املادة 14  ن منها. وقد طبقَّ م اإليه العر�ض غري متيقَّ يقدَّ

وقواعد التف�سري الواردة يف املادة 8 على هذه امل�ساألة.)4(

الأ�سخا�ض الذين يوّجه اإليهم العر�ض

���ز اجلمل���ة الأوىل م���ن الفقرة )1( عل���ى العرو����ض املوجهة اإىل  3- تركِّ
�سخ�ض معني واحد اأو اأكرث.)5( ومبقت�سى قانون الوكالة املنطبق، ميكن اأن 
م الإيجاب املوجه اإىل الوكيل ملزما بالإيجاب اإذا قبله الأ�سيل.)6(   يكون مقدِّ
وج���اء يف اأحد الق���رارات اأن املادة 14 )1(، ولي�ض قانون الوكالة، هي التي 
 حتك���م م�ساألة حتديد ما اإن كان ال�سانع اأو املوزع هو الطرف يف العقد.)7( 
وتنطب���ق اتفاقية البي���ع اأي�سا عند حتديد من هو مق���دم الإيجاب، وما اإن 
كان الط���رف ال���ذي ينق���ل الإيجاب جم���رد و�سيط.)8( وف�س���ل عن ذلك، 
جل���اأت اإحدى املحاكم اإىل امل���ادة 14 لتحليل ما اإن كان هناك قبول حللول 

�سخ�ض حمل اأحد اأطراف العقد.)9(

4- وتتن���اول الفق���رة )2( العرو����ض الأخ���رى غ���ري العرو����ض املوجه���ة 
 اإىل �سخ����ض مع���ني واح���د اأو اأك���رث. ول توجد ق���رارات مبل���غ عنها تطبق

الفقرة )2(.

 بيان ق�سد
اللتزام بالقبول

5- تن�ض اجلملة الأوىل م���ن الفقرة )1( على اأن اأي عر�ض لإبرام عقد 
يج���ب، لكي ي�سكل اإيجابا، اأن يبني ق�سد مق���دم العر�ض اأن يلتزم اإذا قبل 
املخاَط���ب العر����ض. وميكن اإثب���ات الق�سد بتف�سري بي���ان اأو ت�سرف وفقا 
للفق���رة )1( اأو الفق���رة )2( من امل���ادة 8.)10( ومبقت�سى الفقرة )3( من 
املادة 8، ميكن اإثبات هذا الق�سد عن طريق جميع الظروف ذات ال�سلة، 
مب���ا يف ذلك البيان���ات اأو الت�سرفات الأخرى ال�س���ادرة اأثناء املفاو�سات 
ر اأن م�سرتيا  ف���ات الطرفني بعد الإبرام املزعوم للعقد.)11( وقد تقرَّ وت�سرُّ
ب���نيَّ ق�س���ده باللتزام عندما اأر�س���ل اإىل البائع "طلبا" ج���اءت فيه عبارة 
"نطلب" ودعا اإىل "الت�سليم الف���وري".)12( وف�ّسرت املحكمة خطابا باللغة 
الإنكليزي���ة اأر�سله بائع فرن�سي اإىل م�سرت اأملاين باأنه يعرب عن ق�سد البائع 
باللت���زام.)13( وعندم���ا قام طرف���ان بالتوقيع على طلبي���ة حتدد برناجما 
حا�سوبيا وثمنه، مل يتمكن امل�سرتي من اإثبات اأن الطلب كان جمرد اإ�سارة 
اإىل ق�سد و�سف تفا�سيل عقد ُيربم يف وقت لحق ولي�ض ق�سد اإبرام عقد 
بوا�سط���ة الطلب.)14( وباملث���ل ُف�سر طلب م�سرت اآخر ح���دد جمموعتني من 
اأدوات املائ���دة ووقت الت�سلي���م على اأنه ي�سري اإىل ق�س���د اللتزام يف حالة 
القب���ول، عل���ى الرغم من حجة امل�سرتي باأنه عر����ض القيام مب�سرتيات يف 
امل�ستقب���ل وح�س���ب.)15( ومن الناحي���ة الأخرى، اعُترب اأن���ه ل يوجد اإيجاب 
حني احتفظ العر�ض للطرف ب�سلطة رف�ض اإبرام العقد، وذلك با�ستخدام 
عب���ارة "غري ملت���زم".)16( وع���لوة على ذل���ك، اعترب اأحد الق���رارات اأن 

اإر�سال العينات لي�ض اإيجابا.)17(

العر�ض املحّدد

6- لك���ي ُيعترب عر�ض اإبرام العقد اإيجاب���ا، يجب اأن يبني ق�سد اللتزام 
بالقب���ول، ولي����ض ذل���ك فح�سب، بل يج���ب اأي�سا اأن يكون حم���ددا حتديدا 
كافي���ا.)18( وتن�ض اجلمل���ة الثانية من الفقرة )1( عل���ى اأن العر�ض يكون 
ن �سراحة اأو �سمنا حتديدا  حمددا حتديدا كافيا اإذا عنيَّ الب�سائَع وت�سمَّ
للكمي���ة والثم���ن اأو بيانات ميك���ن مبوجبه���ا حتديدهما. وميك���ن اأن توفر 
الع���ادات التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني تفا�سيل النوعية والكمية 
والثم���ن التي ُترك���ت دون حتديد يف عر����ض اإبرام العق���د.)19( وقد طبَّقت 
ر ما اإن كان اخلطاب اأو  ق���رارات قواعد التف�سري الواردة يف املادة 8 لتق���رِّ
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الت�سرف حمددا حتديدا كافي���ا.)20( وخل�ست اإحدى املحاكم اإىل اأنه اإذا 
اأُثب���ت ق�سد اللتزام بالقب���ول، يكون العر�ض حمددا حتدي���دا كافيا على 

الرغم من عدم حتديد الثمن.)21(

7- ول ت�س���رتط امل���ادة 14 اأن ي�ستم���ل العر�ض على جمي���ع �سروط العقد 
املق���رتح.)22( فاإذا مل يكن الطرفان قد اتفقا، مثل، على مكان الت�سليم)23( 
اأو م���دة الت�سلي���م)24( اأو وا�سط���ة النق���ل،)25( ميكن اأن ت�س���د التفاقية هذه 

الثغرة.

تعيني الب�سائع

8- لك���ي يكون العر�ض حمددا حتدي���دا كافيا مبوجب اجلملة الثانية من 
الفق���رة )1(، يج���ب اأن يعنِيِّ الب�سائ���ع. ول يوجد �س���رط �سريح باأن يبني 
العر����ض نوعية الب�سائع. وقد راأت اإح���دى املحاكم اأن عر�سا ل�سراء "فرو 
ال�سن�سي���ل من نوعي���ة متو�سطة اأو اأف�سل" كان حم���ددا حتديدا كافيا لأن 
ال�سخ����ض ال�س���وي الإدراك اإذا و�سع يف نف�ض ظروف متلقي العر�ض ميكن 
اأن يفه���م اأن الو�سف حمدد ب�س���كل كاف.)26( وافرت�ست حمكمة اأخرى اأن 
 P 205 52 per cent" عر�سا ل�سراء اأحادي فو�سفات الأمونيوم مبوا�سفات
per cent, min 51 per cent 1 -/+" يعت���رب تعيين���ا حم���ددا حتديدا كافيا 
لنوعية الب�سائع املطلوبة.)27( غري اأنه اإذا مل ي�ستطع الطرفان التفاق على 

نوعية الب�سائع املطلوبة فل يكون هناك عقد.)28(

تعيني الكمية اأو حتديدها

9- لك���ي يك���ون العر�ض حم���ددا حتديدا كافي���ا مبوجب اجلمل���ة الثانية 
 م���ن الفقرة )1(، يجب اأن يت�سمن �سراح���ة اأو �سمنا حتديدا للكمية.)29( 
وق���د اعُت���رب تعيني الكمي���ات التالية حمددة حتدي���دا كافي���ا: الإ�سارة اإىل 
"700 اإىل 800 ط���ن" م���ن الغ���از الطبيع���ي، عندما كان الع���رف املتبع يف 
 جت���ارة الغاز الطبيع���ي يعترب اأن ذل���ك التعيني كاف؛)30( "طل���ب ما ي�سل 
اإىل 000 250 رط���ل" م���ن لي�سيت���ني ال�سوي���ا؛)31( "ع���دد اأك���رب م���ن فرو 
ال�سن�سي���ل"، لأن امل�س���رتي قب���ل الفرو ال���ذي اأُر�س���ل دون اعرتا����ض؛)32( 
"حمول���ة ث���لث �ساحنات من البي����ض"، لأن الط���رف الآخر فه���م اأو كان 
ينبغ���ي اأن يفه���م، على وج���ه املعقولي���ة، اأن ال�ساحنات ينبغ���ي اأن تعباأ اإىل 
�سعته���ا الكامل���ة؛)33( "حمول���ة 20 �ساحن���ة م���ن ع�سري الطماط���م املرّكز 
املعل���ب"، لأن الطرف���ني فهما معنى هذه ال�س���روط وكان فهمهما متفقا مع 
الفه���م ال�سائد يف هذه التج���ارة؛)34( "000 10 ط���ن +/-5 يف املائة".)35( 
وراأت اإح���دى املحاك���م اأن عر�ض م�س���رت مل يعنيِّ �سراح���ة الكمية املحددة 
ر، مبوجب عرف  دا حتديدا كافي���ا لأن العر�ض من �ساأنه اأن يف�سَّ كان حم���دَّ
معت���اد مزعوم، عل���ى اأنه عر����ض ل�س���راء احتياجات امل�سرتي م���ن متلقي 
الإيج���اب.)36( وراأت حمكمة اأخرى اأن قي���ام البائع بت�سليم 700 2 زوج من 
الأحذي���ة تلبي���ة لطلبية من امل�سرتي مقداره���ا 400 3 زوج من الأحذية هو 
 اإيج���اب مقابل َقِبَله امل�سرتي عندما ت�سلم الأحذي���ة؛ ولذا فقد اأُبرم العقد 

على 700 2 زوج فقط.)37(

10- واعُت���رب اتفاق توزيع يح���دد ال�سروط التي �سيتعام���ل الطرفان على 
اأ�سا�سها وُيلزم امل�سرتي بطلب كمية حمددة اتفاقا غري حمدد ب�سكل كاف، 

لأنه مل يذكر كمية حمددة.)38(

تعيني الثمن اأو حتديده

11- لكي يكون العر�ض حمددا حتديدا كافيا مبوجب اجلملة الثانية من 
الفق���رة )1(، يجب اأن يعنيِّ �سراحًة اأو �سمن���ًا لي�ض فقط الكمية بل اأي�سا 
���َن بيانات ميك���ن مبوجبها حتديدهم���ا. وقد اعُتربت  الثم���ن، اأو اأن يت�سمَّ
عرو����ض تع���نيِّ الأ�سعار التالي���ة حمددة حتدي���دا كافيا: فرو م���ن نوعيات 
متنوع���ة للبيع "ب�سعر ي���رتاوح بني 35 و65 ماركا اأملاني���ا للفرو الواحد من 
النوعي���ة املتو�سطة والنوعية املمتازة"، لأن الثمن ميكن اأن ُيح�سب ب�سرب 
كمية كل نوع بال�سعر ذي ال�سلة؛)39( وعدم وجود اتفاق حمدد ب�ساأن الثمن 
عندم���ا كان التعامل بني الطرفني هو الذي يح���دد الثمن؛)40( وعر�ض باأن 
ل الأ�سعار بحيث تعك����ض ال�سعر ال�سوقي؛)41( واتف���اق على ثمن موؤقت  تع���دَّ
يلي���ه و�سع ثمن حمدد بعد اأن يكون امل�سرتي قد ب���اع الب�سائع اإىل زبائنه، 
لأن هذا الرتتيب يراعي بانتظام يف هذه التجارة؛)42( واتفاق على اأن �سعر 
الك���رز احلام�ض �سوف "يح���دد خلل املو�سم،" وهو �سع���ر ميكن حتديده 

وفقا للمعيار الوارد يف املادة 55.)43(

12- واعتربت العرو�ض التالية غ���ري حمددة حتديدا كافيا: عر�ض ن�ض 
عل���ى ع���دة ت�سكيلت بديلة م���ن الب�سائع ولكن���ه مل يعنيِّ �سع���را معرو�سا 
لبع�ض عنا�س���ر العرو�ض البديلة؛)44( واتفاق عل���ى اأن يتفق الطرفان على 

ثمن الب�سائع الإ�سافية قبل ع�سرة اأيام من ال�سنة اجلديدة.)45(

13- وخل�ست اإح���دى املحاكم اإىل اأنه اإذا اأُثبت ق�سد اللتزام باإيجاب، 
 يك���ون العر����ض حم���ددا حتدي���دا كافي���ا عل���ى الرغ���م م���ن ع���دم حتديد

الثمن.)46(

 �سلة �سيغة الثمن الواردة 
يف املادة 55

14- تن����ض امل���ادة 14 على اأن عر�ض اإبرام العق���د يكون حمددا حتديدا 
���َن حتديدًا" للثمن "اأو بيانات ميك���ن مبوجبها" حتديده.  كافي���ا اإذا "ت�سمَّ
وتن����ض امل���ادة 55 على �سيغ���ة للثمن تنطب���ق "اإذا انعقد العق���د على نحو 
�سحي���ح دون اأن يت�سم���ن �سراح���ة اأو �سمن���ا حتدي���دا لثم���ن الب�سائع اأو 
بيانات ميكن مبوجبها حتديده".)47( والثمن الذي تن�ض عليه املادة 55 هو 
"ال�سع���ر العتيادي املوجود يف وقت انعق���اد العقد بالن�سبة لنف�ض الب�سائع 

املبيعة يف ظروف مماثلة يف نف�ض النوع من التجارة".

15- وق���د اأحجمت معظم القرارات عن تطبي���ق املادة 55.)48( وخل�ست 
عدة قرارات اإىل اأن املادة 55 ل تنطبق لأن الطرفني حددا الثمن �سراحة 
اأو �سمنا اأو قدما بيانات ميكن مبوجبها حتديده، مبا يفي ب�سرط التحديد 
املن�سو����ض علي���ه يف امل���ادة 14 )1(.)49( وراأت اإح���دى املحاك���م اأنه حيث 
اتف���ق الطرف���ان على اأن يحددا الثمن يف وقت لح���ق ولكن مل يفعل ذلك، 
لي����ض العر�ض حمددا حتدي���دا كافيا مبوجب املادة 14 )1(، واأن املادة 55 
 ل تنطب���ق، ب�سب���ب اتفاق الطرف���ني على حتديد الثمن يف وق���ت لحق.)50( 
د فيه���ا عر����ض اإب���رام العقد الثم���ن، امتنعت  ويف ق�سي���ة اأخ���رى مل يح���دِّ
املحكم���ة ع���ن تطبيق امل���ادة 55 لتحديد الثم���ن، ب�سبب ع���دم وجود �سعر 
�سوق���ي ملحركات الطائرات التي كان الطرفان يتفاو�سان عليها.)51( وراأت 
حمكم���ة اأخرى اأي�سا اأن���ه، من حيث اأن �سيغة الثم���ن املن�سو�ض عليها يف 
 امل���ادة 55 ميك���ن اأن تكون منطبقة، فقد خرج الطرف���ان عن تلك ال�سيغة

باتفاقهما.)52(



16- بي���د اأن بع�ض القرارات اتخذت نهج���ا اأكرث ت�ساهل، حيث اعتربت 
اأن���ه ميكن اإبرام عق���د البيع بطريق���ة �سحيحة دون اأي اإ�س���ارة اإىل الثمن 
د الثمن مو�سوعيا  )�سريحة اأو �سمنية( من جانب الطرفني؛ وعندئذ يحدَّ
بالرج���وع اإىل مبداأ عام، اأي مبوج���ب ال�سيغة الواردة يف املادة 55،)53( اأو، 
يف حال���ة ال�سفقات العاجل���ة، ُيفرت�ض اإذا مل يذك���ر اأي �سعر اأن الطرفني 

ق�سدا ال�سعر اجلاري الذي ُيتقا�سى عن هذه الب�سائع.)54(

17- ول���دى اإنف���اذ اتفاق على الرغم م���ن اأن الطرف���ني مل يحددا الثمن 
يف مفاو�ساتهم���ا الأ�سلي���ة، جلاأت اإحدى املحاك���م اإىل املادة 55. ويف تلك 
الق�سي���ة، قال���ت املحكم���ة اإن الثمن املب���ني يف فاتورة م�سحح���ة اأ�سدرها 
البائ���ع بناء على طلب امل�س���رتي ومل يعرت�ض عليها امل�سرتي ينبغي تف�سريه 

عل���ى اأن���ه الثمن ال���ذي ُيفر����ض يف الظ���روف املماثلة يف التج���ارة املعنية، 
ح�سبما ه���و من�سو�ض عليه يف ال�سيغة ال���واردة يف املادة 55.)55( ونظرت 
د  حمكم���ة اأخرى يف تطبيق املادة 55 يف حال���ة مت فيها تف�سري عبارة "يحدَّ
خ���لل املو�سم" باأنه���ا اتفاق اأراد الطرفان اأن يتفق���ا عليه ب�ساأن ال�سعر يف 
نقط���ة زمنية لحقة؛ ورئي اأن هذا لن يوؤثر على �سلحية العقد لأنه، وفقا 
للم���ادة 6 من اتفاقي���ة البيع، يحق للطرف���ني ا�ستبع���اد مقت�سيات اجلملة 
الثانية من امل���ادة 14 )1( وجتاهل املتطلبات الدنيا للعر�ض.)56( ويف هذا 
ال�س���دد، يوؤدي نوع الب�سائ���ع )الب�سائع املو�سمية مث���ل(، وكذلك الكمية 
املتف���ق عليه���ا، دورا هاما، بينم���ا ميكن اأن تكون عوام���ل اأخرى، مثل �سعر 

اإعادة بيع الب�سائع، اأقل اأهمية.)57(

احلوا�ضي

http://cisgw3.law. :1( ق�سية كلوت رقم 121 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 4 اآذار/مار�ض 1994[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/940304g1.html )اعُت���رب القبول املزعوم من جان���ب امل�سرتي، والذي ت�سّمن م�سامري ملولبة حدد البائع �سعرها وم�سامري ملولبة اإ�سافية مل يحدد البائع �سعرها، 
اإيجاب���ا مقاب���ل لي�ض حمددا مبا يكفي، لأن �سعر امل�سامري امللولبة الأخرية مل يك���ن حمددا اأو قابل للتحديد(. انظر اأي�سا ق�سية كلوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، 20 اآذار/

مار�ض 1997[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970320a3.html )تن�ض على اأن الإيجاب املقابل يجب اأن ي�ستويف ال�سروط 
الواردة يف املادة 14(.

)2( ق�سي���ة كلوت رق���م 134 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 اآذار/مار�ض 1995[ تطبق املب���ادئ العامة الواردة يف اجلزء الثاين ولي�ض القانون الوطني املنطبق 

مبقت�سى القانون الدويل اخلا�ض على معاملة بني بائع فنلندي وم�سرت اأملاين(.
)3( املحكمة العليا، بولندا، 27 كانون الثاين/يناير 2006، يونيلك�ض )اتفاقية البيع حتكم عقدا اإطاريا طويل الأمد(.

http://cisgw3. :4( ق�سي���ة كلوت رق���م 429 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 30 اآب/اأغ�سط����ض 2000[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �ستوتغ���ارت، اأملانيا، 28 �سباط/فرباير 2000، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانlaw.pace.edu/cases/000830g1.html
urteile/583.htm؛ املحكمة العليا، هولندا، 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1997، يونيلك�ض؛ ق�سية كلوت رقم 334 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 
1995[؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 330 ]املحكم���ة التجارية يف كانتون �سانت غال���ني، �سوي�سرا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 1995[؛ ق�سية كلوت رق���م 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 26 
اأيلول/�سبتمرب 1990[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900926g1.html. انظر الفقرة 15 من النبذة ب�ساأن اجلزء الثاين.

 )5( املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، 15 حزيران/يونيه 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000615a3.html )عر�ض موجه اإىل �سركتني، يحق لكليهما قبوله(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :6( ق�سي���ة كلوت رق���م 239 ]املحكم���ة العليا، النم�س���ا، 18 حزيران/يوني���ه 1997[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/970618a3.html )اإذا كان مق���دم الإيج���اب يعلم اأن املخاَطب يت�سرف ب�سفته وكيل، فينبغي اأن يتوقع اأن يحال الإيجاب اإىل الأ�سيل؛ واإذا كان مقدم الإيجاب ل يعلم اأو كان 
غاف���ل ع���ن اأن املخاَط���ب وكيل، ل يكون مقدم الإيجاب ملزما بقب���ول الأ�سيل للإيجاب؛ اأعيدت الق�سية لتحديد ما اإن كان املخاَطب وكي���ل، وما اإن كان مقدم الإيجاب يعلم ذلك(؛ 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000615a3.html :املحكم���ة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، 15 حزيران/يونيه 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)ل تتن���اول اتفاقي���ة البيع م�سائل التمثيل، ولذلك ينطبق القانون الوطني(؛ املحكمة العليا يف غ���راف، النم�سا، 24 �سباط/فرباير 1999، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990224a3.html )القان���ون الوطني يحكم م�سائل الوكالة(؛ املحكم���ة املحلية يف لند�سوت، اأملانيا، 12 حزيران/يونيه 2008، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080612g2.html )ل تتناول اتفاقية البيع اإحالة ال�سلطة(؛ واملحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف هانغزو، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020002c1.html :جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2002، خل�سة بالإنكليزية، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)7( ق�سية كلوت رقم 334 ]املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، �سوي�سرا، 19 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )تف�سر بيانات الطرفني وت�سرفاتهما وفقا للمادة 8، وال�سانع ولي�ض 

التاجر هو الطرف يف العقد؛ غري اأن ال�سانع وّقع للتاجر على مطالبة ب�ساأن خرق العقد(.
)8( املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 4 اآب/اأغ�سط�ض 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030804s1.html )ا�سرتى 

البائ���ع الب�سائ���ع )نبي���ذ( من طرف ثال���ث اأر�سل الب�سائع اإىل امل�سرتي مبا�سرة. ونظرت املحكم���ة يف املادة 14 )1( واملادة 8 من اتفاقية البيع، فقال���ت اإن ت�سليم النبيذ لي�ض عر�سا 
�سمنيا للتعاقد مع امل�سرتي، ولذلك ل ي�سكل قبول الت�سّلم قبول فيما يتعلق بادعاء تاأجيل احلقوق التعاقدية(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :9( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكفورت، اأملاني���ا، 6 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

لة  cases/041006g1.html )مل توج���د موافق���ة، وحمافظ���ة البائع على جممل العلق���ة التجارية مع امل�سرتي ل ميكن اعتبارها موافقة على احلق���وق واللتزامات التعاقدية غري املعدَّ
املوروثة من امل�سرتي ال�سالف(.

)10( ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

د على ت�سرفات الطرفني عقب اإبرام العقد(. )11( ق�سية كلوت رقم 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 متوز/يوليه 1997[ )ت�سدِّ

)12( ق�سية كلوت رقم 330 ]املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني، �سوي�سرا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. املحكمة الإقليمية يف زيلينا، 

�سلوفاكيا، 18 حزيران/يونيه 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070618k1.html )اعتربت املحكمة اأنه ل يوجد عقد 
مربم وفقا لتفاقية البيع، لأنه ل يحتوي على كمية الب�سائع ونوعيتها، اإل اأنه كان هناك اأداء من خلل اإر�سال الب�سائع ودفع ثمنها، ولذلك اعُترب اأحد العقود مربما(.

)13( املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 4 متوز/يوليه 1997، يونيلك�ض )"ل ميكننا اإل اأن نقرتح عليك"؛"ميكن ت�سليم ال�ساحنة الأوىل"(.
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http://cisgw3.law.pace. :14( ق�سي���ة كلوت رق���م 131 ]املحكمة املحلية يف ميونيخ، اأملاني���ا، 8 �سباط/فرباير 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

.edu/cases/950208g4.html

)15( ق�سية كلوت رقم 217 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، 26 اأيلول/�سبتمرب 1997[.

 )16( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 2 كانون الأول/دي�سمرب 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html )ا�ستخدام عبارة "غري ملتزم" ينفي يف العادة ق�سد مقّدم الإيجاب يف اأن يلتزم(.

 )17( حمكمة ال�ستئناف، بلجيكا، 8 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041108b1.html

)18( ق�سي���ة كلوت رق���م 417 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة اإلين���وي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 7 كان���ون الأول/دي�سمرب 1999[، الن�ض الكام���ل متاح يف الإنرتنت على 

العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991207u1.html )ال�سروط م�ستوفاة(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�س���ي، 13 ني�سان/اأبريل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html )و�سفت الهيئة ال�سروط الواردة يف 
الوثيقة التي اأ�سماها الطرفان عقدا باأنها اتفاق على ال�سروط العامة املتفق عليها عموما للعقود القادمة ]اأي: اتفاق اإطاري[، لأنها مل حتتو على �سروط جوهرية للعقد اأوردها عليها 
الطرف���ان لحق���ا يف اتفاقات منف�سلة اأ�سميت ملحق للعقد(؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 23 ني�سان/اأبريل 1997، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970423c2.html )لإبرام العقد يف اإطار اتفاقية البيع، يل���زم الوفاء باأحكام املادة 14؛ والبنود 
الإ�سافي���ة، مث���ل "تفا�سي���ل الألوان واملعدات مرفقة"، غري املدرجة، ل حتول دون تكوين العقد، لأنها �سيتعني تو�سيحها اأثن���اء اأداء العقد. ومبا اأن التفاق على تلك امل�سائل مل يحدث 
قط، قررت هيئة التحكيم اأن الطرفني كليهما تقع عليهما م�سوؤولية عن التو�سيف غري املحدد للب�سائع وعدم تنفيذ العقد، ولذلك اأمرت باإنهاء العقد وفقا للمادة 81 )2( من اتفاقية 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920110h1.html :هنغاري���ا، 10 كانون الثاين/يناير 1992، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان ،Fovárosi Biróság البي���ع(؛
)تعت���رب الإيج���اب حم���ددا فيما يتعلق بكمية املاكينات املعرو�س���ة، رهنا بالختيار من طرف واحد من جانب امل�سرتي لنوع الطائرات ال���ذي �سي�سرتيه وكذلك ممار�سة هذا اخليار اأو 

عدم ممار�سته؛ ومت نق�ض القرار لأ�سباب اأخرى: ق�سية كلوت رقم Legfelsóbb Biróság[ 53، هنغاريا، 25 اأيلول/�سبتمرب 1992[(.
)19( ق�سي���ة كلوت رق���م Fovárosi Biróság[ 52، هنغاريا، 24 اآذار/مار�ض 1992[ )تخل�ض املحكم���ة، م�سرية اإىل املادة 9 )1(، اإىل اأن �سفقات البيع ال�سابقة بني الطرفني 

وف���رت تفا�سي���ل مل ُتذك���ر يف الطلب املقدم بوا�سطة الهاتف(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 12 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2001، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html )عمليات الت�سليم مبهلة ق�سرية ت�سكل جزءا من العادات التي اأر�ساها الطرفان فيما بينهما(؛ ق�سية كلوت رقم 777 
 ،)Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc.( ]2006 حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة احلادية ع�سرة، الوليات املتحدة، 12 اأيلول/�سبتمرب[ 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060912u1.html )ا�سُتخدمت املادتان 8 و9 لتف�سري اأحد اأحكام العقد، وهو اتفاق على بيع كمية حمددة من 
امل���واد ب�سع���ر حم���دد للت�سليم اإىل "ال�سحنة"، وهو اأمر يتطلب، وفقا للعادات التي اأر�ساها الطرفان بينهما، وخلفا للأعراف ال�سناعية، اأن يقبل امل�سرتي جميع الب�سائع املحددة يف 

كل عقد ويدفع ثمنها(.
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/ :20( ق�سية كلوت رقم 1034 ]حمكمة مقاطعة كا�سريي�ض، اإ�سبانيا، 14 متوز/يوليه 2010[، الن�ض متاح يف الإنرتنت على العنوان(

.dppr03/cisg/sespan84.htm

)21( ق�سية كلوت رقم 330 ]املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني، �سوي�سرا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )ر�سالة الفاك�ض، التي "تطلب" اأجهزة خا�سة بالرباجميات، 

حمددة حتديدا كافيا رغم عدم ذكر ال�سعر(.
 )22( انظر ق�سية كلوت رقم 131 ]حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g4.html )عقد �سراء الرباجميات نافذ حتى اإذا ق�سد الطرفان اإجراء مزيد من التفاقات ب�ساأن ا�ستخدام الرباجميات(.

)23( ق�سي���ة كلوت رق���م 360 ]حمكمة منطق���ة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[ )تطبق املادة 31 )اأ( عند عدم ق���درة امل�سرتي على اإثبات اأن الطرفني اتفقا على 

مكان اآخر(.
)24( هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 13 ني�سان/اأبريل2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html )تلجاأ اإىل املادة 33 من اتفاقية البيع(.
http://cisgw3.law.pace. :25( ق�سي���ة كلوت رقم 261 ]املحكم���ة املحلية يف �سان، �سوي�سرا، 20 �سباط/فرباير 1997[ )ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

edu/cases/970220s1.html )اعُترب البائع ماأذونا له بالرتتيب للنقل مبوجب املادة 32 )2( عندما عجز امل�سرتي عن اإثبات اأن الطرفني اتفقا على النقل بال�ساحنة(.

)26( ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[.

)27( ق�سية كلوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، 20 اآذار/مار�ض 1997[ )تعيد الق�سية اإىل املحكمة الأدنى لتحدد ما اإن كان الرد الذي يبدو اأنه متناق�ض حمدد حتديدا 

كافيا(.
)28( ق�سية كلوت رقم 135 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 31 اآذار/مار�ض 1995[ )ل يوجد اتفاق على نوعية اأنابيب الختبار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1. :29( حمكم���ة كانت���ون ت�سوغ، �سوي�سرا، 2 كانون الأول/دي�سمرب 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان(

html )التفاو�ض دون التو�سل اإىل اتفاق حمدد على الكمية لي�ض اقرتاحا مبوجب املادة 14 )1( من اتفاقية البيع(.

 )30( ق�سية كلوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير 1996[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )31( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ديلوير، الوليات املتحدة، 9 اأيار/مايو 2008 (.Solae, LLC v. Hershey Canada, Inc)، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080509u1.html

)32( ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[ )ت�سري اإىل املادة 8 )2( و)3(( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960228g1. :33( املحكمة املحلية يف اأولدينبورغ، اأملانيا، 28 �سباط/فرباير 1996، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )ت�سري اإىل املادة 8 )2((.

)34( املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 4 متوز/يوليه 1997، يونيلك�ض.

)35( ق�سي���ة كلوت رق���م 189 ]املحكمة العليا، النم�س���ا، 20 اآذار/مار�ض 1997[ )تعيد الق�سية اإىل املحكمة الأدنى لتحدد ما اإن كانت عنا�سر القبول الأخرى حمددة حتديدا 

كافيا(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g4.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g4.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sespan84.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sespan84.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960228g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960228g1.html


 236 ،201 Federal Supplement (2nd Series) ،2002 36( ق�سي���ة كلوت رق���م 579 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/ماي���و(

 .Geneva, Pharmaceuticals Tech) ]2002 وما يلي ذلك، اأّكدتها ق�سية كلوت رقم 576 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 21 اآب/اأغ�سط�ض
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020821u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Corp. v. Barr Labs. Inc.

)37( ق�سية كلوت رقم 291 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 23 اأيار/مايو 1995[.

)38( ق�سية كلوت رقم 187 ]حمكمة الوليات املتحدة يف منطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 متوز/يوليه 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)39( ق�سية كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[.

)40( ق�سية كلوت رقم Fovárosi Biróság[ 52، هنغاريا، 24 اآذار/مار�ض 1992[ )ت�سري اإىل املادة 9 )1((.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :41( ق�سي���ة كلوت رق���م 155 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 4 كانون الثاين/يناي���ر 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.)à revoir en function de la baisse du marché( ]1992 توؤكد ق�سية كلوت رقم 158 ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�سا، 22 ني�سان/اأبريل ،cases/950104f1.html

)42( غرفة التجارة الدولية، القرار رقم 8324، 1995، يونيلك�ض.

 )43( حمكمة منطقة نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html

http://cisgw3.law. :انظر الن�ض الكامل للقرار، متاحة يف الإنرتنت على العنوان( ]هنغاريا، 25 اأيلول/�سبتم���رب 1992 ،Legfelsóbb Biróság[ 53 ق�سي���ة كلوت رق���م )44(

.pace.edu/cases/920925h1.html

)45( ق�سية كلوت رقم 139 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، حكٌم يف الق�سية رقم 1993/309 بتاريخ 

 Rozenberg, Practika of 3 اآذار/مار�ض 1995[؛ الغرفة الحتادية للتجارة وال�سناعة، الحتاد الرو�سي، حكٌم يف الق�سية رقم 1993/304 بتاريخ 3 اآذار/مار�ض 1995، ُن�سرت يف
Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariy، 1997، الرقم 21 ]46–54[ )م�سار اإليها يف املادة 8(.

)46( ق�سية كلوت رقم 330 ]املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 5 كانون الأول/دي�سمرب 1995[ )ر�سالة الفاك�ض، التي "تطلب" اأجهزة خا�سة بالرباجميات، حمددة 

حتديدا كافيا رغم عدم ذكر ال�سعر(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080625cz. :47( املحكم���ة العليا، اجلمهورية الت�سيكي���ة، 25 حزيران/يونيه 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )تعترب اأن املادة 55 املتعلقة بثمن ال�سراء ل تنطبق اإل ب�سرط اأن يكون العقد قد انعقد على نحو �سحيح(.

http://www.cisg-online.ch/cisg/ :48( انظ���ر اأي�س���ا املحكم���ة الإقليمية العليا يف فرانكف���ورت اآم ماين، اأملاني���ا، 15 اآذار/مار�ض 1996، متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان(

urteile/284.htm )ت�سري اإىل املادتني 14 و55، عند الإعراب عن ال�سك يف اأن الطرفني ا�سطلعا بالتزاماتهما(، اأكدت، ق�سية كلوت رقم 236 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 23 متوز/
يولي���ه 1997[ )ل ت�س���ري اإىل امل���ادة 14 اأو املادة 55(؛ ق�سية كلوت رقم 410 ]املحكم���ة املحلية يف اآل�سفلد، اأملانيا، 12 اأيار/مايو1995[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950512g1.html )ت�سري املحكمة اإىل اأن امل�سرتي مل يزعم وجود ظروف ميكن منها اأن يوؤدي �سعر اأدنى اإىل اإن�ساء عقد مبوجب املادة 
http://cisgw3.law. :55( )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ حمكمة كانتون فرايبورغ، �سوي�سرا، 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/041011s1.html )العر�ض اخلايل من ال�سعر لي�ض اإيجابا(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 
9 ني�سان/اأبريل 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040409r1.html )ال�سرط اخلا�ض بال�سعر والذي يق�سي باأن ُيتفق 
عليه يف غ�سون فرتة زمنية حمددة )ومع ذلك مل يتفق عليه(، �سكل الأ�سا�ض لإعلن اأن العقد مل ُيربم فيما يتعلق بالفرتة التالية، ت�سري اإىل املواد 14 و55 وكذلك القانون الوطني(.

)49( ق�سية كلوت رقم 343 ]حمكمة منطقة دارم�ستات، اأملانيا 9 اأيار/مايو 2000[ )اتفاق الطرفني ب�ساأن ال�سعر نافذ حتى اإذا كان ال�سعر خمتلفا عن �سعر ال�سوق(؛ ق�سية 

كلوت رقم 106 ]املحكمة العليا، النم�سا، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1994[ )�سفقة بني بائع اأملاين وم�سرت من�ساوي؛ حدد الطرفان ال�سعر يف عقد اأُبرم بوا�سطة اإيجاب وقبول؛ لذلك 
نق�ست املحكمة تطبيق املحكمة املتو�سطة للمادة 55(.

)50( ق�سية كلوت رقم 139 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، حكٌم يف الق�سية رقم 1993/309 املوؤرخة 

3 اآذار/مار�ض 1995[ )�سفقة بني بائع اأوكراين وم�سرت من�ساوي؛ قررت املحكمة اأن امل�سرتي ميكن اأن يرفع دعوى منف�سلة ب�ساأن تخلف البائع عن عر�ض �سعر خلل الوقت املحدد(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :هنغاريا، 25 اأيلول/�سبتمرب 1992[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Legfelsóbb Biróság[ 53 51( ق�سية كلوت رقم(

cases/920925h1.html )�سفقة بني بائع اأمريكي وم�سرت هنغاري(.

 )52( ق�سية كلوت رقم 151 ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، 26 �سباط/فرباير 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950426f1.html )قبل امل�سرتي فواتري ب�سعر اأعلى من �سعر ال�سوق(.

 )53( ق�سية كلوت رقم 934 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 27 ني�سان/اأبريل 2007[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070427s1.html )ملحظات القا�سي(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :54( ق�سي���ة كلوت رق���م 934 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 27 ني�سان/اأبريل 2007[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cases/070427s1.html )تعترب، يف بيع فرن، اأنه اإذا اأ�سدر امل�سرتي طلبا لب�سائع عامة مل يح�سل عليها قط من قبل ودون اأي اإ�سارة اإىل ال�سعر، ي�سكل هذا الطلب دعوة اإىل تقدمي 
عطاء، ويقدم البائع اإيجابا للتعاقد بت�سليم الب�سائع، ويقبل امل�سرتي هذا الإيجاب بالقيام بت�سرف ما(.

)55( ق�سي���ة كلوت رق���م 215 ]املحكمة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�سرا 3 متوز/يوليه 1997[ )�سفقة بني بائع هولندي وم�سرت �سوي�سري(؛ )ُف�سر ال�سلوك اللحق للم�سرتي 

باأنه يثبت ق�سد امل�سرتي اإبرام عقد(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1. :56( حمكم���ة منطقة نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )ك���رز حام����ض، تطبيق املادة 55 عل���ى التفا�سري املتعددة املمكنة: �سعر قابل للتحديد مبوجب املادة 14 اأو عقد ب�سعر غري حمدد مبوجب املادة 55؛ ولكن قررت اأي�سا اأن ال�سعر 
مت التفاق عليه �سمنيا بقبول عملية الت�سليم الأوىل والفاتورة ال�سادرة(.

 )57( املحكمة املحلية يف نويرباندينبورغ، اأملانيا، 3 اآب/اأغ�سط�ض 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
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املادة 15
)1( ُيحِدُث الإيجاُب اأَثَرُه عند و�سوله اإىل املخاطب.

)2( يج���وز �سحُب الإيجاب، ولو كان غرَي قابل للرجوع عنه، اإذا و�سل �سحُب الإيجاب اإىل املخاَطب 
قبل و�سول الإيجاب اأو يف وقت و�سوله.

نظرة جمملة—املادة 15 )1( 

1- تن����ضّ الفق���رة )1( من امل���ادة 15 على اأّن الإيج���اب ي�سبح نافذًا 
عن���د و�سوله اإىل املخاط���ب )متلقي الإيج���اب(. وحتّدد امل���ادة 24 موعد 
 'و�س���ول' الرجوع عن الإيج���اب اإىل املخاطب. ورغم اأنه مت���ت الإ�سارة اإىل 

الفقرة )1(،)1( مل يبلغ عن اأي قرار يف�سرها.

نظرة جمملة—املادة 15 )2(

2- تن����ضّ الفقرة )2( على اأّنه يجوز ملقدم الإيجاب �سحب اإيجابه اإذا 
و�س���ل ال�سحب اإىل متلق���ي الإيجاب قبل و�سول الإيج���اب اأو يف نف�ض وقت 
و�سول���ه. ول يع���ود بو�سع مقدم الإيجاب اأن ي�سح���ب الإيجاب بعد اأن ي�سل 
اإىل متلقي���ه، لك���ن قد يجوز له الرج���وع عن الإيجاب وفق���ًا للمادة 16. ول 

توجد ق�سايا مبلغ عنها تطّبق الفقرة )2(.

احلوا�ضي

)1( ق�سية كلوت رقم 430 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1999[، انظر اأي�سا يونيلك�ض )ت�سري اإىل املواد 14، و15 )1(، و18 و23؛ ق�سية 

كلوت رقم 308 ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، 28 ني�سان/اأبريل 1995[، مقتطف متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428a2.html )ت�سري 
اإىل املواد 8، و11، و15 )1(، و18 )1( و29 )1( عندما تقرر اأن الطرفني اأبرما عقدا يحتوي على �سرط بحق الحتفاظ بامللكية(؛ الق�سايا التالية ت�سري اإىل املادة 15 عموما، ولكن 
لأنه���ا ل تتعل���ق ب�سح���ب العر�ض—وهذه م�ساألة تتناولها املادة 15 )2(—فاإن الإ�سارات تعود فعليا اإىل الفقرة )1( من امل���ادة 15: ق�سية كلوت رقم 318 ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف �سيل���ي، اأملاني���ا، 2 اأيلول/�سبتمرب 1998[ )ت�سري اإىل املواد 14، و15 و18 عندما تقرر اأن الطرف���ني اأبرما عقدا(؛ املحكمة املحلية يف اأولدينبورغ، اأملانيا، 28 �سباط/فرباير 1996، 
يونيلك�ض )ت�سري اإىل املواد 14 و15 و16 و17 و18 و19(؛ ق�سية كلوت رقم 291 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 23 اأيار/مايو 1995[ )ي�سار اإليها يف املواد 
14، و15، و18 )3(، و19 )1( و)3(( )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ املحكمة املحلية يف كريفيلد، اأملانيا، 24 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1992، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921124g1.html )ت�سري اإىل املادتني 15 و18(.



املادة 16
)1( يجوز الرجوُع عن الإيجاب حلني انعقاد العقد اإذا و�سل الرجوُع عن الإيجاب اإىل املخاَطب قبل 

اأن يكون هذا الأخري قد اأر�سل قبوله.
)2( ومع ذلك ل يجوز الرجوُع عن الإيجاب:

دة للقبول اأو بطريقة اأخرى؛ اأو َ منه اأنَّه ل رجوع عنه، �سواء بذكر فرتة حمدَّ )اأ(     اإذا َتبنيَّ
َف على هذا الأ�سا�ض. )ب(     اإذا كان من املعقول للمخاَطب اأن َيعترب اأنَّ الإيجاب ل رجوَع عنه وت�سرَّ

نظرة جمملة—املادة 16 )1(

1- تن����ضّ الفقرة )1( من امل���ادة 16 على قواعد الرج���وع النافذ عن 
الإيج���اب. و"الرجوع" ع���ن الإيجاب مبقت�سى امل���ادة 16 )1( يختلف عن 
"�سح���ب" الإيجاب مبقت�سى امل���ادة 15 )2(: فال�سحب ي�سري اإىل ا�سرتداد 
الإيج���اب يف حال و�س���ول ال�سرتداد اإىل املخاَط���ب )متلقي العر�ض( قبل 
و�س���ول الإيج���اب اإليه اأو يف وقت و�سوله اإليه، بينم���ا الرجوع عن الإيجاب 
ي�س���ري اإىل ا�س���رتداد الإيج���اب يف حال و�س���ول ال�س���رتداد اإىل املخاَطب 
ن  بع���د اأن يك���ون الإيجاب ق���د و�سل اإلي���ه.)1( واإىل حني اإب���رام العقد، متكِّ
املادة 16 )1( املوجب )مقدم الإيجاب( من الرجوع عن الإيجاب، �سريطة 
اأن ي�س���ل الرجوع عن الإيجاب اإىل متلقي الإيجاب قبل اأن يكون قد اأر�سل 
 قبوله، ما مل يكن من غري املمكن الرجوع عن الإيجاب بحكم املادة 16 )2(.

ومبقت�س���ى املادت���ني 18 و23، ل ُيربم العق���د اإىل اأن يكون بيان املوافقة قد 
و�سل من املخاَطب اإىل املوِجب )اإل حيث تنطبق املادة 18 )3((؛ ومن ثم 
ف���اإن القاعدة ال���واردة يف املادة 16)1( والتي متن���ع الرجوع عن الإيجاب 
اعتب���ارا من وقت اإر�سال القبول ميكن اأن متنع الرجوع عن الإيجاب لفرتة 
قب���ل اأن يربم العق���د. وي�سري عدد قليل من الق�ساي���ا اإىل الفقرة )1( من 

املادة 16 من اتفاقية البيع.)2(

نظرة جمملة—املادة 16 )2(

2- تن����ضّ الفق���رة الفرعّي���ة )اأ( م���ن الفق���رة )2( على اأّن���ه ل ميكن 
الرج���وع ع���ن الإيج���اب اإذا اأ�سار اإىل اأن���ه ل رجوع عنه، �س���واء بذكر فرتة 
حم���ددة للقبول اأو بطريقة اأخ���رى. ول توجد اأي ق�ساي���ا مبلغ عنها تطّبق 

هذه الفقرة الفرعّية.

3- وتن����ضّ الفق���رة الفرعّي���ة )ب( من الفقرة )2( عل���ى اأّنه ل ميكن 
الرج���وع ع���ن الإيج���اب اإذا اعتمد املوِجب عل���ى ذلك الإيج���اب وكان من 
املعق���ول ل���ه اأن يفعل ذل���ك. وقد ا�سُت�سهد به���ذه الفقرة كدلي���ل على مبداأ 
ع���ام للإغ���لق )"عدم الرج���وع عن اأق���وال مثبت���ة �سابق���ا"(،)3( وكمبداأ 
ع���ام ينطب���ق على الرجوع ع���ن اإعلن اإلغاء العق���د.)4( وُق�س���ي اأي�سا باأن 
القواع���د القانونية الوطنية املتعلقة بالإغ���لق الإذين ل حُتَجب اإل عندما 
 تن�ض اتفاقي���ة البيع على ما يعادل الإغلق التعهدي، كما تفعل يف الفقرة

الفرعية )ب(.)5(

احلوا�ضي

ف املادة 24 الوقت الذي ي�سل فيه العر�ض اأو اأي تعبري اآخر عن الق�سد—وميكن اأن ُيفرت�ض اأن ذلك ي�سمل �سحب العر�ض اأو الرجوع عنه—اإىل متلقي العر�ض. )1( ُتعرِّ

http://cisgw3.law.pace.edu/ :2( انظ���ر املحكم���ة العليا يف ليوبليان���ا، �سلوفينيا، 9 ني�سان/اأبريل 2008، ملحظات حتريري���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

ر اأن حماول���ة الرجوع عن عر����ض ت�سلمه املتلقي بعد اإر�سال القبول )واأي�سا بعد اأن �سحن متلقي العر�ض الب�سائع( غري نافذة مبوجب املادة 16 )1((.  cases/080409sv.html )تق���رِّ
الق���رار الت���ايل ي�س���ري اإىل املادة 16، ولكن لأن الق�سية مل تكن متعلقة بعدم اإمكانية الرجوع ع���ن العر�ض—انظر الفقرة 2—فاإن الإ�سارة تعود فعليا اإىل الفقرة )1( من املادة 16: 
املحكمة املحلية يف اأولدينبورغ، اأملانيا، 28 �سباط/فرباير 1996، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960228g1.html )ت�سري 

اإىل املواد 14 و15 و16 و17 و18 و19(.
)3( ق�سية كلوت رقم 94 ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�ساد التجاري - فيينا، النم�سا، 15 حزيران/يونيه 1994[، انظر اأي�سا يونيلك�ض )الطلبات امل�ستمرة من 

البائع للح�سول على معلومات عن ال�سكاوى جعلت امل�سرتي يعتقد اأن البائع لن يثري دفاعا باأن الإخطار بعدم املطابقة مل ُير�سل يف الوقت املنا�سب(.
)4( ق�سية كلوت رقم 999 ]هيئة حتكيم خم�س�سة، الدامنرك، 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000[ )ت�سري اأي�سا اإىل املادة 7 )2((.

  (201 Federal Supplement (2nd Series) 236)]2002 5( ق�سي���ة كلوت رق���م 579 ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 10 اأيار/ماي���و(

)القرار يقت�سر على نطاق الإغلق التعهدي على النحو الذي ادعاه امل�سرتي(. اأّكدتها ق�سية كلوت رقم 576 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020821u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Geneva Pharmaceuticals Tech, Corp. v. Barr Labs. Inc.) ]2002 21 اآب/اأغ�سط�ض
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املادة 17
َي�سُقط الإيجاب، ولو كان ل رجوَع عنه، عندما ي�سل رف�سه اإىل املوجب.

نظرة جمملة

م الإيج���اب(. وي�سح ذلك �سواء اأكان الإيج���اب ل رجوع عنه اأم  1- تن����ض امل���ادة 17 عل���ى اأّن الإيجاب ي�سقط عندما ي�س���ل الرف�ض اإىل املوِجب )مقدِّ
 ميك���ن الرج���وع عن���ه. وحتّدد املادة 24 متى يعترب اأن الرجوع قد 'و�سل' اإىل مقدم الإيجاب. ورغم اأنه ا�سُت�سهد باملادة 17،)1( ل توجد ق�سايا مبلغ عنها تقّدم 

تف�سريًا لها.

احلوا�ضي

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960228g1.html :1( حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 28 �سباط/فرباير 1996، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)ت�سري اإىل املواد 14 و15 و16 و17 و18 و19(.



املادة 18

ا  )1( ُيعت���رب قب���وًل اأيُّ بيان اأو اأيُّ ت�سّرف اآخر �سادر من املخاَطب ُيفي���ُد املوافقَة على الإيجاب. اأمَّ
ف فل ُيعَترَب اأيٌّ منهما يف ذاته قبوًل. ال�سكوُت اأو عدُم القيام باأيِّ ت�سرُّ

)2( ُيحِدُث قبوُل الإيجاب اأَثَرُه من اللحظة التي ي�سل فيها اإىل املوجب ما ُيفيد املوافقَة. ول ُيحدث 
القبول اأثره اإذا مل ي�سل اإىل املوجب خلل املدة التي ا�سرتطها، اأو خلل مدة معقولة يف حالة عدم وجود مثل 
ه���ذا ال�س���رط، على اأن يوؤخذ يف العتبار ظ���روف ال�سفقة و�سرعة و�سائل الت�سال الت���ي ا�ستخدمها املوجب. 

وَيلزم قبول الإيجاب ال�سفوي يف احلال ما مل َيَتبنيَّ من الظروف خلف ذلك.

)3( وم���ع ذل���ك، اإذا جاز، مبقت�سى الإيجاب اأو التعامل اجلاري بني الطرفني اأو الأعراف، اأن ُيعلن 
املخاَط���ب الذي ُعر����ض عليه الإيجاُب عن قبوله بالقيام بت�سّرف ما، كالذي يتعلَّق باإر�سال الب�سائع اأو ت�سديد 
الثم���ن، دون اإخط���ار املوجب، عندئذ يكون القبوُل نافذًا يف اللحظة الت���ي مّت فيها الت�سّرف املذكور ب�سرط اأن 

يجرى ذلك خلل املدة املذكورة يف الفقرة ال�سابقة.

نظرة جمملة

1- امل���ادة 18 هي الأوىل من خم�ض مواد تتناول قبول الإيجاب. وتعالج 
الفق���رة )1( من امل���ادة 18 ما الذي ي�سكل قب���ول الإيجاب، يف حني حتدد 
���د املادة 19 املادة 18  الفقرت���ان )2( و)3( مت���ى يكون القبول نافذًا. وتقيِّ
ل القبول املزعوم الإيجاب بحيث يعترب الرد  بتوف���ري قواعد حتدد متى ُيعدِّ

اإيجابًا مقابل.

2- وق���د طبَّقت بع�ض الق���رارات املادة 18 ل عل���ى الإيجابات املتعلقة 
باإب���رام العقد فح�سب بل اأي�سًا على قب���ول الإيجابات املقابلة،)1( وعرو�ض 
تعدي���ل العق���د،)2( وعرو�ض اإنهاء العق���د.)3( وقد ُطّبقت اأح���كام املادة 18 

اأي�سا على م�سائل ل ت�سملها اتفاقية البيع.)4(

الإفادة باملوافقة على الإيجاب

3- عم���ل بامل���ادة 18 )1(، يقب���ل متلقي الإيجاب ذل���ك الإيجاب باأي 
بي���ان اأو اأي ت�س���رف اآخر �سادر عنه يفي���د باملوافقة. وتخ�س���ع م�ساألة ما 
اإن كان البي���ان اأو الت�سرف يفيد باملوافق���ة للتف�سري وفقا للقواعد الواردة 
يف الفقرت���ني )1( و)2( م���ن امل���ادة 8.)5( وينبغي اأن توؤخ���ذ يف احل�سبان 
كل الظ���روف، مبا يف ذل���ك املفاو�سات الت���ي �سبقت اإب���رام العقد وم�سار 
تنفي���ذه بعد اإبرام���ه، وفقا للفقرة 3 من املادة 8.)6( واإذا مل يعرث على بيان 
اأو ت�س���رف يفي���د باملوافقة على الإيجاب فل يوج���د عقد مبقت�سى اجلزء 

الثاين من اتفاقية البيع.)7(

4- ول يحق قب���ول الإيجاب اإل ملتلقي عر�ض اإبرام العقد.)8( ويجب اأن 
يتحم���ل الطرف الذي يتفاو�ض عل���ى عقد اأو يقبله بلغ���ة اأجنبية خماطرة 

فهم دقائق معاين اللغة الأجنبية )املادة 8(.)9(

5- وحت���دد الفق���رة 19)10( م���ا اإن كان رد متلقي الإيج���اب الذي يفيد 
باملوافق���ة على ذل���ك الإيجاب ولكن ُيدخل عليه تعدي���لت يكون اإيجابا اأم 
اإيجاب���ا مقابًل. وحتدد امل���ادة 18)11( بعد ذلك ما اإن كان الإيجاب املقابل 

قد مت قبوله.

6- وميكن اأن تتم الإفادة باملوافقة بوا�سطة بيان �سفوي اأو خطي)12( اأو 
بوا�سطة ت�سرف.)13( وقد رئي اأن الت�سرفات التالية تفيد باملوافقة: قبول 
امل�سرتي للب�سائع؛)14( و�س���داد امل�سرتي ثمن الب�سائع؛)15( وا�ستلم طرف 
ثال���ث للب�سائ���ع؛)16( وت�سليم الب�سائع م���ن جانب البائ���ع)17( وقبول البائع 
�سمان���ا م�سرفيا، وبدء اإنت���اج الب�سائع؛)18( واإ�س���دار خطاب اعتماد؛)19( 
ل  والتوقي���ع عل���ى الفواتري لكي تر�س���ل اإىل موؤ�س�سة مالية م���ع طلب اأن متوِّ
ال�سراء؛)20( واإر�س���ال خطاب تو�سية اإىل هيئة اإداري���ة؛)21( واإعداد فاتورة 
مبدئي���ة واإ�سدارها؛)22( واإر�سال فواتري وقوائم تعبئة؛)23( وت�سافح ممثلي 
الطرف���ني؛)24( وختم طلب ال�س���راء واإعادته؛)25( واإ�س���دار حتويل م�سريف 
م؛)26( و�سرف �سي���ك؛)27( واإبقاء تاأكي���د البائع للطلب  ب�سف���ة �سداد مق���دَّ
 يف حوزت���ه واإر�س���ال طلب���ات م�ستم���رة اإىل البائ���ع لتنفيذ عملي���ات ت�سليم 

عاجلة.)28(

 اعتبار ال�سكوت اأو عدم القيام باأي ت�سرف 
موافقة على الإيجاب

7- يف غي���اب اأي دلي���ل اآخر يفي���د باملوافق���ة على الإيج���اب، ل ي�سكل 
�سكوت متلقي الإيجاب )املخاَطب( اأو عدم قيامه باأي ت�سرف عند ت�سلمه 
الإيجاب قبول به.)29( غري اأنه بحكم املادة 9 )1( ُيعترب الطرفان ملزمني 
بالع���ادات التي ا�ستقر عليها التعامل بينهما، وميكن اأن تفيد هذه العادات 
باملوافقة على الإيجاب على الرغم من �سكوت املخاَطب اأو عدم قيامه باأي 
ت�س���رف.)30( والطرفان ملزمان اأي�سًا بالأع���راف ح�سب ما هو من�سو�ض 
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علي���ه يف الفقرت���ني )1( و)2( من املادة 9، وميكن اأن توؤدي هذه الأعراف 
اإىل قب���ول الإيج���اب على الرغم م���ن �سكوت املخاَطب اأو ع���دم قيامه باأي 
ت�س���رف.)31( وقد ذكرت اإح���دى املحاكم اأن م�س���ار التعامل بني الطرفني 
ر  يقت�س���ى اأن يق���وم املخاَط���ب بالعرتا�ض فورا عل���ى الإيج���اب، واأن تاأخُّ
ذل���ك الطرف يف العرتا�ض على الإيج���اب ي�سكل قبوًل له.)32( وُف�سر عدم 
ا على  اتخ���اذ امل�سرتي اأي �سبيل من �سبل النت�س���اف مبوجب التفاقية ردًّ
عر�ض البائع باأن يفح�ض امل�سرتي الب�سائع امل�سلَّمة ويعيد بيعها باأنه قبول 
لعر�ض باإنهاء العقد.)33( واأكدت اإحدى املحاكم اأن املادة 18، يف معاملتها 
لل�سك���وت، متثِّل مب���داأ ح�سن الني���ة، الذي ه���و اأي�سا اأحد املب���ادئ العامة 
لتفاقي���ة البي���ع.)34( وذهبت بع����ض القرارات اإىل وج���ود واجب قائم على 
 ح�سن النية بتق���دمي رد على الإيجاب، �سريطة ا�ستيفاء �سروط معينة.)35(

وف�س���ل ع���ن ذلك، اعت���ربت حمكم���ة اأن بيانا م���ن موِجب يعت���رب �سكوت 
املخاَطب قبول هو بيان باطل.)36(

النفاذ—احلدود الزمنية للقبول

8- تن����ض الفق���رة )2( م���ن املادة 18 عل���ى اأنه، ما ع���دا يف الظروف 
الت���ي تن�ض عليه���ا الفق���رة )3(، ي�سبح القب���ول نافذًا حلظ���ة و�سول ما 
يفيد باملوافقة اإىل املوِج���ب، ب�سرط اأن ت�سل الإفادة باملوافقة خلل املدة 
املحددة للقبول. و'ي�س���ل' القبول اإىل املوِجب عندما يتم الوفاء باملادة 24. 

وبحكم املادة 23، ُيربم العقد عندما ي�سبح القبول نافذًا.)37(

9- غري اأنه لكي ي�سبح القبول نافذًا، يجب اأن ي�سل اإىل املوِجب خلل 
امل���دة املحددة يف الفق���رة )2( من املادة 18 ب�سيغته���ا املعدلة باملادة 21 
املتعلق���ة بالقب���ول املتاأخر. وتن�ض املادة 20 عل���ى القواعد التف�سريية التي 
تق���رر احل���دود الزمنية للقبول. ووفق���ا ملا تن�ض عليه امل���ادة 21، ل ميكن 
قبول الإيجاب بعد انق�ساء احلد الزمني ما مل يبلغ املوِجب املخاَطب، دون 

تاأخري، باأن القبول نافذ.)38(

10- وتن����ض امل���ادة 18 )2( على قاع���دة خا�سة للإيجاب���ات ال�سفوية: 
فالإيج���اب ال�سف���وي يج���ب اأن ُيقب���ل فورا م���ا مل تدل الظ���روف على غري 
ذل���ك.)39( وقد اأ�سارت اإح���دى املحاكم اإىل اأن الإيجاب���ات ال�سفوية ت�سمل 
املحادثات وجها لوج���ه، اأو بوا�سطة الهاتف، اأو بوا�سطة اأي و�سيلة ات�سال 
تقني���ة اأو اإلكرتونية اأخ���رى تتيح التوا�س���ل ال�سفوي؛ ولكن لي����ض البيانات 

امل�سجلة على و�سيطة مادية، مثل الفاك�ض على وجه اخل�سو�ض.)40(

النفاذ بالقيام بت�سرف

ُيعت���رب القب���ول نافذًا حلظة قي���ام املخاَطب ب���اأي ت�سرف يفيد   -11
مبوافقت���ه على الإيجاب، ب�سرط اأن ميتل���ك املخاَطب ال�سلحية اللزمة، 
بحكم الإيج���اب اأو نتيجة للعادات التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني 
اأو الأع���راف، للإفادة بقبوله الإيجاب بت�سرف ما دون توجيه اإخطار اإىل 
 املوِجب.)41( وقد اأ�سارت عدة قرارات اإىل الفقرة )3( ولي�ض اإىل الفقرة )1( 

لتقول باإمكان اإبرام العقد بقيام املخاَطب بت�سرف ما.)42(

احلوا�ضي

 )1( ق�سي���ة كلوت رق���م 291 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكف���ورت اآم ماي���ن، اأملاني���ا، 23 اأيار/ماي���و 1995[، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950523g1.html )كان ت�سليم 700 2 زوج من الأحذية ردا على طلب �سراء 400 3 زوج اإيجابا مقابل من جانب امل�سرتي عندما ت�سلَّمها(.

)2( ق�سي���ة كلوت رق���م 251 ]املحكم���ة التجاري���ة يف كانت���ون زيوري���خ، �سوي�س���را، 30 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 1998[ )ل قب���ول يف ر�سائ���ل تتعل���ق بالتعدي���ل( )انظ���ر 

 الن����ض الكام���ل للق���رار(؛ ق�سي���ة كلوت رق���م 347 ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف در�سدن، اأملاني���ا، 9 متوز/يولي���ه 1998[، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980709g1.html )عر����ض بالتعدي���ل وارد يف خط���اب تاأكيد جتاري مل ُيقبل( )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 193 ]املحكمة 
التجاري���ة يف كانت���ون زيوري���خ، �سوي�سرا، 10 متوز/يوليه 1996[ )عر�ض بالتعديل مل ُيقبل ب�سكوت املخاَطب(؛ ق�سية كلوت رق���م 133 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 
�سباط/فرباير 1995[ )عر�ض بتعديل وقت الت�سليم مل ُيقبل( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كلوت رقم 203 ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�سا، 13 كانون الأول/دي�سمرب 

1995[ )عر�ض بالتعديل وارد يف خطاب التاأكيد ومل ُيقبل(.
)3( ق�سي���ة كلوت رق���م 120 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كولوني���ا، اأملاني���ا، 22 �سباط/فرباي���ر 1994[ )قب���ول عر����ض باإنه���اء العق���د(؛ اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكي���م 

 القت�س���ادي والتج���اري ال���دويل، جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة، 1 ني�سان/اأبري���ل 1993، يونيلك����ض )قب���ول عر����ض باإنه���اء العق���د(، متاح���ة اأي�س���ا يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان:
.www.cisg.law.pace.edu/cgi-bin/isearch

)4( ق�سية كلوت رقم 308 ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، 28 ني�سان/اأبريل 1995[ )تطبيق املادة 18 لتحديد ما اإن كان �سرط الحتفاظ بامللكية قد ُقبل(.

 )5( ق�سية كلوت رقم 429 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 30 اآب/اأغ�سط�ض 2000[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000830g1.html )ُف�سر اإر�سال �سند اإذين باأنه قبول(.

)6( انظ���ر، مث���ل، جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، املك�سي���ك، 29 ني�سان/اأبريل 1996، يونيلك�ض )اخلطاب املر�سل من البائع املزعوم ردا على الإيجاب، وخطاب 

العتماد الذي يعنيِّ البائع باعتباره امل�ستفيد، والت�سرف اللحق من جانب الطرفني، كل ذلك ُيثبت اإبرام العقد(؛ ق�سية كلوت رقم 23 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك 
اجلنوبية، الوليات املتحدة، 14 ني�سان/اأبريل 1992[ )م�سار التعامل اأن�ساأ واجب الرد على الإيجاب(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :هنغاريا، 17 حزيران/يونيه 1997[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،Fovárosi Biróság[ 173 7( ق�سي���ة كلوت رق���م(

cases/970617h1.html )ل يوجد اتفاق وا�سح على متديد عقد التوزيع(؛ ق�سية كلوت رقم 135 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 31 اآذار/مار�ض 1995[، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950331g1.html )مل ت�سل املرا�سلت اإىل اتفاق على نوعية الزجاج املذكور يف الطلب(.

م اإىل وكيل جتاري(. )8( ق�سية كلوت رقم 239 ]املحكمة العليا، النم�سا، 18 حزيران/يونيه 1997[ )اأعيدت الق�سية لتحديد ما اإن كان الإيجاب قد ُقدِّ

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g2.html :9( املحكمة املحلية يف كا�سيل، اأملانيا، 15 �سباط/فرباير 1996، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)تن����ض عل���ى اأن���ه، اإذا كان متلق���ي الإيجاب غري متيقن من معنى اإيجاب مكتوب بلغة اأجنبية فيجب عليه اأن يثري اعرتا�سات لك���ي يح�سل على اليقني الكايف، اأو اأن يجري املزيد من 
التحريات، اأو اأن ي�ستخدم ترجمة احرتافية(.

www.cisg.law.pace.edu/cgi-bin/isearch
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970617h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970617h1.html


http://cisgw3.law.pace.edu/ :١0( ق�س���ية كالوت رق���م ٢٤٢ ]حمكم���ة النق����ض، فرن�س���ا، ١٦ متوز/يولي���ه ١٩٩٨[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/980716f1.html )ال���رد املحتوي على �س���رط حتكيم خمتل���ف كان تعديال جوهريا مبوجب املادة ١٩، ولذلك كان اإيجابا مقابال(؛ ق�س���ية كالوت رقم ٢٢٧ ]املحكمة الإقليمية 
العليا يف هام، اأملانيا، ٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢[ )الرد الذي اأ�سار اإىل حلم اخلنزير"غري امللفوف" كان اإيجابا مقابال مبوجب املادة ١٩ ولي�ض قبول مبوجب املادة ١٨(.

)١١( ق�س���ية كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ض ١٩٩٨[ )قبل امل�س���رتي، باأدائه العقد، �س���روط البائع القيا�سية التي عدلت الإيجاب 

املقدم من امل�سرتي( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٢٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢[ )قبل امل�سرتي الإيجاب املقابل عندما 
مل يعرت�ض عليه يف رده(.

)١٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٩٥ ]املحكم���ة العليا، اإ�سبانيا، ٢٨ كانون الثاين/يناي���ر ٢000[ )قبول غري م�سروط مر�سل بالفاك�ض(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٣0٨ ]املحكمة الحتادية 

ر البيان الوارد يف ر�سالة متلقي الإيجاب باأن���ه قبول( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٤٥ ]حمكمة الوليات  يف اأ�سرتالي���ا، اأ�سرتالي���ا، ٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[ )ُف�سِّ
املتح���دة، ميت�سيغ���ان، الوليات املتح���دة، ٢٨ اأيلول/�سبتم���رب ٢00٧ ).Easom Automation Systems, Inc. v. Thyssenkrupp Fabco, Corp([، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070928u1.html )قبول �سفوي بالإيجاب(.

 )١٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٢٩ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكفورت اآم ماي���ن، اأملاني���ا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢000[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000830g1.html )ميكن اأن يكون اإر�سال ر�سالة فاك�ض و�سند اإذين ت�سرفني يدلن على القبول، ولكن تف�سري الوثائق ل يدل على هذا القبول(: 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٩١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ٢٣ اأيار/ماي���و ١٩٩٥[ )ت�سليم البائع لأزواج اأحذية اأقل من العدد املطلوب كان اإيجابا مقابال قبله 

امل�سرتي بالت�سلُّم(.
)١٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٩٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف �ساربروك���ني، اأملانيا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[ )قبول امل�سرتي للب�سائع ي���دل على املوافقة على الإيجاب، مبا 

ي�سمل ال�سروط القيا�سية الواردة يف خطاب التاأكيد( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
ر اأن الفات���ورة التي احتوت على الأحكام وال�سروط العامة مت قبوله���ا عندما دفع امل�سرتي وفقا للمادة  )١٥( حمكم���ة بري���دا، هولن���دا، ٢٧ �سباط/فرباير ٢00٨، يونيلك�ض )تقرِّ

١٨ )١((؛ املحكم���ة العليا، اأوكرانيا، ١١ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071211u5.html؛ 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html :املحكمة العليا يف �سرتا�سبورغ، فرن�سا، ٢٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)١٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٩٣ ]املحكمة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١0 متوز/يوليه ١٩٩٦[ )كان ت�سلُّم الطرف الثال���ث اأ�سالة عن نف�سه قبول بالكمية الزائدة من 

الب�سائع التي اأر�سلها البائع( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1. :١٧( حمكم���ة منطق���ة بامبريغ، اأملاني���ا، ١٣ ني�سان/اأبريل ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١0٢٩ ]حمكمة ال�ستئن���اف يف رين، فرن�سا، ٢٧ اأيار/مايو ٢00٨[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
.cases/080527f1.html

www.Unilex.info/case.cfm? :١٨( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨ )قرار التحكيم رقم ٨٩0٨(، متاح يف الإنرتنت على العنوان(

pid=1&do=case&id=401&step=FullText )قبول �سمني لأنابيب مطلوبة(.

)١٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤١٧ ]حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اإلين���وي ال�سمالية، الولي���ات املتحدة، ٧ كان���ون الأول/دي�سم���رب ١٩٩٩[، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991207u1.html )مرافع���ة تذك���ر �سبب���ا للدعوى بادعاء وقائع تب���نيِّ اأن الطرفني اأبرما عقد بيع(؛ جلنة حماي���ة التجارة اخلارجية املك�سيكية 
)Compromex(، املك�سي���ك، ٢٩ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٦، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960429m1.html )خطاب 

العتماد يثبت اأن العقد قد اأبرم(.
)٢0( حمكمة ال�ستئناف الوطنية التجارية، الأرجنتني، ١٤ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٣، يونيلك�ض.

)٢١( ق�سية كالوت رقم ٥٧٩ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ١0 اأيار/مايو ٢00٢[، ٢0١ Federal Supplement (2nd Series) ٢٣٦ وما 

يلي ذلك.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060227k1. :٢٢( املحكم���ة املحلي���ة يف نيرتا، �سلوفاكيا، ٢٧ �سباط/فرباير ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.html

 Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd v. Microflock( ٢00حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الوليات املتحدة ١٩ اأيار/مايو ٨ )٢٣(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u2.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Textile Group Corporation

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف اإن�سربوك، النم�سا، ١٨ كانون الأول/دي�سم���رب ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/071218a3.html

)٢٥( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051109c1.html؛ املحكمة التجارية يف توجنريين، بلجيكا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٦( املحكم���ة التجاري���ة يف �سان���ت غال���ني، �سوي�س���را، ٢٩ ني�سان/اأبري���ل ٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://turan. :؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١0٣٣ ]حمكمة مقاطع���ة مور�سيا، اإ�سبانيا، ١٥ متوز/يوليه ٢0١0[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانcases/040429s1.html
.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/trad85.htm

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g2.html :٢٧( حمكم���ة منطقة كا�سي���ل، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

)ت�سري اإىل املادة ١٨ )٣((.
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html :٢٨( حمكم���ة منطق���ة ميونيخ، اأملانيا، ٦ ني�سان/اأبري���ل ٢000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان(

)تن�ض على اأن امل�سرتي وافق لذلك �سمنيا بالتزامن على الإيجاب املقدم من البائع(.
)٢٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣0٩ ]Østre Landsret، الدامن���رك، ٢٣ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٨[ )مل تكن بني الطرفني معامالت �سابقة(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٢٤ ]حمكمة النق�ض، 

فرن�س���ا، ٢٧ كان���ون الثاين/يناير ١٩٩٨[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980127f1.html )دون ا�ست�سهاد باتفاقية البيع، 
قررت حمكمة النق�ض اأن حمكمة ال�ستئناف مل تتجاهل اأن ال�سكوت ل ي�سكل قبول(؛ ق�سية كالوت رقم ١٩٣ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١0 متوز/يوليه ١٩٩٦[ 

)ل يوجد قبول حيث �سكت املخاَطب ومل يكن هناك دليل اآخر على املوافقة(.

١0١ اجلزء الثاين-  تكوين العقد
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١0٢

http://cisgw3. :٣0( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣١٣ ]حمكم���ة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

law.pace.edu/cases/991021f1.html )يف معام���الت �سابق���ة قام البائع بتلبية طلبات امل�س���رتي دون اأن يخطر امل�سرتي(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٣ ]حمكمة احتادية، منطقة نيويورك 
اجلنوبي���ة، الولي���ات املتح���دة ١٤ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٢[ )اأن�ساأ م�س���ار التعامل واجبا بالرد على الإيج���اب(؛ واأخريا، ل ميكن افرتا����ض وجود عقد على اأ�سا�ض ال�سك���وت اإزاء ر�سالة 
]البائع[ مل يربهن  اإق���رار—لأن املحكم���ة ل ت�ستطي���ع اأن تثب���ت وجود هذه العادة يف مكان ]امل�س���رتي[ ولأن ]البائع[ مل يزعم ومل ُيثبت وج���ود هذه العادة يف مكان ]امل�س���رتي[—اأن 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :عل���ى اأن ه���ذه العادة كانت قائمة بني الطرفني؛ حمكمة غريا، اأملانيا، ٢٩ حزيران/يوني���ه ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cases/060629g1.html )ال�سكوت اإزاء ر�سالة اإقرار ل ي�سكل قبول للعقد ما مل توجد عادٌة يف مكان املخاَطب اأو توجد هذه العادة بني الطرفني(؛ املحكمة التجارية يف فرين، بلجيكا، 
١٩ اآذار/مار����ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html )ي�سّكل ال�سكوت قبول حيثما يوجد اتفاق بني 

الطرفني اأو عادات اأو عرف(.
)٣١( حمكم���ة هريتوغينبو����ض، هولندا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٣٤٧ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف در�سدن، اأملانيا ٩ متوز/يوليه ١٩٩٨[، ترجمة 

بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980709g1.html )امل�سرتي ال���ذي اأر�سل خطاب التاأكيد التج���اري مل ُيثبت وجود عرف دويل 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :يق�س���ي بان ال�سكوت ي�سكل قبول(؛ املحكمة التجارية يف فرين، بلجي���كا، ١٩ اآذار/مار�ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
cases/030319b1.html )ي�س���كل ال�سك���وت قبول حيثما يوجد اتفاق بني الطرفني اأو عادات اأو عرف(؛ املحكمة املحلية يف �سي�ساخ، �سوي�سرا، ٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981105s1.html )تعترب اأي�سا اأثر ال�سكوت قبول اإذا كان هناك اتفاق(. انظر اأي�سا راأي املحامي 

العام تي�ساورو، EC Reports، ١٩٩٧، I-911 وما يلي ذلك )خطاب التاأكيد التجاري نافذ رغم �سكوت املتلقي اإذا مت اإثبات وجود عرف دويل(.
)٣٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٣ ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتحدة، ١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢[؛ انظر اأي�س���ا ق�سية كالوت رقم ٣١٣ ]حمكمة 

ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[ )كان ينبغي للبائع الذي بحوزته عينات ومواد اأ�سلية اأن ي�ساأل امل�سرتي عن عدم وجود طلب من امل�سرتي(.
)٣٣( ق�سية كالوت رقم ١٢0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣٤( املحكم���ة املحلي���ة يف �سي�س���اخ، �سوي�س���را، ٥ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ١٩٩٨، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/981105s1.html )تعت���رب ال�سك���وت قب���ول خلط���اب تاأكيد، بتطبيق مب���داأ ح�سن النية، مع مراعاة اأن البائ���ع قبل �سيكا مرفقا ومل يعرت�ض على خط���اب التاأكيد يف غ�سون مدة 
معقولة(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ١0١٧ ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غينت، ١٥ اأيار/ماي���و ٢00٢[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/020515b1.html )تن�ض، فيما يتعلق باإبطال طلب، على اأنه "لكي تت�سنى التجارة )الدولية( ال�سل�سة، ل �سك يف اأن التاجر ملزم باأن يعرت�ض فورا، اأو يف غ�سون مدة معقولة، 
اإذا تلقى ر�سالة/خطابا ل يوافق عليه. وهذا اللتزام هو بب�ساطة نتيجة للمعنى الإيجابي امل�سند يف التجارة اإىل ال�سكوت عند تلقي جميع اأنواع الوثائق والر�سائل وما اإىل ذلك"(.

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html :٣٦( املحكمة التجارية يف فرين، بلجيكا، ١٩ اآذار/مار�ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)"اإذا مل نت�سلم ردا يف غ�سون �سبعة اأيام من تاريخ اليوم ف�سوف نفرت�ض اأنكم توافقون على حمتوى اتفاق ال�سراء"(.
)٣٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢0٣ ]حمكم���ة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�سا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[ )العقد اأُبرم قبل تلق���ي خطاب التاأكيد ولذلك مل ترد اإ�سارة يف الر�سالة 

اإىل قبول ال�سروط القيا�سية(.
)٣٨( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٤ )قرار التحكيم رق���م ٧٨٤٤(، The ICC International Court of Arbitration Bulletin )ت�سرين الثاين/نوفمرب 

.١٩٩٥( ٧٢-٧٣
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913s1.html :٣٩( حمكمة العدل يف جنيف، �سوي�سرا، ١٣ اأيلول/�سبتمرب ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)تن�ض، يف حالة عر�ض �سفوي، على اأن اتفاقية البيع تق�سي باأن الإيجاب ل يبقى بعد مكاملة هاتفية(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913s1. :٤0( حمكم���ة العدل يف جني���ف، �سوي�سرا، ١٣ اأيلول/�سبتمرب ٢00٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.html

،)Pasta Zara S.p.A. v. United States, American Italian Pasta Company. et al.( ٢0١0 حمكمة الوليات املتحدة للتجارة الدولية، الوليات املتحدة، ٧ ني�سان/اأبريل )٤١( 

متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100407u1.html )تن�ض على اأن اإنتاج الب�سائع لتلبية طلبات ال�سراء ميكن اأن ين�سئ اتفاقات ملزمة بالبيع، 
ولك���ن م�س���ار التعامل ه���ذا ينبغي اإثباته باأدلة تك�سف كل الظ���روف التي رتب فيها الطرفان ال�سفقات يف الواق���ع(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة كاليفورنيا ال�سرقية، ٢١ كانون 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،)Golden Valley Grape Juice and Wine, LLC v. Centrisys Corporation et al.( ٢0١0 الثاين/يناي���ر
cases/100121u1.html )مت قب���ول �س���روط العقد عندما قام امل�سرتي ببيع الب�سائع لطرف ثالث(. ق�سية كالوت رقم ٧١٥ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، 
جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٥ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971215c1.html )ت�سري اإىل 
اأنه، يف �سفقة مبيعات بني طرفني �سيني وكوري، كان ميكن يف الواقع، عمال باملادة ١٨ )٣( من اتفاقية البيع، اأن يعني حتميل الب�سائع موافقة، �سريطة الوفاء ب�سرطني هما: )١( 
اإر�س���ال اإخط���ار بالقب���ول اإىل امل�سرتي كتابة، لأن ال�سني اأبدت حتفظا، عند التوقيع على اتفاقية البيع، حتتفظ في���ه ب�سروطها اخلا�سة بالكتابة )املادة ٩٦ من اتفاقية البيع(؛ و)٢( 
اأن ُير�س���ل اإخط���ار القب���ول هذا يف غ�سون وقت معقول. وخل�ست هيئة التحكيم اإىل اأنه ل ن�ساط ال�سحن من جان���ب البائع ول الإخطار بال�سحن الذي اأر�سله بعد ال�سحن بخم�سة اأيام 

ي�سكل قبول �ساحلا(.
)٤٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤١٦ ]املحكم���ة املحلية يف ]ولية[ ميني�سوتا، الوليات املتحدة، ٩ اآذار/مار�ض ١٩٩٩[ )اإذا كان���ت التفاقية منطبقة، يكون الطرف قد قبل عن طريق 

الأداء مبوج���ب امل���ادة ١٨ )٣(( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ١٩٣ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١0 متوز/يوليه ١٩٩٦[ )ت�سلُّم الطرف الثالث 
ع���ددا م���ن الب�سائ���ع اأكرب من العدد املتعاقد عليه كان قبول مبوجب املادة ١٨ )٣(، ولكن لي�ض قبول لقرتاح البائع تعدي���ل ال�سعر(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٩١ ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف فرانكف���ورت اآم ماي���ن، اأملاني���ا، ٢٣ اأيار/مايو ١٩٩٥[ )ميكن اأن ي�سكل ت�سليم الب�سائع قبول للطلب مبوجب املادة ١٨ )٣(، ولكن لأن الكمية امل�سلَّمة كانت خمتلفة اختالفا جوهريا 
ع���ن الكمي���ة املطلوب���ة فيكون القبول اإيجابا مقاب���ال مبوجب املادة ١٩(؛ املحكمة العلي���ا، اجلمهورية الت�سيكي���ة، ٢٩ اآذار/مار�ض ٢00٦، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
 العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060329cz.html؛ املحكم���ة املحلية يف كا�سيل، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g2.html )ت�سري اإىل املادة ١٨ )٣((.

 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991021f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991021f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060629g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060629g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981105s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981105s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100121u1.html


املادة ١٩
ن اإ�ساف���ات اأو حتديدات اأو تعديالت  ه ت�سمَّ )١( اإذا ان�س���رف ال���ردُّ على الإيجاب اإىل القبول ولكنَّ

ل اإيجابًا مقاباًل. ُيعترب رف�سًا لالإيجاب وُي�سكِّ

مة اأو خمتلفة ل  َن عنا�س���َر متمِّ )٢( وم���ع ذل���ك اإذا ان�سرَف الردُّ على الإيج���اب اإىل القبول وت�سمَّ
ر، بالعرتا�ض على  ل قبول اإّل اإذا قام املوجُب، دون تاأخري غري مربَّ ي اإىل تغيري اأ�سا�سي لالإيجاب، فهو ُي�سكِّ توؤدِّ
ن  ذل���ك �سفويا اأو باإر�سال اإخطار بهذا املعنى، فاإذا مل َيعرَت�ض املوجُب على النحو املذكور يكون العقُد قد ت�سمَّ

ما جاء يف الإيجاب مع التعديالت التي جاءت يف �سيغة القبول.

)٣( ال�سروُط الإ�سافية اأو املختلفُة املتعلقة بالثمن اأو الت�سديد اأو النوعية اأو الكمية اأو مكان وموعد 
الت�سليم للب�سائع اأو ما يتعلَّق مبدى م�سوؤولية اأحد الطرفني جتاه الطرف الآخر اأو ت�سوية املنازعات، هذه الأمور 

ي اإىل تغيري اأ�سا�سي مبا جاءت به �سيغةُ الإيجاب. ُتعترب اأنها ُتوؤَدِّ

نظرة جمملة

���د امل���ادة ١٩ امل���ادة ١٨، بالن�ض على اأن القب���ول املزعوم الذي  ١- تقيِّ
يع���ّدل الإيجاب ي�سكل رف�س���ًا له، ويعَترب بدًل من ذل���ك اإيجابا مقابال.)١( 
وتن����ض الفق���رة )١( من امل���ادة ١٩ على ه���ذا املعن���ى الأ�سا�سي، يف حني 
ت�ستثن���ي الفق���رة )٢( التعدي���الت غ���ري الأ�سا�سية الت���ي ل يعرت�ض عليها 

املوجب. وت�سرد الفقرة )٣( امل�سائل التي تعترب اأ�سا�سية.

التعديالت الأ�سا�سية

٢- تن����ض الفقرة )١( عل���ى اأن الرد على الإيجاب ال���ذي ي�سيف اإىل 
ل���ه بخ���الف ذلك، يعت���رب رف�سًا ل���ه.)٢( وقد  ���ده، اأو يعدِّ الإيج���اب، اأو يقيِّ
ا�ستعر�س���ت ع���دة ق���رارات اخلطاب���ات املتع���ددة املتبادلة ب���ني الطرفني 
وخل�س���ت، دون حتديد التعديالت، اإىل عدم وج���ود قبول لالإيجاب يف اأي 

مرحلة من املراحل.)٣(

٣- وت�س���رد الفق���رة )٣( امل�سائ���ل الت���ي اإذا خ�سعت للتعدي���ل يف الرد 
عل���ى الإيجاب جعلت التعديل اأ�سا�سيا. وقد ُق�س���ي باأن التعديالت املتعلقة 
بامل�سائ���ل املبينة فيما يلي هي تعديالت اأ�سا�سي���ة: الثمن؛)٤( والت�سديد؛)٥( 
وت�سوي���ة  الت�سلي���م وموع���ده؛)٧(  الب�سائ���ع وكميته���ا؛)٦( وم���كان  ونوعي���ة 
املنازعات.)٨( اإل اأن اأحد القرارات ذكر اأن التعديالت للم�سائل الواردة يف 
الفق���رة )٣( ل تك���ون اأ�سا�سية اإذا مل تعترب اأ�سا�سية من جانب الطرفني اأو 
على �سوء الأعراف.)٩( واعُت���ربت اأي�سا م�ساألة غري واردة يف تلك القائمة 
تعدي���ال اأ�سا�سيا، وهي ا�س���رتاط اأن ُيقَبل امل�سرتي م���ن جانب اجلهة التي 
توؤّم���ن البائع من خماطر الئتمان.)١0( ولذلك اعترُبت القائمة الواردة يف 

املادة ١٩ )٣( غري �ساملة.)١١(

التعديالت غري الأ�سا�سية

٤- تن����ض الفق���رة )٢( عل���ى اأن ال���رد ال���ذي يت�سم���ن تعديالت غري 
اأ�سا�سي���ة على الإيج���اب ي�سكل قبوًل )واأن العقد الن���اجت عن ذلك يت�سمن 

لة ال���واردة يف الرد( ما مل يبّلغ املوِج���ب )مقدم الإيجاب(  ال�س���روط املعدَّ
املخاَط���ب )متلق���ي الإيج���اب(، دون تاأخري ل مربر ل���ه، باأنه يعرت�ض على 
التعديالت.)١٢( وذكرت اإحدى املحاكم اأن التعديالت التي حتابي املخاَطب 
ل تعت���رب اأ�سا�سية ول يتعني اأن يقبلها الطرف الآخر �سراحة.)١٣( واعُتربت 

اأي�سا التعديالت التي ل �سلة لها باملخاَطب غري اأ�سا�سية.)١٤(

٥- وق���د ُق�س���ي ب���اأن التعدي���الت التالي���ة غ���ري اأ�سا�سية: عب���ارة تفيد 
ل وفق���ا لالرتفاع وكذل���ك النخفا�ض يف �سع���ر ال�سوق،  ب���اأن ال�سع���ر �سيعدَّ
وتاأجي���ل ت�سليم اأحد البن���ود؛)١٥( و�سرط قيا�سي ا�سرتط���ه البائع واحتفظ 
في���ه باحلق يف تغي���ري تاريخ الت�سليم؛)١٦( وتغيري لوق���ت ال�سحن ولكن لي�ض 
لوق���ت الت�سلي���م؛)١٧( وتعديل لتكاليف النق���ل؛)١٨( وتعديل لكمي���ة الب�سائع 
الت���ي ت�سمله���ا كل عملية ت�سليم دون تغي���ري الكمية الإجمالي���ة؛)١٩( وتغيري 
يف ال�سم���ان امل�س���ريف؛)٢0( وطل���ب مق���دم اإىل امل�سرتي ب���اأن ي�سع م�سودة 
اتفاق اإنهاء ر�سمي للعقد؛)٢١( وطلب للتعامل مع العقد ب�سرية اإىل اأن يقوم 
الطرف���ان بالإعالن عن���ه ب�سكل م�سرتك؛)٢٢( و�س���رط يق�سي بتحديد مدة 
لرف�ض امل�سرتي للب�سائع امل�سلَّمة؛)٢٣( وحذف �سرط م�سوؤولية عن الإخالل 

بالعقد.)٢٤(

ال�سروط القيا�سية املت�ساربة

٦- ل توجد يف التفاقية قواعد خا�سة لتناول امل�سائل التي تثار عندما 
ي�ستخ���دم كل من البائع وامل�سرتي املحتمالن �س���روط تعاقد قيا�سية معّدة 
م�سبق���ًا لال�ستعم���ال العام واملتكرر )م���ا ي�سمى "معرك���ة ال�ستمارات"(. 
ويوجد الت�سارب عندما تختلف جمموعتا ال�سروط خالفا جزئيا، وكذلك 
عندم���ا ل يحتوي اأحد ال�سروط القيا�سية على اأحكام ب�ساأن م�ساألة مدرجة 
�سراح���ة يف جمموع���ة ال�س���روط القيا�سية للط���رف الآخ���ر.)٢٥( وتخل�ض 
عدة ق���رارات اإىل اأن التنفي���ذ من جانب الطرفني بالرغ���م من الت�سارب 
اجلزئ���ي بني �سروطهما القيا�سي���ة ين�سئ عقدًا ناف���ذا.)٢٦( وب�ساأن �سروط 
ه���ذه العقود، ُتدرج ع���دة قرارات ال�سروط التي اتف���ق عليها الطرفان من 
حيث اجلوهر، وت�ستعي�ض عن ال�س���روط القيا�سية التي تت�سارب)٢٧( )بعد 
تقيي���م كل ال�سروط( مع القواعد الحتياطي���ة (default rules) الواردة يف 

١0٣ اجلزء الثاين-  تكوين العقد



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١0٤

التفاقي���ة )وي�سمى ذلك قاعدة ال�ستبع���اد - knock-out rule(؛ وُتعطي 
عدة قرارات اأخ���رى مفعول لل�سروط القيا�سية لآخر �سخ�ض يقدم اإيجاب 
اأو اإيجاب���ا مقابال، وُيعترب ذلك الإيج���اب بعدئذ مقبول من جانب الطرف 
 last-shot - الآخ���ر م���ن خ���الل الأداء الالحق )قاع���دة الإيجاب الأخ���ري
rule(.)٢٨( ورف����ض ق���رار اآخر اإعط���اء مفعول لل�س���روط القيا�سية لأي من 

الطرف���ني، حيث اأن البائع غري ملزم ب�س���روط امل�سرتي املدرجة على ظهر 
ا�ستم���ارة الطل���ب يف غياب اإ�س���ارة اإليه���ا يف وجه ال�ستم���ارة، يف حني اأن 
�س���روط البائ���ع —املدرجة يف خطاب تاأكيد مر�سل م���ن البائع بعد اإبرام 

العقد—مل ُتقبل ب�سكوت امل�سرتي.)٢٩(

احلوا�ضي

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١( ولكن انظر ق�سية كالوت رقم ١٨٩ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢0 اآذار/مار�ض ١٩٩٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cases/970320a3.html )يج���ب اأن يف���ي الرد مبتطلبات التحديد الواردة يف املادة ١٤ )١(. لكي يكون اإيجابا مقابال(. لالطالع على مناق�سة ملتطلبات التحديد الواردة يف املادة ١٤ 
)١(، انظر الفقرتني ٦ و٧ من النبذة ب�ساأن املادة ١٤. املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف هانغزو، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢00٢، خال�سة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
ر اأنه يوجد اإيجاب مقابل مبوجب املادة ١٩ )١( عندما كانت النية الظاهرة هي موا�سلة املفاو�سات، كما يت�سح من رد  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020002c1.html )تقرَّ

مثل "بهذا نوؤكد الأحكام الواردة اأعاله؛ و�سُتناق�ض التفا�سيل يف ١١ حزيران/يونيه"(.
 Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting( ]٢00حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٦ اآذار/مار����ض ٩ )٢(

.)(mirror image rule) توؤكد عموما اأن اتفاقية البيع تتبع قاعدة التطابق التام( http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)GmbH

)٣( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ٢٥١ ]املحكمة التجارية يف كانت���ون زيوريخ، �سوي�سرا، ٣0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[ )ل يوجد اتفاق على اإنهاء العقد( )انظر الن�ض 

http://cisgw3.law.pace. :هنغاريا، ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Fovárosi Biróság[ الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ١٧٣
edu/cases/970617h1.html )ل يوجد اتفاق وا�سح على متديد عقد التوزيع(.

)٤( ق�سية كالوت رقم ٤٢٤ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٩ اآذار/مار�ض ٢000[، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000309a3.html؛ ق�سية 

http://cisgw3.law.pace. :كالوت رق���م ٤١٧ ]حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٧ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
edu/cases/991207u1.html )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ١٩٣ ]املحكم���ة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١0 متوز/يولي���ه ١٩٩٦[، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960710s1.html )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ١0٢٩ ]حمكم���ة ال�ستئناف يف رين، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080527f1.html :فرن�سا، ٢٧ اأيار/مايو ٢00٨[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦[ )وقت ال�سداد( )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢00٤(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان( املجلد ٢٩، ال�سفحة ١0٨ ،Yearbook Commercial Arbitration ،)١0٢000 )ق���رار التحكي���م رقم ٣٢٩
cases/000329i1.html )كان �سرط ال�سداد املن�سو�ض عليه يف العقد هو "بخطاب اعتماد غري قابل لالإلغاء بعد ٩0 يوما من تاريخ �سند ال�سحن". و�سمل القبول �سرط �سداد مكتوبا 

م ذلك تعديال اأ�سا�سيا(. بخط اليد وهو ]E. O. remissa diretta" ]sic" )الرتجمة "و/اأو ال�سداد املبا�سر بعد ٩0 يوما"(؛ واعترب املحكَّ
http:// :٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٩١ ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملاني���ا، ٢٣ اأيار/مايو ١٩٩٥[ ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/950523g1.html )ت�سلي���م ع���دد من اأزواج الأحذية اأقل من العدد الذي مت طلبه(؛ ق�سية كالوت رقم ١٣٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم 
ماي���ن، اأملانيا، ٣١ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[ ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950331g1.html )اختالف يف نوعية زجاج اأنابيب 
http:// :الختب���ار(؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٢١ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملاني���ا، ٤ اآذار/مار�ض ١٩٩٤[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان

cisgw3.law.pace.edu/cases/940304g1.html )قب���ول يت�سم���ن طلبا للح�سول على اأنواع اإ�سافية من امل�سامري امللولبة(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٢٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، 
اأملاني���ا، ٢٢ اأيلول/�سبتم���رب ١٩٩٢[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html )قب���ول يت�سمن اإيجابا لبيع حلم 
http://cisgw3.law. :اخلنزير "غري امللفوف" بدل من امللفوف(؛ حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
pace.edu/cases/041202s1.html )اإيج���اب مقاب���ل يعر�ض ١٥ طنا من �سكر فواكه الطعام بدل من ٥ اأطنان(؛ حمكمة ال�ستئناف، بلجيكا، ٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٤، ترجمة 
م اإيجاب ب�ساأن اأقم�سة من نوع "كابول" وُقدم اإيجاب مقابل له ب�ساأن اأقم�سة  بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041108b1.html )ُقدِّ
م���ن ن���وع "ليما"، ومل يقبل امل�سرتي الإيجاب املقابل؛ توؤكد ق�سية املحكمة التجاري���ة يف اأوديرناد، بلجيكا، ١0 متوز/يوليه ٢00١، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010710b1.html

)٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤١٣ ]حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتح���دة، ٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨[ )�سروط الت�سلي���م(، متاحة يف الإنرتنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980406u1.html )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ١٣٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، ٨ �سباط/
فرباي���ر ١٩٩٥[، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g1.html )وقت الت�سليم( )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، 
اأملاني���ا، ٦ ني�سان/اأبريل ٢000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html )تواريخ الت�سليم(؛ املحكمة البتدائية، 
ل التغيري يف وقت ومكان الت�سليم اإيجابا مقابال مل يتم قبوله وبذلك مل ُيربم العقد(، اأّكدتها املحكمة املدنية التابعة  املنطقة الحتادية، املك�سيك، ٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٤ )�سكَّ
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢00٥/١٢٧(، ١0 اآذار/مار����ض ٢00٥، املك�سي���ك، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان( Amparo Directo Civil ،للدائ���رة الأوىل

.cases/050310m1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٤٢ ]حمكم���ة النق����ض، فرن�س���ا، ١٦ متوز/يولي���ه ١٩٩٨[، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/980716f1.html )�س���روط خمتلف���ة لختيار املحكمة(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٣ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢[ 
 (Belcher-Robinson, L.L.C. v. Linamar) ٢0١0 اإدراج �س���رط حتكي���م( )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ حمكمة الوليات املتح���دة، األباما، الوليات املتح���دة، ٣١ اآذار/مار����ض(
.Corporation, et al، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100331u1.html )اإدراج �سرط ب�ساأن اختيار املحكمة، مت النظر فيه يف دعوى رف�ض لأن 
املادة ١٩ )٣( ل حتدد بو�سوح ما اإن كان �سرط اختيار املحكمة يغرّي الإيجاب تغيريا اأ�سا�سيا؛ ترى املحكمة اأنه كان معقول اأكرث اأن يعامل ال�سرط باعتباره تغيريا اأ�سا�سيا(؛ املحكمة 
الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، ٢٦ حزيران/يونيه ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060626g1.html )ت�سري 

اإىل اأن �سرط التحكيم هو دائما تغيري اأ�سا�سي مبوجب املادة ١٩ )٣((.
)٩( ق�سية كالوت رقم ١٨٩ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢0 اآذار/مار�ض ١٩٩٧[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970320a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970320a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970617h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970617h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000329i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000329i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950523g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950523g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940304g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940304g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050310m1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050310m1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980716f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980716f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100331u1.html


http://cisgw3.law. :1٠( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٣٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�سا، ٧ اآذار/مار����س ٢٠٠٢[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/020307a3.html )تذكر اأن ال�سرط الذي قّدمه اأحد الأطراف اأثناء املفاو�سات بني الطرفني ميكن اأن يعترب عرفا مبوجب املادة 9 من اتفاقية البيع ينطبق �سمنيا 
على العقد، �سريطة علم الطرف الآخر بذلك ال�سرط اأو عدم اإمكانية جهله به )املادة 8 )1( من التفاقية(؛ ونتيجة لعدم الوفاء بال�سرط، مل يعترب العقد مربما(.

)11( حمكم���ة الولي���ات املتحدة، األباما، الوليات املتحدة، ٣1 اآذار/مار����س ٢٠1٠ (.Belcher-Robinson, L.L.C. v. Linamar Corporation, et al)، متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100331u1.html :العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950919b1. :1٢( املحكم���ة التجارية يف نيفي���ل، بلجيكا، 19 اأيلول/�سبتمرب 199٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

 html؛ اللجن���ة ال�سيني���ة للتحكي���م القت�س���ادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�س���ني ال�سعبي���ة، 1٠ حزيران/يوني���ه ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020610c1.html )ت�سري اإىل اأن العرتا�س املقدم على التعديل غري الأ�سا�سي بعد ٥ اأيام من القبول املزعوم مل يقدم يف الوقت املنا�سب(.

)1٣( ق�سية كالوت رقم 189 ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٠ اآذار/مار�س 199٧[.

http:// :14( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 1٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/020610c1.html )عّدل امل�سرتي الإيجاب، وحذف ال�سرط الذي ين�س على اأن "ال�سفينة التي يبلغ عمرها اأكرث من ٢٠ �سنة غري مقبولة"، وغرّي عبارة 
"مدفوع اأجرة النقل" اإىل "اأجرة النقل ُتدفع وفقا للم�سارطة"؛ واعترُب التغيري غري اأ�سا�سي بالنظر اإىل اأن طابع امل�سارطة املذكورة يف العقد هو 'ت�سليم ظهر الباخرة'(.

)1٥( ق�سي���ة كالوت رق���م 1٥8 ]حمكمة ال�ستئناف، باري�س، فرن�سا ٢٢ ني�سان/اأبريل 199٢[، اأّكدت، ق�سي���ة كالوت رقم 1٥٥ ]حمكمة النق�س، فرن�سا، 4 كانون الثاين/يناير 

199٥[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950104f1.html )تاأكيد دون اإ�سارة حمددة اإىل التفاقية( )انظر الن�س الكامل 
للقرار(.

http://cisgw3.law. :1٦( ق�سية كالوت رقم ٣٦٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، ٢٧ ني�سان/اأبريل 1999[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

ر �سرط الت�سليم وفقا للمادة ٣٣ )ج((. pace.edu/cases/990427g1.html )ُف�سِّ

http:// :1٧( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 1٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/030917c1.html )مت تغي���ري وقت ال�سحن املن�سو�س عليه يف الإيجاب—وهو ني�سان/اأبريل واأيار/مايو وحزيران/يونيه٢٠٠1 —اإىل ني�سان/اأبريل 
واأيار/ماي���و وحزيران/يوني���ه ومتوز/يولي���ه، وُحذفت عبارة "٢٠٠1" اأي�سا؛ وقررت هيئ���ة التحكيم اأن وقت الت�سليم ما زال يبداأ يف ني�سان/اأبري���ل، وتغيري الت�سليم من ثالث عمليات 
ى  اإىل اأربع عمليات ل يعني بال�سرورة تغيريا اأ�سا�سيا يف وقت الت�سليم؛ وفيما يتعلق بحذف عبارة "٢٠٠1،" قررت املحكمة اأنه كان ينبغي اأن ُيفهم على وجه املعقولية اأن العقد �سيوؤدَّ

خالل عام ٢٠٠1، لأن امل�سرتي ما زال بو�سعه �سراء ب�سائع تلك ال�سنة من البائع(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :18( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كوبلينت�س، اأملانيا، 4 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان(

cases/021004g1.html )ن�س���ت الأح���كام وال�سروط العامة للبائع على اأن "النقل �سيكلف 9 ماركات اأملانية للمرت املربع"؛ واأ�سيفت يف رد امل�سرتي عبارة "�سروط الت�سليم: ت�سليم يف 
موقع البناء"(.

http:// :19( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 1٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/030917c1.html )تغيري من ثالث عمليات ت�سليم قدرها ٥٠٠ طن و٧٠٠ طن و8٠٠ طن يف كل عملية، اإىل اأربع عمليات ت�سليم قدرها ٥٠٠ طن يف كل 
عملية؛ واعُتربت التعديالت غري اأ�سا�سية لأنه لي�س هناك تغيري يف الكمية الإجمالية(.

http://www.unilex.info/case. :٢٠( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الأول/دي�سمرب 1998 )قرار التحكيم رقم 89٠8(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cfm?pid=1&do=case&id=401&step=FullText )اأ�سدر اأحد الطرفني �سمانا م�سرفيا مل يكن مذكورا يف العقد، و�سكل ذلك اإيجابا مقابال، و�سكل قبول الطرف الآخر لل�سمان 
امل�سريف دون حتفظ، وبدء الإنتاج املزعوم لالأنابيب املطلوبة، قبول �سمنيا(.

)٢1( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 1 ني�سان/اأبريل 199٣ )قرار التحكيم رقم ٧٥(، يونيلك�س، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930401c1.html :على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :بوداب�س���ت، هنغاري���ا، 1٠ كان���ون الثاين/يناي���ر 199٢، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،Fováosi Biróság )٢٢(

cases/920110h1.html، ُنق�ست لأ�سباب اأخرى، ق�سية كالوت رقم ٥٣ ]Legfelsóbb Biróság، هنغاريا، ٢٥ اأيلول/�سبتمرب 199٢[.

http://cisgw3.law.pace. :٢٣( ق�سية كالوت رقم ٥٠ ]املحكمة املحلية يف بادن-بادن، اأملانيا، 14 اآب/اأغ�سط�س 1991[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

edu/cases/910814g1.html )انظر الن�س الكامل للقرار(.

http:// :٢4( اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 1٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/030917c1.html )تق���رر اأن ال�س���رط املح���ذوف ل يع���ادل تغيريا ملدى م�سوؤولية اأحد الطرفني جتاه الآخر، كما ه���و مبني يف املادة 19 )٣( من اتفاقية 
البيع(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3. :٢٥( املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�س، النم�سا، ٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.html

)٢٦( املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، 9 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ 

حمكمة كيل، اأملانيا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر 199٥، يونيلك�س )اأثبت الأداء من جانب الطرف اأن الطرفني اإما اأنهما خرجا عن املادة 19 اأو اأنهما تنازل عن اإنفاذ ال�سروط القيا�سية 
http://cisgw3.law. :املت�سارب���ة(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 11 اآذار/مار�س 1998[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/980311g1.html )قبل امل�سرتي، باأداء العقد، ال�سروط القيا�سية املختلفة عن عر�سه( )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٢٧( املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، 9 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ 

ذ �سوى ال�سروط القيا�سية امل�سرتك���ة بني الطرفني(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٥ متوز/ حمكم���ة كي���ل، اأملانيا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر 199٥، يونيلك�س )ل ينفَّ
يوليه ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030725g1.html )ت�سل اإىل نف�س النتيجة بتطبيق قاعدة 'اآخر اإيجاب'(.

http://cisgw3.law. :٢8( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 11 اآذار/مار�س 1998[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/980311g1.html )قب���ل امل�س���رتي، باأدائ���ه، ال�سروط القيا�سي���ة املختلفة عن �سروطه(؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، 199٧ )قرار التحكيم رقم 
8٦11(، يونيلك�س )اإذا اعُتربت ال�سروط القيا�سية اإيجابا مقابال، يكون املتلقي قد قبل تلك ال�سروط بت�سّلم الب�سائع ومعها فاتورة ملحق بها ال�سروط القيا�سية(. انظر اأي�سا حمكمة 
هريتوغينبو����س، هولن���دا، 19 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 199٦، يونيلك�س )ورد يف قبول البائع اأن �سروط���ه القيا�سية ل تنطبق اإل بقدر عدم تعار�سها مع �س���روط امل�سرتي القيا�سية(؛ 
املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�س، النم�سا، ٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323a3.html )بعد 
تطبي���ق قاع���دة 'اآخر اإيجاب'، قالت املحكمة اإن امل�سرتي قبل اإيجاب البائع، وبذلك اإدراج �سروطه القيا�سية، بقبول الب�سائع و�سداد جزء من الثمن(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة 

1٠٥ اجلزء الثاين-  تكوين العقد

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020307a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020307a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950919b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950919b1.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020610c1.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990427g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021004g1.html
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http:// :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply, Inc.) ٢00بن�سيلفاني���ا الغربي���ة، الوليات املتحدة، ٢٥ متوز/يوليه ٨
cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html )معركة ا�ستمارات يف اإطار املادة ١٩(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢٤، ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٤ اأيار/مايو ٢00٦[، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060524g1.html )يف بيع ب�سائع بني بائ���ع من هولندا وم�سرت اأملاين، تبادل فيها الثنان 
اأحكامهم���ا و�سروطهم���ا العامة، قررت املحكم���ة اأن تف�سري العقود ذات الأحكام املت�ساربة يوؤدي اإىل اأن تطبق على الأقل ال�سروط غ���ري املختلفة؛ وفيما يتعدى ذلك، تنطبق قاعدة ما 
ي�سمى 'نظرية اآخر اإيجاب'، التي تكون مبوجبها ال�سروط احلاكمة هي اآخر �سروط مت تبادلها؛ ويف هذه احلالة، يوؤدي البديالن اإىل نف�ض النتيجة، لأن �سرط اختيار املحكمة هو نف�سه 

يف كليهما(.
)٢٩( ق�سية كالوت رقم ٢0٣ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�سا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html


املادة ٢0

دها املوجُب للقبول يف برقي���ة اأو ر�سالة من حلظة ت�سليم الربقية  )١( يب���داأُ �سرياُن امل���دة التي يحدِّ
نًا بها َفِمَن التاري���خ املبنيَّ على الغالف.   لالإر�س���ال اأو م���ن التاريخ املب���نيَّ بالر�سالة، اأو اإذا مل يك���ن التاريخ مبيَّ
دها املوجُب للقبول بوا�سط���ة الهاتف اأو التلك�ض اأو غري ذلك من و�سائل الت�سال  ويب���داأُ �سرياُن املدة التي يحدِّ

الفوري، من حلظة و�سول الإيجاب اإىل املخاَطب.

)٢( َتدُخ���ُل العط���الُت الر�سمي���ة اأو اأيَّام عطلة العم���ل الواقعة اأثناء �سريان م���دة القبول يف ح�ساب 
تل���ك امل���دة. ومع ذلك، اإذا مل ميكن ت�سليُم اإخطار القب���ول يف عنوان املوجب ب�سبب كون اليوم الأخري من املدة 
ام  د امل���دة اإىل اليوم التايل من اأيَّ املح���ّددة للقبول عطل���ًة ر�سمية اأو يوَم عطلة عمل يف مكان عمل املوجب، مُتدَّ

العمل.

نظرة جمملة

١- تن�ض املادة ٢0 على قواعد حل�ساب املّدة التي يجب فيها على متلقي الإيجاب اأن يقبله.

ز هذه الفقرة بني و�سائل الت�سال التي تواجه تاأخريا بني الإر�سال والت�سليم )اجلملة ١(   ٢- وتبنيِّ الفقرة )١( متى يبداأ �سريان املدة املحّددة للقبول. ومتيِّ
وو�سائل الت�سال الفورية )اجلملة ٢(. ول توجد ق�سايا مبلغ عنها ُطبقت فيها هذه الفقرة.

٣- وتعالج الفقرة )٢( اأثر العطل الر�سمية واأيام عطل العمل على احت�ساب املّدة الزمنّية املحّددة. ول توجد ق�سايا مبلغ عنها ُطبقت فيها هذه الفقرة.

١0٧ اجلزء الثاين-  تكوين العقد
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املادة ٢١

ُر اآث���اَره اإذا ما قام املوجب دون تاأخ���ري باإبالغ املخاَطب �سفويا  )١( وم���ع ه���ذا ُيحِدُث القبوُل املتاأخِّ
بذلك اأو اأَر�َسل اإليه اإخطارًا بهذا املعنى.

)٢( اإذا َتب���نيَّ من الر�سالة اأو الوثيقة املت�سّمن���ة قبول متاأّخرا اأنها قد اأُر�سلت يف ظروف ظهر معها 
ر  اأن���ه لو كان اإي�سالها قد جرى ب�س���كل اعتيادي لو�سلت اإىل املوجب يف الوقت املنا�سب، فاإنَّ هذا القبوَل املتاأخِّ
يح���دث اآث���اَره اإّل اإذا قام املوجب دون تاأخري باإخبار املخاَطب �سفويا باأنَّ الإيجاَب قد اعُترب ملغيا اأو اأَر�َسل اإليه 

اإخطارا بهذا املعنى.

نظرة جمملة 

د اأحكام  ١- تن�ّض املادة ٢١ على اأّن القبول املتاأّخر يكون، رغم ذلك التاأخري، نافذ املفعول اإذا مّت الوفاء بال�سروط الواردة يف الفقرتني )١( و)٢(. وحتدِّ
اأخ���رى م���ن اجلزء الثاين من التفاقية متى يكون القبول متاأخرا. وهك���ذا تقت�سي املادة ١٨)٢(، لكي يكون القبول مر�سال يف الوقت املنا�سب، اأن ي�سل اإىل 
د الفقرة ٢٤ متى 'ي�سل' الرجوع  مق���دم الإيج���اب )املوِجب( خالل املدة الزمنية املحددة يف تلك الفقرة واملح�سوبة كما تن�ّض على ذلك تلك املادة ٢0؛ وحتدِّ
د الظروف التي يكون فيه���ا القبول نافذا عندما يقوم متلقي الإيجاب "بت�سّرف  ع���ن الإيج���اب اإىل متلقي الإيجاب )املخاَطب(. بيد اأن املادة ١٨ )٣( حتدِّ

ما، كالذي يتعلَّق باإر�سال الب�سائع اأو ت�سديد الثمن، دون اإخطار املوجب ]...[".

٢- وتن�ض الفقرة )١( على اأن القبول املتاأخر يعترب نافذا اإذا اأخطر مقدم الإيجاب متلقي الإيجاب، دون تاأخري، باأن القبول نافذ.)١(

٣- وتن����ضّ الفق���رة )٢( عل���ى اأن "الر�سالة اأو الوثيق���ة املت�سمنة قبول متاأخرا" تكون مع ذل���ك �سارية املفعول باعتبارها قب���ول اإذا تبني من الر�سالة اأو 
الوثيق���ة اأنه���ا كانت �ست�سل اإىل مقدم الإيجاب ب�سكل اعتيادي يف الوقت املنا�سب للقبول، ما مل يبّلغ مقدم العر�ض متلقيه دون تاأخري اأنه يعترب الإيجاب قد 

اأُلغي. ول توجد ق�سايا مبلغ عنها ُطبقت فيها الفقرة )٢(.

احلوا�ضي

)١( هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، ١٩٩٤ )ق���رار التحكي���م رق���م ٧٨٤٤(، The ICC International Court of Arbitration Bulletin )ت�سري���ن الثاين/

نوفم���رب ١٩٩٥( ٧٢-٧٣ )اإ�س���ارة اإىل القان���ون النم�س���اوي والتفاقية للقول باأن القب���ول املتاأخر لن يكون �ساري املفعول م���ا مل يخطر مقدم الإيجاب متلق���ي الإيجاب دون تاأخري باأن 
 القب���ول �س���اري املفع���ول(. مت التو�سل اإىل نف�ض النتيجة يف حمكمة منطق���ة هامبورغ، اأملانيا، ٢١ كان���ون الأول/دي�سمرب ٢00١، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011221g1.html )رغم اأن العقد اعُترب مربما لأنه مت اأداوؤه ب�سحن البائع للب�سائع وقبول امل�سرتي لها(.



املادة ٢٢
يج���وز �سحُب القبول اإذا و�سل طلُب ال�سح���ب اإىل املوجب قبل الوقت الذي يحدث فيه القبوُل اأثَره اأو يف 

نف�ض الوقت.

نظرة جمملة 

١- تن�ض املادة ٢٢ على اأنه يجوز ملتلقي الإيجاب اأن ي�سحب قبوله اإذا و�سل ال�سحب اإىل مقدم الإيجاب قبل الوقت الذي ي�سبح فيه القبول نافذا اأو يف 
نة يكون القبول من خالل  نف�ض ذلك الوقت. ويكون القبول نافذًا ب�سفة عامة حلظة و�سوله اإىل مقدم الإيجاب وفقًا للمادة ١٨)٢(. )مع اأنه يف ظروف معيَّ
د املادة ٢٤ متى 'ي�سل' القبول و�سحب القبول اإىل مقدم الإيجاب.  ت�س���رف م���ا نافذا عند القيام بذلك الت�سرف، وفقا ملا ن�ست عليه املادة ١٨)٣((. وحتدِّ

ول توجد ق�سايا مبلغ عنها ُطبقت فيها هذه املادة.

١0٩ اجلزء الثاين-  تكوين العقد
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املادة ٢٣
ينعقد العقُد يف اللحظة التي ُيحدث فيها قبوُل الإيجاب اأثَره وفقا لأحكام هذه التفاقية.

مقدمة

١- تن�ّض امل���ادة ٢٣ على اأّن العقد ينعقد عندما ي�سبح قبول الإيجاب 
ناف���ذًا. وبا�ستثناء ما تن�ض عليه املادة ١٨)٣(، يعترب القبول نافذًا حلظة 
و�سول���ه اإىل املوِج���ب )مق���دم الإيج���اب(، وفق���ًا للم���ادة ١٨)٢(. وين�ّض 
ال�ستثن���اء الوارد يف امل���ادة ١٨)٣( على اأّن القبول يكون نافذًا حلظة قيام 
متلق���ي الإيجاب )املخاَطب( بت�سرف م���ا، اإذا جاز له، بحكم الإيجاب اأو 
نتيج���ة للعادات التي ا�ستقر عليها التعامل ب���ني الطرفني اأو لالأعراف، اأن 
يبنّي موافقته على الإيجاب من خالل ذلك الت�سرف دون اإخطار املوِجب.

 تف�سري اإبرام العقد 
ووقت اإبرامه

٢- ينعقد العقد عندما تكون املرا�س���الت بني الطرفني وت�سرفاتهما، 
ر وفق���ا للمادة ٨، تثبت اأنه  ح�سبم���ا هو من�سو�ض عليه يف املادة ١٨ ومف�سَّ
كان هن���اك قب���ول نافذ لالإيج���اب.)١( وقد خل����ض اأحد الق���رارات اإىل اأّن 
ل،  الإيج���اب الذي جعل العقد م�سروطا مبوافق���ة حكومتي الطرفني ل يوؤجِّ

عن���د تف�سريه تف�سريا �سحيحا، انعقاد العقد مبوجب التفاقية.)٢( وخل�ض 
د واملقاول من الباطن املحتمل اتفقا على جعل اإبرام  قرار اآخر اإىل اأن املورِّ
عقد البي���ع م�سروطا مبنح عقد من الباطن يف امل�ستقبل من جانب املقاول 
الرئي�س���ي.)٣( ووفقا لنف�ض القرار، يقع ع���بء الإثبات املتعلق باإبرام العقد 

ل على واقعة هذا الإبرام.)٤( على عاتق الطرف الذي يعوِّ

ر املرا�سالت الالحقة باعتبارها  ٣- وحاملا ينعقد العقد، ميكن اأن تف�سَّ
عرو�سا لتعديل العقد. وُتخ�سع العديد من املحاكم هذه العرو�ض للقواعد 

اخلا�سة بالإيجاب والقبول الواردة يف التفاقية.)٥(

مكان انعقاد العقد

٤- ل تتن���اول امل���ادة ٢٣ م���كان انعقاد العق���د. وقد ا�ستنتج���ت اإحدى 
املحاك���م م���ن امل���ادة ٢٣ اأّن العقد ينعق���د يف مكان العمل ال���ذي ي�سل فيه 

القبول اإىل مقدم الإيجاب.)٦(

احلوا�ضي

)١( جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، املك�سيك، ٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦، يونيلك�ض )اأُبرم العقد عندما و�سل القبول اإىل امل�سرتي – مقدم العر�ض(؛ ق�سية كالوت 

رقم ١٣٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[ )رغم اأن اجلزء الثاين ل ينطبق ب�سبب وجود اإعالن مبوجب املادة ٩٢، قررت املحكمة اأن العقد اأُبرم من 
خالل ق�سد الطرفني(؛ ق�سية كالوت رقم ١٥٨ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�سا، ٢٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢[ )اأُبرم العقد عندما و�سل القبول اإىل مقدم الإيجاب(؛ ق�سية كالوت 

ر وفقا للمادة ٨، اأثبت ق�سد الطرفني اإبرام العقد( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. رقم ٥ ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩0[ )تبادل الر�سائل، الذي ف�سِّ
http://cisgw3.law. :حمكم���ة العا�سم���ة(، بوداب�ست، هنغاريا، ١0 كانون الثاين/يناير ١٩٩٢، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان( Fovárosi Biróság )٢(

pace.edu/cases/920110h1.html، اأُبطل لأ�سباب اأخرى، ق�سية كالوت رقم ٥٣ ]Legfelsóbb Biróság، هنغاريا، ٢٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٣( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، ١٩٩٤ )قرار التحكيم رق���م ٧٨٤٤(، The ICC International Court of Arbitration Bulletin )ت�سرين الثاين/نوفمرب 

.١٩٩٥( ٧٢-٧٣
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030428b1.html :٤( حمكمة ال�ستئناف يف لييج، بلجيكا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http:// :اعُترب العقد غري مربم ب�سبب عدم كفاية الإثبات(؛ حمكمة كانتون فرايبورغ، �سوي�سرا، ١١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(
cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف در�سدن، اأملانيا، ١0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061110g1.html )يق���ع عل���ى عاتق الطرف الذي اأراد اأن يح�سل على نتائج قانونية م���ن وجود اإعالن عن الق�سد عبء اأثبات اإر�سال الإخطار 
ي اإلغاء للعقد، وُخل�ض اإىل اأن املر�سل مل ُيثبت اأن املخاَطب تلقاه(. انظر اأي�سا املحكمة الإقليمية يف زيلينا، �سلوفاكيا، ٢٩ اآذار/مار�ض ٢00٤، ترجمة  وتلقي���ه؛ ونوق����ض يف الق�سي���ة تلقِّ
رت يف البداية اأن البائع مل ُيثب���ت وجود عقد بيع �سحيح ومل ُيثبت ت�سليم  بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329k1.html )قرَّ
ر ادعاءه �سداد ثمن ال�سراء(، اأُبطلت لأن اأدلة جديدة ُقدمت لتاأكيد وجود عقد بيع دويل: املحكمة العليا، �سلوفاكيا، ٢0 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٥،  الب�سائع، وبالتايل اأن البائع مل يربِّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051020k1.html، اأعيدت الق�سية اإىل املحكمة البتدائية، التي اأكدت عندئذ وجود العقد. 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070108k1.html :املحكم���ة الإقليمي���ة يف زيلينا، �سلوفاكيا، ٨ كان���ون الثاين/يناير ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان 
)اعُت���رب العق���د مربما مبوجب املادة ٢٣ من اتفاقية البيع(. انظر اأي�سًا املحكمة الإقليمية يف زيلينا، �سلوفاكيا، ١٨ حزيران/يونيه ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920110h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920110h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011s1.html


رت اأن اأحد العقود مل يربم لأن �سندات ال�سحن التي قدمها البائع مل تكن حمتوية على توقيع امل�سرتي اأو ختمه  العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070618k1.html )ق���رَّ
ومل يقدم البائع اأي دليل اآخر ُيثبت ت�سليم الب�سائع اأو اإبرام عقد �سمني(.

)٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٩٥ ]املحكمة العلي���ا، اإ�سبانيا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢000[ )عر�ض تعديل الثمن مل ُيقبل(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ١٩٣ ]املحكمة التجارية يف كانتون 

زيوريخ، �سوي�سرا، ١0 متوز/يوليه ١٩٩٦[ )عر�ض تعديل الثمن مل ُيقبل بال�سكوت، اإ�سارة اإىل املادة ١٨ )١((؛ ق�سية كالوت رقم ٢0٣ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�سا، ١٣ كانون 
الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[ )خطاب التاأكيد الذي اأُر�سل بعد اإبرام العقد مل ُيقبل(.

)٦( ق�سية كالوت رقم ٣0٨ ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[ )ينطبق القانون الأملاين لأن القبول و�سل اإىل مقدم الإيجاب يف مكان عمله 

يف اأملانيا( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

١١١ اجلزء الثاين-  تكوين العقد



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١١٢

املادة ٢٤

يف ُحكم هذا اجلزء من التفاقية، ُيعترب الإيجاب اأو الإعالن عن قبول اأو اأيُّ تعبري اآخر عن الق�سد قد 
"و�سل" اإىل املخاَطب عند اإبالغه �سفويا اأو ت�سليمه اإليه �سخ�سيا باأيِّ و�سيلة اأخرى اأو ت�سليمه يف مكان عمله اأو 

يف عنوانه الربيدي، اأو لدى ت�سليمه يف مكان �َسكنه املعتاد اإذا مل يكن له مكاُن عمل اأو عنواٌن بريدي.

نظرة جمملة

د امل���ادة ٢٤، يف �سي���اق اجل���زء الث���اين )الذي يحك���م تكوين  ١- حت���دِّ
العقد(، متى ي�سالخلط���اب اإىل الطرف الآخر. وي�سري اجلزء الثاين من 
التفاقي���ة اإىل الوق���ت الذي يكون في���ه اخلطاب "قد و�س���ل" اإىل الطرف 
الآخر يف املواد ١٥ )١( )الوقت الذي ي�سبح فيه العر�ض نافذا( و١٥ )٢( 
)�سحب الإيجاب( و١٦ )١( )الرجوع عن القبول( و١٧ )رف�ض الإيجاب( 
و١٨ )٢( )الوق���ت الذي ي�سبح فيه القبول نافذا( و٢0 )١( )بدء �سريان 
امل���دة املحددة للقب���ول اإذا مت تقدمي الإيجاب عن طري���ق و�سائل الت�سال 
الف���وري( و٢١ )٢( )القبول املتاأخر الذي كان من �ساأنه عادة اأن ي�سل يف 

الوقت املنا�سب( و٢٣ )وقت انعقاد العقد(.

نطاق املادة ٢٤

٢- ل تنطب���ق امل���ادة ٢٤ اإل عل���ى اخلطاب���ات الت���ي تر�سل قب���ل اإبرام 
العق���د اأو يف نف�ض وق���ت اإبرامه. وب�ساأن اخلطابات الت���ي تر�سل بعد اإبرام 
العقد، تن�ض املادة ٢٧ على اأن املر�سل اإليه )املخاَطب( يتحمل خطر عدم 

ال�ستالم اأو التاأخري اأو اخلطاأ.)١(

اخلطابات ال�سفوية

٣- ي�س���ل اخلطاب ال�سفوي اإىل املخاَطب عندما ير�سل اإليه. ول توجد 
ق�سايا مبلَّغ عنها طّبق فيها هذا احلكم.

اخلطابات الأخرى

٤- ي�س���ل اأي خطاب اآخر اإىل املخاَطب )املر�سل اإليه( عند ت�سليمه له 
�سخ�سي���ًا اأو اإىل مكان عمله اأو اإىل عنوانه الربيدي. واإذا مل يكن للمر�سل 
اإلي���ه مكان عمل اأو عنوان بري���دي، ي�سل اخلطاب اإلي���ه عندما ي�سلَّم اإىل 
م���كان اإقامته املعتاد. و يعترب اخلطاب امل�سلَّ���م اإىل العنوان املنا�سب نافذًا 
حت���ى ولو غري املر�سل اإليه عنوانه.)٢( وق���د قالت اإحدى املحاكم اإن اإعالن 
الق�س���د ي�سل اإىل املر�سل اإليه اإذا دخ���ل ذلك الإعالن جمال املر�سل اإليه 
بطريق���ة تتيح له اإمكانية اأن يعل���م، يف الظروف العادية، حمتوى الإعالن؛ 
ي اإعالنات الق�سد ت�سكل جزءا من  واأن اأي مرافق يقيمها املر�سل اإليه لتلقِّ

جمال �سيطرة املر�سل اإليه.)٣(

لغة اخلطابات

٥- ل تتن���اول امل���ادة ٢٤ �سراحة م���ا اإن كان اخلط���اب املكتوب بلغة ل 
ي�ستطي���ع املر�سل اإليه فهمها قد 'و�سل' اإليه. ووفقًا للفقرتني )١( و)٢( من 
ر خط���اب الطرف وفقًا للفه���م امل�سرتك للطرفني  امل���ادة ٨ ينبغ���ي اأن يف�سَّ
اأو، يف غي���اب هذا الفهم امل�سرتك، وفق���ا ملا ميكن اأن يفهمه �سخ�ض �سوي 
الإدراك م���ن نف����ض �سفة الطرف الآخر اإذا ُو�س���ع يف نف�ض الظروف. وقد 
ذك���رت اإحدى املحاك���م اأنه، وفقًا للمادة ٨، ل يعت���رب اخلطاب "قد و�سل" 
اإىل املر�س���ل اإليه م���ا مل تكن لغته متفقًا عليها ب���ني الطرفني اأو م�ستخدمة 
ب���ني الطرفني يف معامالتهما ال�سابقة اأو درجت عليها العادة يف نف�ض فرع 
التج���ارة.)٤( ومل تعِط عدة حماكم اأخرى اأي اأثر لل�سروط القيا�سية عندما 

ل تكون مرتجمة اإىل لغة الطرف الآخر.)٥(

احلوا�ضي

)١( لك���ن انظ���ر املحكمة اجلزئي���ة، اأم�سرتدام، هولندا، ٥ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ١٩٩٤، يونيلك�ض )تطبق امل���ادة ٢٤ على ر�سالة البائع التي تُرد عل���ى تف�سري امل�سرتي للرف�ض 

اجلزئي للب�سائع(.
)٢( املحكم���ة اجلزئي���ة، اأم�سرتدام، هولندا، ٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٤، يونيلك�ض )خطاب البائع ردا على تف�س���ري امل�سرتي للرف�ض اجلزئي للب�سائع "و�سل" اإىل امل�سرتي 

رغم اأن امل�سرتي مل يت�سلمه فعليا ب�سبب تغيري العنوان(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف در�سدن، اأملانيا، ١0 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ٢00٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان(

cases/061110g1.html )اإخطار اأُر�سل بالفاك�ض اإىل مكتب م�سرتك بني املر�سل اإليه و�سركات اأخرى(.

http://cisgw3.law.pace. :٤( ق�سية كالوت رقم ١٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

edu/cases/950208g3.html )مناق�سة "خماطرة اللغة" على �سوء املادة ٨(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥( ق�سية كالوت رقم ٣٤٥ ]حمكمة منطقة هايلربون، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cases/970915g1.html )�س���روط قيا�سي���ة من�سو�ض عليها باللغة الأملانية ح�سرا اأر�سلها بائع اأملاين اإىل م�سرت اإيطايل(؛ حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٥، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951006g1.html )�س���روط قيا�سية من�سو�ض عليها باللغة الأملانية ح�سرا اأر�سلها م�سرت 

اأملاين اإىل بائع اإيطايل(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061110g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061110g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970915g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970915g1.html


بيع الب�ضائع
اجلزء الثالث





نظرة جمملة

١- يت�سمن اجلزء الثالث من اتفاقية البيع القواعد التي تبني، يف حالة 
تكوين عقد بيع دويل، اللتزامات املو�سوعية للطرفني التي ين�سئها العقد. 
وت���رد يف املادة ١00 )ب( �سروط التوقي���ت املتعلقة بتطبيق هذه القواعد. 
ويتاأل���ف اجل���زء الثالث م���ن التفاقية م���ن الف�سل الأول "اأح���كام عامة" 
)امل���واد ٢٥-٢٩(؛ والف�س���ل الثاين "التزامات البائ���ع" )املواد ٣0-٥٢(؛ 
والف�سل الثال���ث "التزامات امل�سرتي" )امل���واد ٥٣-٦٥(؛ والف�سل الرابع 
"انتق���ال تبع���ة اله���الك" )امل���واد ٦٦-٧0(؛ والف�س���ل اخلام����ض "اأحكام 
م�سرتكة تنطب���ق على التزامات البائع وامل�سرتي" )املواد ٧١-٨٨(. ورغم 
اأن اتفاقي���ة البيع ل تن����ض �سراحة على قواعد عامة ب�س���اأن عبء الإثبات 
فق���د رئ���ي اأن التفاقية )ولي�ض القان���ون الوطني( هي الت���ي حتكم م�ساألة 
م���ن الذي يتحمل عبء اإثبات عنا�سر الأح���كام الواردة يف اجلزء الثالث. 
فق���د رئي اأن اتفاقية البي���ع ت�ستمل على مبادئ عام���ة تق�سي باأن الطرف 
ال���ذي يدع���ي حقا ي�ستند اإىل قاع���دة ما يقع عليه عبء اإثب���ات اأن �سروط 
تل���ك القاعدة م�ستوفاة، ويتعني على الطرف الآخ���ر اأن يثبت الوقائع التي 

ت�ستبعد تطبيق القاعدة اأو تعار�ض تطبيقها.)١(

 التحفظات امل�سموح بها 
للدول املتعاقدة

٢- مبوج���ب املادة ٩٢ من اتفاقي���ة البيع، يجوز لأي دول���ة متعاقدة اأن 
تعل���ن اأنها لن تلتزم باجل���زء الثالث من التفاقي���ة؛ ويف تلك احلالة تكون 
قواع���د التفاقي���ة امللزم���ة لتلك الدول���ة هي اأ�سا�س���ا القواعد ال���واردة يف 
اجل���زء الثاين ب�ساأن تكوين العق���د. ومل ُت�سدر اأي دولة متعاقدة مثل ذلك 
الإع���الن. ويجوز لدولتني متعاقدت���ني اأو دول متعاقدة لديها نف�ض القواعد 
القانوني���ة اأو قواع���د قانونية وثيقة ال�سلة تتعل���ق مب�سائل البيع اأن تعلن اأن 
التفاقي���ة ل تنطبق على عق���ود البيع )اأو تكوينها( حيثما يكون مكانا عمل 
الطرف���ني يف هذه الدول )املادة ٩٤ )١((. ويج���وز اأي�سا للدولة املتعاقدة 
اأن ت�س���در مثل هذا الإعالن اإذا كان���ت لديها نف�َض القواعد القانونية التي 
قها دولٌة غرُي متعاقدة اأو قواعَد قانونية تتَّ�سُل بها ات�سال وثيقًا ب�ساأن  ُتطبِّ
مها التفاقيُة )املادة ٩٤ )٢((. ويجوز لتلك الدولة غري  املوا�سيع التي ُتنظِّ
املتعاق���دة، عندما ت�سبح دولة متعاقدة، اأن تعلن اأن التفاقية �ستبقى غري 
منطبق���ة على عقود البيع )اأو تكوينها( املربم���ة مع الأ�سخا�ض املوجودين 
 يف الدول���ة املتعاقدة الت���ي �سبق اأن اأ�س���درت الإعالن )امل���ادة ٩٤ )٣((. 
 وق���د اأ�س���درت الدامن���رك وال�سوي���د وفنلن���دا والرنوي���ج اإعالن���ات ب���اأن

التفاقي���ة— مبا يف ذلك اجلزء الثالث منه���ا—ل تنطبق بني الأطراف 
املوجودي���ن يف تلك ال���دول اأو يف اآي�سلندا. وعندما اأ�سبح���ت اآي�سلندا دولة 

متعاقدة، اأعلنت اأنها �ستوا�سل هذا الرتتيب.

احلوا�ضي

)١( انظ���ر مث���ال ق�سية كالوت رقم ٩٣٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبري���ل ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. لالطالع على قرارات اأخرى تتناول م�ساألة 

نة من التفاقية )مثال النبذة ب�ساأن الفقرة ١٤ من املادة ٣٥(. عبء الإثبات هذه، انظر النبذة ب�ساأن الفقرات ٤-٧ من املادة ٤ ومناق�سة عبء الإثبات يف النبذة فيما يتعلق مبواد معيَّ

115





الف�ضل الأول من اجلزء الثالث

اأحكام عامة )املواد 29-25(

نظرة جمملة

١- ي�ستم���ل الف�س���ل الأول من اجلزء الثالث من التفاقية، وعنوانه "اأحكام عامة"، على اأربع مواد هي املواد ٢٥ -٢٩. وتتناول املادتان الأوليان من تلك 
ف "املخالفة اجلوهرية" الت���ي هي �سرط م�سبق لف�سخ العقد مبقت�سى املواد ٩٤ )١( )اأ( و٥١ )٢(  امل���واد امل�سائ���ل ذات ال�سلة بف�سخ العقد. فاملادة ٢٥ تعرِّ
و٦٤ )١( )اأ( و٧٢ )١( و٧٣ )١( و)٢( )وهي كذلك �سرط م�سبق لأن يوجب امل�سرتي ت�سليم ب�سائع بديلة مبقت�سى املادة ٤٦ )٢((؛ وتن�ض املادة ٢٦ على 
اأن الف�س���خ الناف���ذ للعقد يقت�سي توجيه اإخطار اإىل الطرف الآخ���ر. وتتناول الأحكام املتبقية من الف�سل الأول م�سائل متنوعة. فاملادة ٢٧ تتناول ما اإن كان 
الإخطار املوجه مبقت�سى اجلزء الثالث نافذا رغم التاأخري اأو اخلطاأ يف اإر�سال الإخطار اأو عدم و�سوله. وت�سمح املادة ٢٨ للمحكمة باأن ترف�ض اإ�سدار اأمر 

بالأداء املطابق يف الظروف التي ل تفعل فيها ذلك مبقت�سى قانونها الداخلي. واأخريا، حتكم املادة ٢٩ تعديل العقود التي تنطبق عليها التفاقية. 
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١١٨

املادة ٢٥

َتك���وُن خمالف���ُة العقد من جانب اأَحد الطرف���ني خمالفًة جوهرية اإذا ت�سّبب���ت يف اإحلاق �سرر بالطرف 
َع احل�سوَل عليه مبوجب العقد، اإلَّ اإذا مل  الآخ���ر م���ن �ساأنه اأن يحرَمه ب�سكل اأ�سا�سي مما كان يح���قُّ له اأن يتوقَّ
ع مثل  ع مثل هذه النتيجة ومل يكن اأيُّ �سخ�ض �َس���ِويِّ الإدراك من نف�ض ال�سلة يتوقَّ يك���ن الط���رُف املخالُف يتوقَّ

هذه النتيجة يف نف�ض الظروف.

مقّدمة

ف املادة ٢٥ م�سطلح "املخالفة اجلوهرية" الذي ُي�ستخدم يف  ١- تع���رِِّ
فة هنا هي  خمتل���ف اأحكام التفاقية. واملخالفة اجلوهرية ح�سبما هي معرَّ
�س���رط م�سبق ل�سبل انت�ساف معيَّنة مبقت�س���ى التفاقية، مبا يف ذلك حق 
الط���رف يف ف�سخ العقد مبقت�سى املادتني ٤٩ )١( )اأ( و٦٤ )١( )اأ( وحق 
امل�سرتي يف اأن يوجب ت�س�ليم ب�س�ائع بدي�لة عن الب�سائع التي ل تطابق العقد 
)امل���ادة ٤٦ )٢((. وُي�ستخدم التعبري اأي�سا يف اأحكام اأخرى من التفاقية 
 فيما يتعلق بف�سخ العقد )انظر املواد ٥١ )٢( و٧٢ )١( و٧٣ )١( و)٢((. 
وتوؤث���ر املخالف���ة اجلوهرية اأي�سا على اإعمال ما تن����ض عليه التفاقية من 
اأحكام انتقال التبعة - انظر املادة ٧0 والفقرة ١٣ من النبذة ب�ساأن الف�سل 
الرابع من اجلزء الثالث. وتقرر املادة ٢٥ ب�سورة عامة احلد الفا�سل بني 
احل���الت التي تن�ساأ عنها �سبل "عادية" لالنت�ساف من خمالفة العقد—
كالتعوي�ض وتخفي�ض ال�سعر—واحلالت التي تتطلب �سبل انت�ساف اأ�سد، 

مثل ف�سخ العقد.

 تعريف املخالفة اجلوهرية 
ب�سورة عامة

٢- تقت�سي املخالفة اجلوهرية، اأوًل، اأن يكون اأحد الطرفني قد ارتكب 
خمالف���ة للعقد. وميكن اأن تكف���ي خمالفة اأي الت���زام مبقت�سى العقد—

�سريطة اأن تتوافر ال�سروط الأخرى للمخالفة اجلوهرية—ب�سرف النظر 
عم���ا اإن كان قد مت التعاقد على الواجب عل���ى وجه التحديد بني الطرفني 
اأو كان، ب���دل من ذلك، ينب���ع من اأحكام التفاقي���ة. وحتى خمالفة واجب 
تبع���ّي ميك���ن اأن ت�سبب خمالفة جوهري���ة. فعلى �سبيل املث���ال، عندما كان 
م���ن واجب �سانع اأن يحتف���ظ بب�سائع ذات عالمة جتارية معينة للم�سرتي 
ح�س���را، وعر�ض ال�سانع الب�سائ���ع ذات العالمة التجارية يف معر�ض من 
اأجل بيعها )وا�ستمر يف ذلك حتى بعد اأن اأنذره امل�سرتي( رئي اأن ال�سانع 

ارتكب خمالفة جوهرية.)١(

٣- ولك���ي تك���ون املخالف���ة جوهرية، يج���ب اأن تك���ون ذات طبيعة ووزن 
ن���ني. فيجب اأن يكون الطرف املت�سرر ق���د عانى �سررا يحرمه ب�سورة  معيَّ
جوهري���ة مم���ا كان يحق ل���ه اأن يتوقعه مبقت�س���ى العقد. ولذل���ك يجب اأن 
�ض ب�سورة جوهرية توقعات الطرف املت�سرر املربرة  تلغ���ي املخالفة اأو تخفِّ
م���ن العقد. وماهية التوقعات املربرة تتوقف عل���ى العقد املعنيَّ وعلى توزيع 
املخاط���ر املتوخ���ى يف اأحكام العقد، وعلى الأعراف املعت���ادة، وعلى اأحكام 
التفاقية. فمثال، ل ي�ستطي���ع امل�سرتون عادة اأن يتوقعوا اأن متتثل الب�سائع 

امل�سلَّمة للوائح واملعايري الر�سمية يف بلد امل�سرتي.)٢( ولذلك، مثال، مل ُيعترب 
ت�سلي���م حيوان بل���ح البح���ر (mussels) املحتوي على ن�سبة م���ن الكادميوم 
تتج���اوز امل�ستويات املو�سى بها يف بلد امل�س���رتي خمالفة جوهرية )اأو حتى 
خمالف���ة على الإطالق( لأنه مل يكن للم�سرتي اأن يتوقع اأن يفي البائع بتلك 
�ض يف حد ذاته  املعاي���ري، ولأن ا�ستهالك بلح البحر بكمي���ات �سغرية ل يعرِّ
�سح���ة امل�ستهلك للخطر.)٣( غري اأن املحكم���ة ذكرت يف تلك الق�سية ثالثة 
ا�ستثناءات من قاعدة اأن البائع لي�ض بحاجة اإىل اأن يعرف ويراعي املعايري 
املطبق���ة يف بلد امل�سرتي، وه���ي: )١( اإذا كانت املعايري املطبقة يف البلدين 
كليهما متطابقة، اأو )٢( اإذا اأبلغ امل�سرتي البائع، قبل اإبرام العقد اأو بعده، 
بتل���ك املعاي���ري، اأو )٣( اإذا كان البائ���ع يعل���م اأو كان ينبغ���ي اأن يعلم بتلك 
املعاي���ري ب�سبب ظروف خا�سة، وذلك مثال لأن���ه متخ�س�ض ب�سفة خا�سة 

يف ال�سادرات اإىل بلد امل�سرتي اأو لديه مكتب فرعي فيه.)٤(

٤- وتن�ض املادة ٢٥ كذلك على اأن املخالفة ل تكون جوهرية اإل اإذا كان 
ميكن على وج���ه املعقولية للطرف املخال���ف اأن يتوقع احلرمان اجلوهري 
م���ن التوقعات ال���ذي �سببته املخالفة. بيد اأن احلك���م ل يذكر الوقت الذي 
ع نتائج املخالفة. وق���د قيل �سراحة اإن  يج���ب اأن يكون من املمك���ن فيه توقُّ

وقت اإبرام العقد هو الوقت ذو ال�سلة.)٥(

٥- ورئ���ي اأن عب���ارة 'املخالف���ة اجلوهري���ة' ينبغ���ي اأن تف�س���ر تف�س���ريا 
تقييديا.)٦( وراأت اإحدى املحاكم اأنه، يف حالة ال�سك، ل ينبغي قبول وجود 

اأي خمالفة جوهرية.)٧(

اأحوال حمددة للمخالفة اجلوهرية

٦- بّت���ت املحاكم يف ما اإن كان���ت اأمناط منوذجية معين���ة من الوقائع 
ر يف منا�سبات خمتلفة اأن التخلف التام  ت�سكل خمالفات جوهرية. وقد تقرَّ
عن تنفيذ واجب تعاقدي اأ�سا�سي ي�سكل خمالفة جوهرية للعقد ما مل يكن 
ر ذلك يف حالة عدم  ل���دى الط���رف �سبب يربر المتناع عن التنفيذ. وتق���رَّ
الت�سلي���م النهائي)٨( وكذلك يف حالة عدم الت�سديد النهائي.)٩( بيد اأنه اإذا 
مل يت���م التنفي���ذ النهائي جلزء �سغ���ري من العقد )مثل ع���دم ت�سليم دفعة 
واحدة من عدة دفعات من الب�سائع(، يكون عدم التنفيذ خمالفة ب�سيطة 
غ���ري جوهري���ة للعقد.)١0( وم���ن ناحية اأخ���رى، ُوجد اأن الإع���الن النهائي 
وغري املربر لق�سد املرء عدم الوف���اء بالتزاماته التعاقدية ي�سكل خمالفة 
جوهري���ة.)١١( وباملثل فاإن ع�سر امل�س���رتي وو�سعه حتت �سلطة مدير اعترب 
اأن���ه ي�سكل خمالفة جوهرية مبقت�سى امل���ادة ٦٤ لأنه يحرم البائع الذي مل 
يح�سل على ال�سداد مما كان يحق له اأن يتوقعه مبوجب العقد، وهو ت�سديد 



الثمن الكامل.)١٢( وباملثل ف���اإن رف�ض امل�سرتي فتح خطاب اعتماد ح�سبما 
يقت�س���ي العقد اعُترب اأنه ي�سكل خمالفة جوهرية.)١٣( وتقرر اأي�سا اأن عدم 
ت�سليم الدفعة الأوىل من الب�سائع يف عملية بيع على دفعات يعطي امل�سرتي 
�سببا لالعتقاد باأن الدفعات التالية لن ت�سلَّم، ولذلك يكون حدوث خمالفة 

جوهرية للعقد متوقعا )املادة ٧٣ )٢((.)١٤(

٧- وعموما، ل ي�سكل التنفيذ املتاأخر—�سواء التنفيذ املتاأخر يف ت�سليم 
 الب�سائع اأو الت�سديد املتاأخر للثمن— يف حد ذاته خمالفة جوهرية للعقد.)١٥( 
وفقط عندما تكون لوقت التنفيذ اأهمية اأ�سا�سية، اإما لأن التعاقد مت عليه)١٦( 
 اأو نتيج���ة لظ���روف ظاهرة )كم���ا يف حال���ة الب�سائع املو�سمي���ة مثال()١٧( 
ي�س���كل مثل ذلك التاأخري خمالفة جوهرية.)١٨( ورغم اأن تاريخ الت�سليم قد 
د بالتفاق، ميكن اأن ل ي�س���كل التاأخري ملدة ق�سرية خمالفة جوهرية  يح���دَّ
اإذا مل تت�س���رر م�سال���ح امل�س���رتي.)١٩( ولكن حتى اإذا مل يك���ن التاأخري يف 
الت�سليم اأو يف ال�سداد اأو يف ت�سلُّم الب�سائع ل يعترب عموما خمالفة جوهرية، 
ت�سم���ح التفاقية للطرف املت�س���رر بتحديد وقت اإ�س���ايف للتنفيذ، واإذا مل 
يق���م الطرف املخالف بالتنفي���ذ خالل ذلك الوقت، ج���از عندئذ للطرف 
 املت�سرر اأن يعلن ف�سخ العقد )املادتان ٤٩ )١( )ب( و٦٤ )١( )ب((.)٢0( 
ولذا ففي تلك احلالت، ولكن يف تلك احلالت فقط، يوؤدي انق�ساء الوقت 
الإ�س���ايف اإىل حتوي���ل التاأخري غ���ري اجلوهري يف التنفي���ذ اإىل �سبب كاف 

للف�سخ.

٨- واإذا �ُسلِّم���ت ب�سائع معيب���ة، ي�ستطيع امل�سرتي ف�س���خ العقد عندما 
ُيعترب على نحو �سحيح اأن ع���دم مطابقة الب�سائع ي�سكل خمالفة جوهرية 
للعق���د )امل���ادة ٤٩ )١( )اأ((. ولذلك فاإن من الأ�سا�س���ي معرفة الأحوال 
ل فيها ت�سلي���م الب�سائع غ���ري املطابقة خمالف���ة جوهرية. وقد  الت���ي ي�س���كِّ
وج���دت ق���رارات حماكم حول هذه النقط���ة اأن عدم املطابق���ة فيما يتعلق 
بالنوعية يبقى جمرد خمالفة غري جوهرية للعقد ما دام امل�سرتي ي�ستطيع 
اأو يعيد بيعها ولو  اإزع���اج غري معقول—اأن ي�ستخ���دم الب�سائع  —دون 
بتخفي����ض ال�سعر.)٢١( فعل���ى �سبيل املثال فاإن ت�سلي���م حلوم جممدة زائدة 
الده���ون وزائدة الرطوبة، الذي جع���ل قيمتها بالتايل اأقل بن�سبة ٢٥.٥ يف 
املائة عن اللحوم ذات النوعية املتعاقد عليها )وفقا لراأي خبري(، مل ُيعترب 
خمالف���ة جوهرية للعقد، لأنه كانت للم�س���رتي الفر�سة لإعادة بيع اللحوم 
ب�سعر اأدن���ى اأو ت�سنيعها بطريقة اأخرى.)٢٢( ومن الناحية الأخرى، اإذا مل 
يك���ن يف الإم���كان ا�ستخدام الب�سائ���ع غري املطابقة اأو اإع���ادة بيعها بجهد 
معق���ول فاإن ذلك ي�سكل خمالفة جوهرية ويعطي امل�سرتي احلق يف اإعالن 
ف�سخ العقد.)٢٣( وقد رئي اأن الأمر كذلك اأي�سا عندما تعاين الب�سائع عيبا 
خطريا وغ���ري قابل لالإ�سالح رغم اأنها ل ت���زال قابلة لال�ستعمال اإىل حد 
م���ا )مث���ل الأزهار التي كان م���ن املفرت�ض اأن تبقى مزده���رة طوال ف�سل 
ال�سيف لكنها بقيت كذلك جزءا منه فقط(.)٢٤( واعتربت املحاكم اإحدى 
املخالف���ات جوهري���ة، دون اإ�سارة اإىل ال�ستعم���الت البديلة املمكنة اأو اإىل 
اإع���ادة البيع من جانب امل�سرتي، عندما كان���ت يف الب�سائع عيوب رئي�سية 
وكانت هناك حاجة اإىل ب�سائع مطابقة من اأجل �سنع منتجات اأخرى.)٢٥( 
وج���رى التو�سل اإىل نف�ض ال�ستنتاج عندما نتج���ت عدم مطابقة الب�سائع 

عن اإ�سافة عنا�سر كانت اإ�سافتها غري قانونية يف بلد البائع وبلد امل�سرتي 
كليهما.)٢٦(

٩- وتن�س���اأ م�س���اكل خا�س���ة عندم���ا تك���ون الب�سائ���ع معيب���ة ولكنه���ا قابلة 
لالإ�سالح. وراأت بع�ض املحاكم اأن القابلية لالإ�سالح ب�سهولة حتول دون احلكم 
بوج���ود خمالفة جوهري���ة.)٢٧( وت���رتدد املحاك���م يف اعتبار املخالف���ة جوهرية 

عندما يعر�ض البائع الإ�سالح العاجل وينجزه دون اأي م�سايقة للم�سرتي.)٢٨(

١0- وميك���ن اأي�س���ا اأن ي�سكل الإخالل بالتزام���ات تعاقدية اأخرى خمالفة 
جوهري���ة. بيد اأن م���ن ال�سروري اأن حت���رم املخالفة الط���رف املت�سرر من 
فائدة العقد الرئي�سية واأن يك���ون باإمكان الطرف الآخر توقع هذه النتيجة. 
وهك���ذا، قال���ت اإح���دى املحاك���م اإن���ه ل توج���د خمالف���ة جوهري���ة يف حالة 
ت�سلي���م �سهادات غ���ري �سحيحة تتعلق بالب�سائ���ع اإذا كان من املمكن ت�سويق 
الب�سائ���ع رغم ذل���ك اأو كان با�ستطاعة امل�سرتي نف�س���ه اأن يح�سل ب�سهولة 
عل���ى ال�سهادات ال�سحيحة – على نفقة البائع.)٢٩( وباملثل، ل ي�سكل اخلطاأ 
املطبعي يف �سند ال�سحن )"١٩٩٩" بدل من "١٩٩٨"( خمالفة جوهرية ول 
ل الإنكار غري  يخ���ّول للم�سرتي احل���ق يف رف�ض ال�سداد.)٣0( وميك���ن اأن ي�سكِّ
املربر للحق���وق التعاقدية للط���رف الآخر—مثل رف����ض العرتاف ب�سحة 
�س���رط الحتفاظ بحق امللكية وح���ق البائع يف حيازة الب�سائع،)٣١( اأو الإنكار 
غري املربر لعقد �سحيح بعد احتياز عينات للب�سائع)٣٢( —خمالفة جوهرية 
للعقد. وينطبق ال�سيء نف�سه عند الإخالل اجلوهري بالقيود املفرو�سة على 
اإع���ادة البيع،)٣٣( اأو عندم���ا يرف�ض امل�سرتي، يف اإطار عقد ت�سليم على ظهر 
ال�سفين���ة )فوب(، اأن يوؤدي التزام���ه با�ستئجار �سفينة، بحيث ي�ستحيل على 

البائع ت�سليم الب�سائع ب�سروط الت�سليم على ظهر ال�سفينة.)٣٤(

١١- وب�سف���ة عامة ل ي�سكل التاأخري يف قبول الب�سائع خمالفة جوهرية، 
خ�سو�سا عندما يكون التاأخري لب�سعة اأيام فقط.)٣٥(

١٢- والإخالل املرتاكم لعدة التزامات تعاقدية يجعل املخالفة اجلوهرية 
اأك���رث احتم���ال ولكنه ل ي�س���كل خمالف���ة جوهري���ة تلقائي���ا.)٣٦( ففي هذه 
احل���الت، يعتمد وجود خمالفة جوهرية عل���ى ظروف احلالة وكذلك على 
م���ا اإن كان قد نتج عن املخالفة فقدان الطرف املت�سرر للفائدة الرئي�سية 

من العقد اأو مل�سلحته يف العقد.)٣٧(

عبء الإثبات

١٣- حتك���م امل���ادة ٢٥ اإىل حد ما ع���بء اإثبات عنا�سره���ا. ويقع العبء 
املتعل���ق بعن�س���ر التوقع ال���وارد يف املادة ٢٥ على عات���ق الطرف الذي قام 
باملخالفة،)٣٨( ويتوجب على هذا الطرف اأن يثبت اأنه مل يتوقع الأثر ال�سار 
اجلوه���ري ملخالفت���ه واأن ال�سخ�ض ال�سوي الإدراك م���ن نف�ض ال�سفة ويف 
نف�ض الظروف مل يكن ليتوقع مثل ذلك الأثر. ومن الناحية الأخرى، يتعني 
على الط���رف املت�سرر اأن يثبت اأن املخالف���ة حرمته ب�سورة جوهرية مما 

كان يحق له اأن يتوقعه مبوجب العقد.)٣٩(

احلوا�سي

)١( ق�سية كالوت رقم ٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[؛ انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢١٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون 

 Journal du droit اآرغ���او، �سوي�س���را، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧[؛ انظر اأي�س���ا ق�سية كالوت رقم ١٥٤ ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�س���ا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٥[، اأي�سا يف
international ١٩٩٥، ٦٣٢ )خمالف���ة اأح���د قيود اإع���ادة ال�سترياد(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[، اأي�سا يف 

Internationales Handelsrecht ٢00٣، ١٧٢ )خمالفة التزام توزيع ح�سري(.

١١٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٢0

)٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[؛ انظر ق�سية كالوت رقم ٤١٨ ]حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة لويزيانا ال�سرقية، الوليات 

املتح���دة ١٧ اأيار/ماي���و ١٩٩٩[ )بنف�ض املعن���ى واعتمادا على ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٤٢٦ ]املحكمة العليا، 
 Internationales ،]٢000 اإ�سبانيا، ٢ اآذار/مار�ض[ ٢00١، ١١٧. انظر اأي�سا حمكمة مقاطعة غرينادا Internationales Handelsrecht اأي�سا يف ،]النم�سا، ١٣ ني�سان/اأبريل ٢000
Handelsrecht ٢00٢، ٨٢ )اعُت���رب ت�سلي���م حل���م دج���اج مل يكن مطابقا للوائح الذبح يف بلد امل�س���رتي لي�ض خمالفة على الإطالق(؛ املحكمة العليا، النم�س���ا، ٢٥ كانون الثاين/يناير 

٢00٦، Internationales Handelsrecht ٢00٦، ١١0 )ت�سليم كبد خنزير مت رف�ض ا�سترياده لأنه غري مطابق للوائح ال�سترياد(.
)٣( ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[.

)٤( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رقم ١٢٣ ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[ وق�سية كالوت رقم ٤١٨ ]حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�سرقية، الوليات 

املتحدة، ١٧ اأيار/مايو ١٩٩٩[ )تطبيق ال�ستثناء الثالث من ال�ستثناءات التي �ساغتها املحكمة الحتادية(.
)٥( ق�سية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٦٨١ ]اللجنة ال�سينية 

للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٨ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[.
.٢، ٢٧0١0 Internationales Handelsrecht ،٢00٦( املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٩(

)٧( املرجع نف�سه. )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩0 ]Pretura circondariale di Parma، اإيطالي���ا، ٢٤ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١٩٨٩[ )ت�سليم جزئي فقط ومتاأخر للغاي���ة(؛ ق�سية كالوت رقم ١٣٦ 

]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ٢٤ اأيار/مايو ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٣0 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[؛ ق�سية كالوت رقم ٤٦٨ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة 

لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٥٧٨ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان الغربية، الوليات 
املتح���دة، ١٧ كان���ون الأول/دي�سمرب ٢00١[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٨١0 ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، ٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩[ 
)رف����ض فت���ح خطاب اعتماد(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٩٨٣ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١0 اأيار/مايو ٢00٥ )حتى عدم ال�سداد 

النهائي اجلزئي ميكن اأن ي�سكل خمالفة جوهرية(.
)١0( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٧٥ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملاني���ا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧[؛ اأي�سا املحكمة الإقليمية العلي���ا يف براندينبورغ، اأملانيا، ١٨ ت�سرين 

.١0٢، ٥00٩ Internationales Handelsrecht ،٢00الثاين/نوفمرب ٨
)١١( انظر ق�سية كالوت رقم ١٣٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ٢٤ اأيار/مايو ١٩٩٥[ يف تلك الق�سية وجه البائع اإخطارا باأنه باع الب�سائع املحددة اإىل بائع اآخر. 

انظ���ر اأي�س���ا ق�سية كالوت رقم ٥٩٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتم���رب ٢00٤ ) رف�ُض البائع الت�سليم بافرتا�ض اأن العقد األغي ي�سكل خمالفة جوهرية( 
)انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التجاري ال���دويل يف غرفة التجارة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٤ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ١٩٩٥/٣٨٧(، 

يونيلك�ض )رف�ض نهائي لدفع الثمن(.
)١٢( ق�سية كالوت رقم ٣0٨ ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[.

)١٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٦٣١ ]املحكمة العليا يف كوين�زلند، اأ�سرتاليا، ١٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢000[، ت�سري اإىل ق�سية كالوت رقم ١٨٧ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة 

نيوي���ورك اجلنوبي���ة، الوليات املتحدة، ٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٩٨٦ ]اللجن���ة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري 
الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٤ �سباط/فرباير ٢00٢[.

)١٤( ق�سية كالوت رقم ٢١٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٥ �سباط/فرباير ١٩٩٧[.

)١٥( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ميالنو، اإيطاليا، ٢0 اآذار/مار����ض ١٩٩٨، يونيلك�ض )ت�سليم متاأخر(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٤ 

ني�سان/اأبريل ١٩٩٧[ )ت�سليم متاأخر(؛ ق�سية كالوت رقم ٣0١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧٥٨٥[ )�سداٌد متاأخر(؛ ق�سية كالوت رقم 
٨٥٩ ]املحكمة العليا يف اأونتاريو، كندا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٣[ )ت�سليٌم متاأخر، بافرتا�ض وقوع خمالفة جوهرية بناء على الوقائع(.

)١٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٧٧ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٧[ )اعُت���رب الت�سليم املتاأخر لب�سائع ذات �س���وق متقلبة، يف اإطار بيع مع 

الت�سليم خال�ض التكلفة والتاأمني واأجرة ال�سحن )�سيف(، خمالفة جوهرية للعقد(.
)١٧( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ميالنو، اإيطالي���ا، ٢0 اآذار/مار�ض ١٩٩٨، يونيلك�ض )طلب امل�سرتي ب�سائع حمبوكة )حمبوكات( مو�سمي���ة واأ�سار اإىل الأهمية اجلوهرية للت�سليم 

 ICC ،)يف التاري���خ املح���دد، واإن كانت تلك الإ�سارة بعد اإبرام العق���د(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، كان���ون الثاين/يناير ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٧٨٦
.٧0 ،٢000 International Court of Arbitration Bulletin

)١٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٧٥ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملاني���ا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧[ )الت�سليم املتاأخر ي�سكل خمالف���ة جوهرية للعقد حيث كان امل�سرتي 

يف�س���ل ع���دم الت�سليم ب���دل من ذلك، وكان ميكن اأن يكون البائع مدركا لذلك(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٥٩ ]املحكمة العليا يف اأونتاري���و، كندا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٣[ )الت�سليم 
املتاأخ���ر ي�س���كل خمالف���ة جوهرية لأن البائع كان يعل���م اأن امل�سرتي اعتمد على الأداء يف الوقت املنا�سب، وكان ل بد له من اأن يعتمد علي���ه، لكي يفي بعقد الت�سليم اخلا�ض به مع اأحد 

العمالء ]غري اأن املحكمة اعتمدت جزئيا على القانون العام[(.
)١٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٤٦ ]حمكم���ة ال�ستئناف يف الوليات املتح���دة للدائرة الثالثة، الوليات املتح���دة، ١٩ متوز/يوليه ٢00٧[ )اعُترب التاأخ���ري ملدة يومني الذي مل مينع 

ا�ستعمال الب�سائع امل�سلَّمة خمالفة غري جوهرية(.
)٢0( انظر، مثال ق�سية كالوت رقم ٣0١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧٥٨٥([.

)٢١( ق�سية كالوت رقم ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٤٨ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٨[.

)٢٢( ق�سية كالوت رقم ٢٤٨ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٩٨٨ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، 

جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢000[ )قررت اأن ت�سليم قطع عملة معدنية غري مطابقة باع امل�سرتي ٧٥ يف املائة منها ل ي�سكل خمالفة جوهرية(.
)٢٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٥0 ]حمكمة النق�ض، فرن�س���ا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦[ )نبيذ حملَّى حتلية ا�سطناعية(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٧٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

فرانكف���ورت اآم ماي���ن، اأملاني���ا، ١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[ )اأحذي���ة مت�سققة اجللد( )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ حمكمة منطقة لند�سوت، اأملاني���ا، ٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، 
 ٢، ٢٧0١0 Internationales Handelsrecht ،٢00يونيلك����ض )اأقم�س���ة تي-�سريت تنكم�ض بدرجتني من املقا�ض بعد الغ�سل���ة الأوىل(؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/ماي���و ٩

)ماكينة تعبئة مل ت�سل اإل اإىل ثلث م�ستوى الإنتاج املتفق عليه(.
)٢٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ١0٧ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف اإن�س���ربوك، النم�سا، ١ متوز/يوليه ١٩٩٤[. لالط���الع على ق�سية مماثلة، انظر ق�سي���ة كالوت رقم ٩٩٢ ]املحكمة 

اجلزئي���ة يف كوبنهاغ���ن، الدامن���رك، ١٩ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٧[ )ح�س���ان �سي�سي ا�سرُتي ملناف�سات ركوب اخليل وات�سح اأنه اأعرج عرج���ا ل عالج له، واعُترب اأن ذلك ل ي�سكل 
خمالفة جوهرية(؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢00٩[، Internationales Handelsrecht ٢0١0، ٢٧ )ماكينة تعبئة مل ت�سل اإل اإىل ثلث م�ستوى الإنتاج املتفق عليه(.



)٢٥( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ١٣٨ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، ٦ كان���ون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[ )�ساغطات ذات قدرة تربيد 

اأدن���ى وا�سته���الك كهرباء اأعلى مما هو احل���ال يف الب�سائع املتعاقد عليها، كانت لزمة ل�سنع مكيفات هواء من جانب امل�سرتي(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ١٥0 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، 
٢٣ كان���ون الثاين/يناي���ر ١٩٩٦[ )نبيذ حُملَّى ا�سطناعيا( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ٣١٥ ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٩[ )األواح فلزية غري 
منا�سب���ة اإطالق���ا لنوع الت�سنيع الذي يتوّخاه امل�سرتي العميل( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا حمكمة بو�ست���و اأر�سيزيو، اإيطاليا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ٢00١، ُن�سرت 
يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، ٢00٣، ١٥0–١٥٥، متاح���ة اأي�س���ا يف يونيلك����ض )مت اإخبار البائع بت�سليم ماكينة غري منا�سبة اإطالقا لال�ستخدام 
املع���نيَّ وعاج���زة ع���ن بلوغ م�ستوى الإنتاج املوعود، مثلت خمالفة "خط���رية وجوهرية" للعقد، لأن م�ستوى الإنتاج املوعود كان �سرطا جوهريا لإب���رام العقد؛ ولذلك كان عدم املطابقة 
اأ�سا�س���ا ا�ستن���د اإليه الإلغاء(؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢00٩، Internationales Handelsrecht ٢0١0، ٢٧ )حتى بعد حماولت عديدة ملعاجلة امل�ساكل، مل ت�سل 

ماكينة التعبئة اإل اإىل ثلث م�ستوى الإنتاج املوعود(.
)٢٦( ق�سية كالوت رقم ١٥0 ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦[ )نبيذ حملَّى ا�سطناعيا، وهو ممنوع مبوجب قانون الحتاد الأوروبي والقوانني الوطنية( 

)انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ١٧0 ]املحكمة املحلية يف ترير، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٥[ )نبيذ خملوط باملاء( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. باملثل، 
حمكمة غرافينهاغ، هولندا، ٢٣ ني�سان/اأبريل ٢00٤، Nederlands Jurisprudentie ٢00٤، الرقم ٧١٣ )ت�سليم دقيق م�ساف اإليه مادة م�سرِطنة ممنوعة يف هولندا ولكن لي�ض يف 

ر اأنه ي�سكل خمالفة جوهرية(. موزامبيق – مكان الت�سليم وال�ستخدام – تقرَّ
)٢٧( املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�س���را، ٢٦ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٥، Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ١٩٩٦، ٥١؛ 

املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٤ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ٢00٢، Internationales Handelsrecht ٢00٣، ١٥؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣٧ ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، 
٢٦ متوز/يوليه ٢00٧[.

)٢٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٥٢ ]حمكمة ال�ستئن���اف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٦ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ٣١ 

كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[.
)٢٩( ق�سية كالوت رقم ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦[.

)٣0( ق�سية كالوت رقم ٨0٨ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩[.

)٣١( ق�سية كالوت رقم ٣0٨ ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[.

)٣٢( ق�سية كالوت رقم ٣١٣ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٣٣( ق�سية كالوت رقم ٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[؛ ق�سية كالوت رقم ١٥٤ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، 

٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١0 �سباط/فرباير ١٩٩٤[، )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢١٧ 
]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧[.

)٣٤( ق�سية كالوت رقم ٩٨٧ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢٢ اآذار/مار�ض ٢00١[.

)٣٥( ق�سية كالوت رقم ٢٤٣ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٤ �سباط/فرباير ١٩٩٩[.

)٣٦( ق�سية كالوت رقم ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٣٧( املرجع نف�سه )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٣٨( املرجع نف�سه )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٣٩( املرج���ع نف�س���ه )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٨٨٢ ]املحكمة التجاري���ة يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢[، اأي�سا 

.٢، ١٧٨00٣ Internationales Handelsrecht يف

١٢١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٢٢

املادة ٢٦

ه اإىل الطرف الآخر. ل ُيحدث اإعالُن ف�سخ العقد اأثَره اإّل اإذا مت بوا�سطة اإخطار موجَّ

نظرة جمملة

١- تن�ض املادة على اأن ف�سخ العقد يجب اأن يعلنه الطرف الذي يق�سد 
ف�س���خ العقد واأن الإعالن يجب اأن يت���م بوا�سطة اإخطار موجه اإىل الطرف 
الآخ���ر. ول تن�ض التفاقية على الف�سخ التلقائي )بحكم الواقع( للعقد.)١( 
وقد رئي مع ذلك اأن الإخطار بالف�سخ غري �سروري حيثما يكون البائع قد 
اأعل���ن "ب�س���كل ل لب�ض فيه وقطع���ي" اأنه لن ينفذ التزامات���ه، لأن الإخطار 
يف ه���ذه احلالة يك���ون "جمرد اإجراء �سكلي"، واأن تاري���خ الف�سخ ميكن اأن 
يتح���دد من اإعالن الطرف امللتزم ع���ن ق�سده عدم التنفيذ، واأن ا�سرتاط 
الإخط���ار بالف�سخ �سيكون خمالفا لل�سرط ال���وارد يف املادة ٧ )١( واملتعلق 
بتف�سري التفاقية بطريقة تعزز مراعاة ح�سن النية يف التجارة الدولية.)٢(

٢- والغر�ض م���ن �سرط الإخطار هو �سم���ان اأن ي�سري الطرف الآخر 
عامل���ا بحالة العقد. غري اأنه رئي اأن املادة ٢٦ ل تعني اأن الإخطار املطلوب 

يجب اأن يتم با�ستهالل اإجراءات قانونية.)٣(

�سكل الإخطار

م الإخطار يف �سكل معني )انظر اأي�سا املادة )١١((.  ٣- ل يلزم اأن يقدَّ
ولذل���ك ميكن اأن يوجه كتابة اأو حت���ى �سفويا.)٤( كما اأن اإدراج الإخطار يف 
بي���ان ادعاء مودع لدى املحكمة يك���ون كافيا.)٥( وينطبق ال�سيء نف�سه على 

الإخطار عن طريق ر�سالة فاك�ض.)٦(

٤- ول تذك���ر املادة ٢٦ اإمكانية الإخط���ار ال�سمني، ولكن عدة حماكم 
تناول���ت هذه امل�ساأل���ة. ووجدت اإح���دى املحاكم اأن جمرد �س���راء امل�سرتي 
لب�سائ���ع بديلة ل ي�س���كل اإخطارا )�سمني���ًا( �سحيحا باإع���الن الف�سخ؛)٧( 
وق���ررت حمكمة اأخرى اأن امل�س���رتي مل يوجه اإخطارا �سحيحا بالف�سخ عن 

طريق اإعادة الب�سائع امل�سّلمة دون اأن يقدم اأي تو�سيح اإ�سايف.)٨(

حمتويات الإخطار

٥- يج���ب اأن يعربِّ الإخطار بو�س���وح كاٍف عن اأن الطرف لن يكون بعد 
ذل���ك ملزما بالعقد واأنه يعترب العقد منتهيا.)٩( ولذلك فاإن اأي اإعالن باأن 
العقد �سيف�سخ يف امل�ستقبل اإذا مل يتجاوب الطرف الآخر،)١0( اأو اأي ر�سالة 
تطال���ب اإم���ا بتخفي�ض ال�سع���ر اأو ا�ستع���ادة الب�سائع،)١١( اأو جم���رد اإعادة 
الب�سائع،)١٢( ل ي�س���كل اأي منها اإخطارا �سحيحًا، لأن الإعالن اأو ال�سيغة 
البديل���ة اأو اإعادة الب�سائع ل ين�ض اأي منه���ا بعبارات ل لب�ض فيها على اأن 
العق���د قد انته���ى الآن. وي�سح ال�سيء نف�سه اإذا ق���ام اأحد الطرفني بطلب 
تعوي�س���ات وح�س���ب،)١٣( اأو اإذا اأعلن الف�سخ فيما يتعل���ق بعقد خمتلف.)١٤( 

بي���د اأنه يبدو اأن���ه ل يلزم ا�ستخدام عب���ارة "اإعالن ف�س���خ" اأو حتى تعبري 
"ف�سخ"، واأنه ل يلزم ال�ست�سهاد باحلكم ذي ال�سلة من التفاقية، �سريطة 
اأن يو�س���ل الطرف فكرة اأن العقد قد اأُنهي يف الوقت احلا�سر لأن الطرف 
الآخر ارتكب خمالفة. وهكذا راأت اإحدى املحاكم اأن امل�سرتي وجه اإخطارا 
ناف���ذا بوا�سطة اإع���الن باأنه ل ي�ستطي���ع ا�ستخدام الب�سائ���ع املعيبة وباأنه 
ي�سعها حتت ت�س���رف البائع.)١٥( و�سدر حكم مماث���ل فيما يتعلق بر�سالة 
ذك���ر فيها امل�سرتي اأنه لن يوا�سل التعامل مع البائع.)١٦( واعُترب كذلك اأن 
رف����ض امل�سرتي املكتوب للتنفيذ مع املطالب���ة با�سرتداد املبلغ املدفوع ميثل 
 ("the glass is "وحت���ى �سيغ مثل "طفح الكيل )اإخط���ارا كافيا بالف�سخ.)١٧
("full فيم���ا يتعلق بطلب رد ثمن ال�سراء اعُتربت كافية.)١٨( وميكن اجلمع 
ب���ني الإخط���ار املتعلق بع���دم مطابقة الب�سائ���ع والإخطار املتعل���ق بالف�سخ 

والتعبري عنهما يف اإعالن واحد.)١٩(

اجلهة التي ير�سل اإليها الإخطار

٦- يج���ب اأن يوج���ه الإخط���ار اإىل الط���رف الآخر، الذي يك���ون عادة 
الط���رف الآخ���ر يف العقد الأ�سلي، اأو وكيله املفو����ض. واإذا اأحيلت احلقوق 
التعاقدي���ة اإىل ط���رف ثال���ث، وج���ب اأن يوج���ه الإعالن اإىل ه���ذا الطرف 

اجلديد.)٢0(

وقت اإر�سال الإخطار

ن���ة، تق�س���ي املادت���ان ٤٩ )٢( و٦٤ )٢( باأن ير�سل  ٧- يف ظ���روف معيَّ
الإخط���ار بالف�سخ خالل ف���رتة معقولة. ورئ���ي اأن من الوا�س���ح اأن اإر�سال 
الإخطار بعد اأ�سهر عديدة ل يكون معقول مبوجب املادة ٤٩ )٢(.)٢١( غري 
اأن���ه عندما كانت هناك مفاو�سات بني الطرفني ب�ساأن عدم املطابقة، رئي 
ه يف نهاية  ه رغم ذل���ك يف الوقت املنا�س���ب اإذا وجِّ اأن اإع���الن الف�س���خ يوجَّ
املفاو�س���ات الفا�سل���ة.)٢٢( وللوف���اء باأي ح���د زمني منطبق، يك���ون اإر�سال 

الإخطار خالل تلك الفرتة كافيا )انظر املادة ٢٧(.

٨- وق���د ق���ررت حمكم���ة اأن البائع ل ميك���ن اأن يطل���ب التعوي�ض وفقا 
للمادة ٧٥ فيما يتعلق بامل�سرتيات البديلة اإذا مل يعلن الف�سخ اإل بعد اقتناء 

امل�سرتيات البديلة املذكورة.)٢٣(

عبء الإثبات

عي اأنه اأعلن الف�سخ والطرف  ٩- رئ���ي اأنه يجب على الطرف ال���ذي يدَّ
ل على اإعالن الف�سخ اإثبات ذلك الإعالن.)٢٤( الذي يعوِّ



احلوا�ضي

)١( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧٦ ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباي���ر ١٩٩٦[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٩٤ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف 

 ICC International Court ،)بامبريغ، اأملانيا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩٨٨٧
.١0٢، ٩000 of Arbitration Bulletin

)٢( ق�سية كالوت رقم ٥٩٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢00٤[.

)٣( ق�سية كالوت رقم ١0٣٩ ]حمكمة مقاطعة نافارا، اإ�سبانيا، ٢٧ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٧[.

)٤( ق�سية كالوت رقم ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦[.

)٥( ق�سية كالوت رقم ٣0٨ ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[.

)٦( ق�سية كالوت رقم ١0٢٩ ]حمكمة ال�ستئناف يف رين، فرن�سا، ٢٧ اأيار/مايو ٢00٨[.

)٧( ق�سية كالوت رقم ٢٩٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[.

)٨( ق�سية كالوت رقم ٦ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[.

)٩( املرجع نف�سه. انظر اأي�سا املحكمة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦، Zeitschrift für Rechtsvergleichung ١٩٩٦، ٢٤٨، املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ٢٢٤؛ 

هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�س���ا، ١ اآذار/مار�ض ١٩٩٩، املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ٧0٨؛ ق�سية كالوت رقم ٧٤٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، 
النم�سا، ٢٩ متوز/يوليه ٢00٤[.

)١0( حمكمة ت�سفايربوكني، اأملانيا، ١٤ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٢، يونيلك�ض.

)١١( املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�ض ١٩٩٤، Recht der Internationalen Wirtschaft ١٩٩٤، ٥١٥. غري اأنه رئي اأن جمرد طلب ا�سرتجاع الب�سائع 

يكفي: انظر ق�سية كالوت رقم ٩0٥ ]املحكمة الكانتونية يف كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢١ �سباط/فرباير ٢00٥[؛ وباملثل، املحكمة اجلزئية يف �سارلوتينبورغ، اأملانيا، ٤ اأيار/مايو ١٩٩٤، 
املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ٣٨٦.

)١٢( ق�سية كالوت رقم ٦ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[.

)١٣( ق�سية كالوت رقم ١٧٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥[.

)١٤( ق�سية كالوت رقم ٦ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١٥( ق�سية كالوت رقم ٢٣٥ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[.

)١٦( ق�سية كالوت رقم ٢٩٣ ]هيئة هامبورغ للتحكيم الوّدي، اأملانيا، ٢٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨[.

)١٧( ق�سية كالوت رقم ٥٩٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٢[.

)١٨( املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ٤ حزيران/يونيه ٢00٤، املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ٩٤٥.

)١٩( ق�سية كالوت رقم ٢٣٥ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[.

)٢0( ق�سية كالوت رقم ٦ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٢١( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ١٢٤ ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباي���ر ١٩٩٥[ )اإخطار بعد خم�سة اأ�سه���ر: مفرط التاأخري(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٨٤ ]املحكمة 

الإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكف���ورت اآم ماين، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ١٩٩٤[ )�سهران: مف���رط التاأخري(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٣ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢ اآذار/
مار����ض ١٩٩٤[ )اأربع���ة اأ�سهر: مفرط التاأخري(؛ ق�سية كالوت رقم ٦ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[ )يوم واحد: يف الوقت املنا�سب( )انظر 

الن�ض الكامل للقرار(.
)٢٢( انظر ق�سية كالوت رقم ٧٣٤ ]حمكمة مقاطعة كا�سيتيليون، الدائرة ٣اأ، اإ�سبانيا، ٢١ اآذار/مار�ض ٢00٦[.

)٢٣( ق�سية كالوت رقم ٧٣0 ]حمكمة مقاطعة فالن�سيا، الدائرة ٨اأ، اإ�سبانيا، ٣١ اآذار/مار�ض ٢00٥[

١٢٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٢٤

املادة ٢٧

م���ا مل ين����ضَّ هذا اجلزء من التفاقي���ة �سراحًة على خالف ذلك، ف���اإنَّ اأيَّ تاأخري اأو خط���اأ يف اإي�سال 
اأيِّ اإخط���ار اأو طل���ب اأو تبلي���غ َيبَعُث به اأحُد الطرَف���ني يف العقد وفقًا لأحكام هذا اجل���زء وبالو�سيلة والظروف 

ك به. ه يف التم�سُّ املنا�سبة، وكذلك عدم و�سول الإخطار اأو الطلب اأو التبليغ، ل يحَرم هذا الطرُف من حقِّ

نظرة جمملة

١- تن����ض امل���ادة ٢٧ عل���ى اأن مب���داأ الإر�س���ال ينطبق، ب�سف���ة عامة، 
 عل���ى جمي���ع اخلطابات املن�سو�ض عليه���ا يف اجلزء الثالث م���ن التفاقية 
)امل���واد ٢٥-٨٩(. ومبقت�سى هذا املبداأ ل يتعني على الطرف املعلن اإل اأن 
ير�سل خطابه م�ستخدما و�سيلة ات�سال منا�سبة؛ وعندئذ يتحمل املخاَطب 

خطر الإي�سال ال�سحيح والكامل للخطاب.)١(

مبداأ الإر�سال

٢- مبداأ الإر�س���ال هو املبداأ العام لالتفاقي���ة املنطبق على اخلطابات 
املر�سل���ة بع���د اأن يكون الطرف���ان قد اأبرم���ا عقدهما. ووفقًا له���ذا املبداأ، 
ي�سبح الإخط���ار اأو الطلب اأو اأي خطاب اآخر نافذا حاملا يبعث به الطرف 
املعِلن اإىل خارج جمال ن�ساطه بوا�سطة و�سيلة ات�سال منا�سبة.)٢( وتنطبق 
ه���ذه القاعدة على الإخطار بعدم املطابق���ة اأو مبطالبات الأطراف الثالثة 
)املادت���ان ٣٩ و٤٣(؛ وعلى الطلبات املتعلقة ب���الأداء املطابق )املادة ٤٦( 
اأو تخفي����ض ال�سعر )املادة ٥0( اأو التعوي�س���ات )املادة ٤٥ )١( )ب(( اأو 
الفائدة )املادة ٧٨(؛ وعلى اإعالن الف�سخ )املواد ٤٩ و٦٤ و٧٢ و٧٣(؛ وعلى 
حتديد مدة اإ�سافي���ة للتنفيذ )املادتان ٤٧ و٦٣(؛ وعلى اإخطارات اأخرى، 
ح�سبم���ا تن����ض عليه امل���واد ٣٢ )١( و٦٧ )٢( و٨٨. وكمب���داأ عام بالن�سبة 
للج���زء الثالث من التفاقية، ينطبق مب���داأ الإر�سال كذلك على اأي خطاب 
اآخر ميكن للطرفني اأن ين�سا عليه يف عقدهما، ما مل يتفقا على اأنه يتعني 

ت�سّلم اخلطاب لكي يكون نافذا.)٣(

٣- بيد اأن بع�ض اأحكام اجلزء الثالث من التفاقية تن�ض �سراحة على 
اأن اخلط���اب ل ي�سبح نافذا اإل عندم���ا 'يت�سلمه' املخاَطب )انظر املواد ٤٧ 

)٢( و٤٨ )٤( و٦٣ )٢( و٦٥ و٧٩ )٤((.

و�سيلة الت�سال املنا�سبة

٤- يج���ب على الطرف املعِلن اأن ي�ستخ���دم و�سيلة ات�سال منا�سبة لكي 
ي�ستفي���د الإخطار من القاعدة الواردة يف امل���ادة ٢٧. ويف اإحدى الق�سايا، 
راأت املحكم���ة اأن توجيه اإخطار اإىل و�سيط يعمل حل�سابه اخلا�ض ول يعمل 

وكي���ال جتاريا للبائع مل يكن و�سيلة منا�سبة لالت�سال بالبائع: فالإخطار ل 
ه بو�سيل���ة منا�سبة اإل اإذا تاأكد امل�سرتي من موثوقية الو�سيط  يعترب اأنه وجِّ
ال���ذي يعمل حل�سابه اخلا�ض؛ وكان على البائ���ع اأي�سا اأن يبني للو�سيط اأن 
وظيفت���ه هي وظيفة ر�سول، وكذلك اأهمي���ة الإخطار، وكان عليه اأن يراقب 

اأداء املهمة.)٤(

٥- ول تتن���اول امل���ادة ٢٧ �سراح���ة كي���ف توؤث���ر لغة اخلط���اب يف كونه 
منا�سب���ا. بي���د اأنه لكي يكون اخلط���اب نافذا يجب اأن يك���ون بلغة اختارها 
الطرف���ان �سراحة اأو ا�ستخدماها بينهما �سابقا اأو يفهمها الطرف املتلقي 

اأو كان قد اأَبلغ مبا يفيد باأنه يفهمها.)٥(

٦- وق���د رئ���ي اأن امل���ادة ٢٧ ل حتكم اخلطاب���ات ال�سفوي���ة.)٦( وقالت 
اإح���دى املحاكم اإن هذه اخلطابات تكون نافذة اإذا ا�ستطاع الطرف الآخر 

اأن ي�سمعها، واإذا ا�ستطاع—فيما يتعلق باللغة—اأن يفهمها.)٧(

 اأثر اخلطابات املنا�سبة 
وغري املنا�سبة

٧- عندم���ا ي�ستخدم الط���رف املعلن و�سيلة اإي�سال غ���ري منا�سبة، تقع 
عموم���ا خماط���رة التاأخ���ري اأو اخلط���اأ اأو الف�س���ل يف الإي�س���ال على عاتق 
املر�س���ل، الأم���ر الذي قد يجع���ل اخلطاب غري نافذ. ولذل���ك، مثال، يفقد 
امل�س���رتي �سب���ل النت�ساف املتاح���ة له ب�ساأن ع���دم املطابق���ة يف الب�سائع 
امل�سّلم���ة اإذا اأر�سل الإخطار بعدم املوافق���ة اإىل ال�سخ�ض اخلطاأ.)٨( وعلى 
النقي����ض، حيثم���ا ي�ستخدم امل�سرتي و�سيلة منا�سبة، ل ي���وؤدي اأي تاأخري اأو 
خطاأ اأو ف�س���ل يف اإي�سال الإخطار بعدم املطابقة اإىل حرمان امل�سرتي من 

�سبل النت�ساف املتاحة له.)٩(

عبء الإثبات

٨- رئي اأنه يجب على الطرف املعِلن اأن ُيثبت الإر�سال الفعلي للخطاب 
وكذلك وقت الإر�سال وطريقته.)١0( واإذا كان الطرفان قد اتفقا على �سكل 
مع���ني للخطابات، وجب على الطرف املعِلن اأن يثب���ت اأنه ا�ستخدم ال�سكل 
املتف���ق عليه.)١١( بيد اأن الطرف املعِل���ن ل يحتاج اإىل اأن يثبت اأن اخلطاب 

و�سل اإىل املخاَطب.)١٢(



احلوا�ضي

)١( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٤0 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�س���ا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢00٢[؛ ق�سية كالوت رقم ٣0٥ ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، ٣0 حزيران/يونيه 

١٩٩٨[، انظ���ر اأي�س���ا ق�سي���ة كالوت رقم ٧٢٣ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت����ض، اأملانيا، ١٩ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ٢00٦[ )اإخطار بعدم املوافقة مر�س���ل بالفاك�ض(؛ املحكمة 
 Internationales ،٢00رقم ١٣٩٥؛ املحكمة العليا، النم�س���ا، ٢٤ اأيار/مايو ٥ ،CISG-online الإقليمي���ة العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٧ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ٢00٦، املوقع ال�سبك���ي

.٢، ٢٤٩00٥ Handelsrecht

)٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٤0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�ض، النم�سا، ١٦ اأيلول/�سبتم���رب ٢00٢[؛ ق�سية كالوت رقم ٧٢٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 

١٩ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٦[.
)٣( املحكم���ة املحلي���ة يف �ستوتغارت، اأملانيا، ١٣ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩١، يونيلك�ض )وفقا للعقد، كان يتعني اأن ُير�سل الإخطار بعدم املطابقة بر�سالة م�سجلة؛ وقررت املحكمة اأنه، 

نتيج���ة لذل���ك، مل يت�سلم الط���رف الآخر الإخطار، وعلى الطرف مر�سل الإعالن عبء اإثبات اأن الطرف الآخر ت�سلَّم الإخط���ار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٣0٥ ]املحكمة العليا، 
النم�سا، ٣0 حزيران/يونيه ١٩٩٨[.

)٤( ق�سية كالوت رقم ٤0٩ ]املحكمة املحلية يف كا�سيل، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦[.

)٥( ق�سية كالوت رقم ١٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥[؛ املحكمة املحلية يف كيل، اأملانيا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٥، يونيلك�ض؛ ق�سية 

كالوت رقم ٤0٩ ]املحكمة املحلية يف كا�سيل، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٦( ق�سية كالوت رقم ٣0٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٣0 حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٧( املرجع نف�سه.

)٨( انظر ق�سية كالوت رقم ٤0٩ ]املحكمة املحلية يف كا�سيل، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.١٩٩٩، ١٨٦ Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،٩( املحكمة التجارية يف زيوريخ، �سوي�سرا، ٣0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨(

)١0( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣0٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٣0 حزيران/يوني���ه ١٩٩٨[؛ املحكمة املحلية يف �ستوتغارت، اأملاني���ا، ١٣ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩١، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت 

رق���م ٣٦٢ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ناومب���ورغ، اأملانيا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٧٢٣ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :اأملاني���ا، ١٩ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢00٦[؛ حمكمة اآرنهيم، هولن���دا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان

cases/090211n1.html؛ انظر اأي�سا املحكمة املحلية يف فرايبورغ، اأملانيا، ٦ متوز/يوليه ٢00٧، اتفاقية البيع رقم ١٥٩٦.

)١١( املحكمة املحلية يف �ستوتغارت، اأملانيا، ١٣ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩١، يونيلك�ض؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090211n1.html :العنوان
)١٢( ق�سية كالوت رقم ٣٦٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. 

١٢٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090211n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090211n1.html


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٢٦

املادة ٢٨

اإذا كان م���ن ح���قِّ اأحد الطرف���ني، مبقت�سى اأحكام ه���ذه التفاقية، اأن يطلَب من الط���رف الآخر تنفيَذ 
الت���زام م���ا فاإنَّ املحكمة غري ُملَزَمة باإ�سدار ُحكم بالتنفيذ العيني اإّل اإذا كان بو�سعها اأن تقوَم بذلك مبقت�سى 

قانونها فيما يتعلَّق بعقود بيع مماثلة ل ت�سملها هذه التفاقية.

نظرة جمملة: معنى احلكم وهدفه

ل هذه املادة حال توفيقيا بني الأنظم���ة القانونية التي تتعامل  ١- ت�س���كِّ
بطرائق خمتلفة مع حق الطرف يف املطالبة بالتنفيذ املطابق للعقد. ووفقًا 
للمادة ٢٨، ل تكون املحكمة ملزمة مبنح التنفيذ املحدد مبقت�سى التفاقية 
اإذا مل يك���ن بو�سعه���ا القي���ام بذلك بالن�سب���ة لعقود بي���ع مماثلة مبقت�سى 

قانونها الداخلي.

٢- ويعن���ي "التنفيذ املطاب���ق" اإلزام الطرف الآخ���ر بتنفيذ التزاماته 
مبقت�سى العقد، من خالل دعوى ق�سائية )انظر اأي�سا املادتني ٤٦ و٦٢(. 
فعل���ى �سبيل املثال، ميكن اأن يح�سل امل�سرتي عل���ى اأمر من املحكمة يلزم 
البائع باأن ي�سّلم الفولذ بالكمية والنوعية املتعاقد عليهما،)١( اأو اأن يح�سل 

البائع على اأمر من املحكمة يلزم امل�سرتي باأن يدفع الثمن.)٢(

٣- وال�سوابق الق�سائية اخلا�سة بهذا احلكم قليلة؛ فلم ُيبلغ حتى الآن 
�سوى عن ق�سايا قليلة، وعن ق�سايا اأقل تت�سمن مناق�سة ذات �سلة للمادة 

٢٨.)٣( ويف اإح���دى الق�سايا، قالت حمكمة اإنه حيثما متنح التفاقية احلق 
للط���رف يف املطالبة بالتنفي���ذ املطابق، ت�سمح امل���ادة ٢٨ للمحكمة املعنية 
ب���اأن تنظر يف وجود �سبيل انت�ساف كهذا مبقت�س���ى قانونها املو�سوعي يف 
ق�سية مماثلة.)٤( فاإذا كان القانون الوطني يتيح الأمر بالتنفيذ املطابق يف 
الق�سية املعنية اأي�سا، ل يوجد تعار�ض مع التفاقية ول تن�ساأ اأي م�سكلة.)٥( 
بي���د اأنه اإذا كان القان���ون الوطني ل ي�سمح بالأمر بالتنفيذ املطابق فيمكن 
ب���دل م���ن ذلك من���ح �سبيل انت�س���اف بديل—وه���و التعوي����ض يف معظم 
احلالت.)٦( بيد اأن املادة ٢٨ تكتفي بالن�ض على اأن املحكمة "غري ملزمة" 
باعتم���اد احلل الذي يت�سمنه قانونها الوطني فيما يتعلق بالتنفيذ املطابق 

يف �سياق بيع دويل للب�سائع حتكمه التفاقية.

٤- وق���د رئي اأن املطالب���ة بالتعوي�ض ع���ن ال�سرر واملطالب���ة بالتنفيذ 
املطاب���ق لي�سا بال�س���رورة �سبيال انت�س���اف متناق�س���ني؛ ولذلك ميكن اأن 
يلجاأ الدائ���ن اإليهما معا.)٧( وقررت هيئة حتكيم اأن الطرف الذي ُي�ستحق 
له الواجب يجب اأن يقدم املطالبة بالتنفيذ املطابق يف غ�سون مدة معقولة 

بعد اأن يعلم عدم اأداء الواجب.)٨(

احلوا�سي

)١( ق�سية كالوت رقم ٤١٧ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٧ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[.

)٢( املحكمة العليا يف كانتون برين، �سوي�سرا، ١ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٤، املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ١١٩٢.

)٣( حتكي���م زيوري���خ، �سوي�س���را، ٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦ )ُرف����ض منح التنفيذ املطاب���ق لأن القانون الوطني ذا ال�سل���ة )الرو�سي اأو ال�سوي�سري( ل ين�ض عل���ى �سبيل النت�ساف 

ه���ذا(؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٤١٧ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالي���ة، الوليات املتحدة، ٧ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[؛ املحكم���ة العليا يف كانتون برين، �سوي�سرا، ١ 
 Yearbook of ،)رقم ١١٩٢؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، فرن�سا، ٢00٤ )قرار التحكيم رقم ١٢١٧٣ ،CISG-online كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢00٤، املوقع ال�سبكي
Commercial Arbitration ٢00٩، ١١١ )تن����ض عل���ى اأن املطالب���ة بالتعوي�ض املقطوع ل ت�ستبع���د املطالبة بالتنفيذ املطابق(؛ هيئة التحكيم التج���اري الدويل التابعة لغرفة التجارة 
وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٣0 كانون الثاين/يناير ٢00٧ )قرار التحكيم رقم ٢00٥/١٤٧(، يونيلك�ض )تن�ض على اأن املطالبة بالتنفيذ املطابق يجب اأن تقدم 
يف غ�س���ون م���دة معقولة بعد اأن يعلم الطرف بعدم التنفيذ؛ وتكتفي بالإ�س���ارة اإىل املادة ٢٨ دون مزيد من النظر(؛ ق�سية كالوت رقم ٦٣٦ ]حمكمة ال�ستئناف الوطنية التجارية يف 

بوينو�ض اآيري�ض، الأرجنتني، ٢١ متوز/يوليه ٢00٢[.
ا عن الأمر بب�ساطة، تبحث ]املادة  )٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤١٧ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتح���دة، ٧ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[ )"معربَّ

٢٨ من اتفاقية البيع[ يف توافر هذا ال�سبيل من �سبل النت�ساف مبوجب القانون التجاري املوحد"(. وبنف�ض املعنى فيما يتعلق بالقانون ال�سوي�سري الداخلي، املحكمة العليا يف كانتون 
برين، �سوي�سرا، ١ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٤، اتفاقية البيع رقم ١١٩٢.

)٥( كان هذا هو نتيجة ق�سية كالوت رقم ٤١٧ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٧ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[.

)٦( حتكيم زيوريخ، �سوي�سرا، ٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦ )مت منح التعوي�ض بدل من التنفيذ املطابق؛ وقررت اأن الأمر بالتنفيذ املطابق للتزام باإنتاج الألومنيوم وت�سليمه ملدة ثماين 

�سنوات اأو ع�سر �سنوات اأخرى لن يكون مالئما(.
.٢، ١١١00٩ Yearbook of Commercial Arbitration ،)٧( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، ٢00٤ )قرار التحكيم رقم ١٢١٧٣(

)٨( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٣0 كانون الثاين/يناير ٢00٧ )قرار التحكيم رقم ٢00٥/١٤٧(، 

يونيلك�ض.



املادة ٢٩
)١( يجوُز تعديُل العقد اأو ف�سُخه بر�سا الطرفني.

ن �سرطا يتطلَّب اأن يكوَن كلُّ تعديل اأو ف�سخ ر�سائي كتابًة ل ميكن تعديُله اأو  )٢( العقُد الكتابي الذي يت�سمَّ
ك بهذا ال�سرط  َف اأحد الطرفني ميكن اأن يحرمه من التم�سُّ ف�سُخه ر�سائيا باّتباع طريقة اأخرى. غري اأنَّ ت�سرُّ

ف املذكور. اإذا كان الطرُف الآخر قد اعَتَمد على الت�سرُّ

 نظرة جمملة: معنى 
احلكم وهدفه

١- تتن���اول امل���ادة ٢٩ التعديل )ال���ذي ي�سمل الإ�ساف���ات()١( والف�سخ 
باتف���اق الطرفني لعقد �سبق اأن اأب���رم. ووفقا للمادة ٢٩ )١(، يكون جمرد 
موافق���ة الطرف���ني كافيا لإحداث ذلك التعدي���ل اأو الف�سخ. ويف حال اتفاق 
الطرفني كتابة على اأن تعديل عقدهما اأو ف�سخه يجب اأن يتم كتابة، تن�ض 
ل اأو ُيف�سخ بطريقة اأخرى – رغم  الفق���رة ٢ على اأن العقد ل ميكن اأن ُيعدَّ
اأن ت�س���رف اأحد الطرف���ني ميكن اأن مينعه من التم�س���ك بهذا احلكم اإذا 

كان الطرف الآخر قد اعتمد على ذلك الت�سرف.

٢- والق�س���د من امل���ادة ٢٩ )١( هو اإلغ���اء مبداأ "املقاب���ل" الوارد يف 
القانون العام ك�سرط لتعديل اأو ف�سخ العقود التي حتكمها التفاقية.)٢(

٣- ويخ�س���ع تطبي���ق امل���ادة ٢٩ للتحف���ظ املن�سو����ض علي���ه يف امل���ادة 
٩٦. فحيثم���ا تك���ون دول���ة )كالحت���اد الرو�س���ي مث���ال( ق���د اأب���دت ه���ذا 
 التحف���ظ، ميك���ن اأن يك���ون �سروريا اأن يت���م تعديل العق���د اأو ف�سخه كتابة

)انظر املادة ١٢(.)٣(

 التعديل اأو الف�سخ مبجرد 
ر�سا الطرفني

٤- لكي يعّدل الطرفان �سرطا يف عقدهما اأو يف�سخا ذلك العقد، يجب 
عليهم���ا اأن يرتا�سيا على ذل���ك. ويتحدد وجود ذلك التف���اق على اأ�سا�ض 
 الأح���كام ال���واردة يف اجلزء الث���اين )امل���واد ١٤–٢٤( م���ن التفاقية.)٤( 
وتن����ض امل���ادة ٢٩ على اأنه ميك���ن تعديل العق���د اأو ف�سخه مبج���رد "ر�سا 
الطرف���ني". ووفق���ا للم���ادة ١٨ )١(، ُذك���ر اأن �سكوت اأح���د الطرفني عن 
ال���رد عل���ى عر�ض قدم���ه الطرف الآخ���ر لتعدي���ل العقد ل ي�س���كل يف حد 
ذات���ه قب���ول لذل���ك العر����ض؛)٥( ولكن قي���ل اأي�سًا اإن���ه كان هن���اك ترا�ٍض 
عل���ى ف�س���خ العق���د عندما رف����ض امل�سرتي ال�س���داد ب�سبب ع���دم املطابقة 
املزعوم���ة للب�سائ���ع وعر����ض البائع لحق���ا ت�سوي���ق الب�سائ���ع بنف�سه ومل 
ي���رّد امل�س���رتي على العر����ض.)٦( وراأت اإحدى املحاكم اأن���ه على الرغم من 
اأن امل���ادة ٢٩ تن����ض على اأنه ميك���ن تعديل العقد مبج���رد ر�سا الطرفني، 
ل ينُت���ج تعدي���ل �سعر ال�س���راء عن املزاج الع���ام لجتماع ما فق���ط.)٧( بيد 
اأن قب���ول �سفتجة )كمبيالة( دون تعليق باعتباره���ا ت�سديدا اعُترب موافقة 

�سمني���ة عل���ى تاأجي���ل تاري���خ ال�س���داد اإىل ح���ني حل���ول تاري���خ ا�ستحقاق 
 ال�سفتج���ة.)٨( ورئ���ي اأن ف�س���خ العقد يح���دث حيثما يعلن امل�س���رتي الإلغاء

ويقبله البائع.)٩(

٥- ويخ�سع تف�سري ترا�سي الطرفني على تعديل العقد اأو ف�سخه للقواعد 
املتعلق���ة بالتف�سري ال���واردة يف التفاقية، ل �سيما امل���ادة ٨. ورئي اأن نتائج 
 التف���اق على ف�س���خ العقد هي النتائج املن�سو�ض عليه���ا يف املادة ٨١ )١( 

ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.)١0(

 ٦- ور�سا الطرفني كليهما هو كل ما يلزم لتعديل عقدهما اأو ف�سخه.)١١(
ول يتعني الوفاء باأي �سروط �سكلية)١٢( ما مل ينطبق التحفظ املتعلق بال�سكل 
)امل���واد ١١ و١٢ و٩٦()١٣( اأو كان الطرف���ان ق���د اتفقا عل���ى خالف ذلك. 
وجاء يف اأحد القرارات اأنه عندما يكون حتفظ اإحدى الدول مبوجب املادة 
٩٦ منطبق���ا، تكون التعديالت املتفق عليها �سفويًا فقط غري �سحيحة.)١٤( 
ويف جمي���ع احلالت الأخرى يرتت���ب على املادة ١١، التي جت�سد مبداأ عاما 
بع���دم ا�سرتاط ال�سكل يف التفاقي���ة، اأن للطرفني حرية تعديل عقدهما اأو 
ف�سخ���ه يف اأي �س���كل، �سواء كتاب���ة اأو �سفويا اأو يف اأي �س���كل اآخر. ورئي اأنه 
حت���ى ف�سخ العق���د �سمنيا ممكن؛)١٥( ورئي اأي�س���ا اأن العقد الكتابي ميكن 
تغيريه �سفويًا.)١٦( وقررت حمكمة اأن الطرف الذي يعّول على اتفاق تعديل 

يجب اأن يثبت التعديل.)١٧(

اتفاقات ال�سكل

٧- وفق���ًا للم���ادة ٢٩ )٢( ل ميك���ن للطرف���ني، اإذا كان العقد الكتابي 
يت�سمن �سرطا يتطلب اأن يكون تعديل العقد اأو ف�سخه كتابة )�سرط "عدم 
التعدي���ل ال�سف���وي" اأو �سرط "التعديل الكتابي"(، تعدي���ل العقد اأو ف�سخه 
بطريق���ة خمتلفة.)١٨( ويكون التعدي���ل ال�سفوي غري نافذ يف تلك احلالة ما 

مل تنطبق اجلملة الثانية من املادة ٢٩ )٢(.)١٩(

٨- اأم���ا ال�س���رط امل�سّم���ى �سرط الإدم���اج، الذي مبوجب���ه تكون جميع 
املفاو�س���ات ال�سابق���ة مدجم���ة يف وثيق���ة العق���د، فق���د عوم���ل كمعامل���ة 
�س���رط "ع���دم تعدي���ل �سف���وي"، بحي���ث ل ميك���ن ال�ست�سه���اد باأدلة على 
 اتفاق���ات �سفوية ج���رت قبل العق���د الكتابي م���ن اأجل تعدي���ل ذلك العقد

اأو ف�سخه.)٢0(

١٢٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٢٨

اإ�ساءة ا�ستعمال �سرط "عدم التعديل ال�سفوي"

٩- تن����ض اجلمل���ة الثانية من امل���ادة ٢٩ )٢( اأي�سا عل���ى اأن ت�سرف 
الط���رف ميكن اأن يحرمه من التذرع ب�سرط "عدم التعديل ال�سفوي" "اإذا 

كان الط���رف الآخر قد اعتمد على الت�سرف املذك���ور". وقد اأ�سري اإىل اأن 
ه���ذا احلكم هو تعب���ري عن املبداأ الع���ام املتعلق بح�سن الني���ة الذي يحكم 

التفاقية )املادة ٧ )١((.)٢١(

احلوا�ضي

)١( انظر ق�سية كالوت رقم ٨٦ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

"(، تعليق على م�سروع اتفاقية  )٢( انظ���ر تعليق���ات الأمان���ة على املادة )التي كان رقمها حينئذ( ٢٧ )"فتعار�ض بذلك القاعدة املقررة يف القانون العام ب�س���رورة وجود 'مقابل'

الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، A/CONF.97/5، م�ستن�سخ يف موؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع: الوثائق الر�سمية، يف ال�سفحة ٢٨، الفقرتان 
.٢-٣

 ،٢00٦ Internationales Handelsrecht ،٣( هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧(

٩٢ )التعديالت يجب اأن تكون كتابة ب�سبب املادة ٩٦ حيثما يكون طرف يوجد مقره يف الحتاد الرو�سي م�ساركا(.
)٤( ق�سية كالوت رقم ١٢0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤[. بنف�ض املعنى، انظر ق�سية كالوت رقم ١٥٣ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، 

فرن�سا، ٢٩ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[، وق�سية كالوت رقم ٣٣٢ ]املحكمة العليا يف كانتون ريف بازل، �سوي�سرا ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٩[؛ املحكمة املحلية يف �سور�سيه، �سوي�سرا، ١٢ اأيلول/
�سبتم���رب ٢00٨، Internationales Handelsrecht ٢00٩، ٦٣. انظ���ر اأي�س���ا ق�سية كالوت رق���م ٦١٤ ]حمكمة ال�ستئناف يف ]ولية[ كاليفورنيا، الولي���ات املتحدة، ١٣ كانون الأول/

دي�سم���رب ٢00٢[ )تت�س���اءل عن تعديل العق���د ال�سفوي بوا�سطة �سرط ب�ساأن اختيار املحكمة وارد يف فواتري لحقة(؛ ق�سية كالوت رق���م ٦٩٦ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي 
ال�سمالي���ة، الولي���ات املتحدة، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )التفاق ال�سفوي يكفي(؛ انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٨٤٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثالثة، ١٩ متوز/

يوليه ٢00٧[ )جمرد الدعاء باأن التعديل كان اقرتاحا "للقبول اأو الرف�ض فقط" ل يقو�ض التفاق(.
)٥( ق�سية كالوت رقم ١٢0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٣٢ ]املحكمة العليا يف كانتون ريف بازل، �سوي�سرا، ١١ 

حزيران/يونيه ١٩٩٩[. غري اأن ال�سكوت امل�سحوب ب�سلوك معنيَّ ميكن اأن ي�سكل موافقة واأن يرتتب عليه وجود اتفاق: ق�سية كالوت رقم ١0١٧ ]حمكمة ا�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 
١٥ اأيار/مايو ٢00٢[.

)٦( ق�سية كالوت رقم ١٢0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤[.

)٧( ق�سية كالوت رقم ١٥٣ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٩ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[.

)٨( ق�سية كالوت رقم ٥ ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩0[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٩( ق�سية كالوت رقم ٩٩0 ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧[.

)١0( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٩٢ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف دو�سل���دورف، اأملاني���ا، ٢٨ اأيار/ماي���و ٢00٤[؛ حمكمة منطق���ة �سور�سي���ه، �سوي�س���را، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢00٨، 

.٢، ٦٣00٩ Internationales Handelsrecht

)١١( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٩٩0 ]اللجن���ة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية 

ال�س���ني ال�سعبي���ة، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٦٣٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ١0 كانون الأول/دي�سمرب ٢00٣[، والق�سايا املذكورة يف 
احلا�سية ال�سفلية ٤.

)١٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤١٣ ]حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الولي���ات املتحدة، ٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت 

رق���م ٤٢٢ ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ٢٩ حزيران/يوني���ه ١٩٩٩[، Zeitschrift für Rechtsvergleichung ٢000، ٣٣؛ ق�سية كالوت رقم ٦٩٦ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي 
ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[.

 )١٣( لالطالع على ق�سية مماثلة، انظر املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٢ اأيار/مايو ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html

)١٤( ر�سالة اإعالمية رقم ٢٩ �سادرة من هيئة التحكيم العليا يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١٦ �سباط/فرباير ١٩٩٨، يونيلك�ض.

.٢، ٣٣000 Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٥( ق�سية كالوت رقم ٤٢٢ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩(

)١٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�س���ا، ٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٦٩٦ ]حمكمة الوليات املتحدة 

ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )التفاق ال�سفوي يكفي(.
.٢، ٦٣00٩ Internationales Handelsrecht ،٢00١٧( املحكمة املحلية يف �سور�سيه، �سوي�سرا، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٨(

)١٨( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، �سوي�سرا، اآذار/مار�ض ١٩٩٨، ICC International Court of Arbitration Bulletin، ٢000، ٨٣. ميكن اأن يكون للتحفظ 

 Internationales ،مبوج���ب امل���ادة ٩٦ نف�ض الأثر: هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرف���ة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، ٢٥ اآذار/مار����ض ١٩٩٧
.٢، ٩٢00٦ Handelsrecht

)١٩( ق�سية كالوت رقم ٨٦ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤[.

.٢، ٨٣000 ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،٢0( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، �سوي�سرا، اآذار/مار�ض ١٩٩٨(

)٢١( ق�سية كالوت رقم ٩٤ ]هيئة التحكيم الدولية التابعة للغرفة القت�سادية الحتادية - فيينا، النم�سا، ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤[.



الف�ضل الثاين من اجلزء الثالث

التزامات البائع )املواد 52-30(

نظرة جمملة

١- الأحكام الواردة يف الف�سل الثاين من اجلزء الثالث من التفاقية بعنوان "التزامات البائع" تت�سمن بيانا �سامال لقواعد التفاقية املتعلقة بواجبات 
البائ���ع مبقت�س���ى عقد بي���ع دويل حتكمه اتفاقية البيع. ويبداأ الف�سل بحكم واحد ي�سف ب�سفة عامة التزام���ات البائع )املادة ٣0(، تليه ثالثة فروع تتناول 
ب�س���ورة م�ستفي�س���ة العنا�سر الأ�سا�سية لتل���ك اللتزامات: الفرع الأول "ت�سلي���م الب�سائع وامل�ستندات" )املواد ٣١-٣٤(؛ والف���رع الثاين "مطابقة الب�سائع 
وحق���وق الغ���ري وادعاءاته" )املواد ٣٥-٤٤(؛ والفرع الثالث "اجلزاءات التي ترتتب على خمالفة البائع للعقد" )املواد ٤٥-٥٢(. ويوازي الف�سل الثاين من 

اجلزء الثالث ب�سفة عامة الف�سل الثالث )"التزامات امل�سرتي"، املواد ٥٣-٦٥( من اجلزء الثالث، من حيث الهيكل وجمال الرتكيز.

١٢٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٣0

املادة ٣0

يج���ُب عل���ى البائع اأن ُي�سلِّم الب�سائَع، وامل�ستندات املتعلِّقة بها واأن ينقل ملكية الب�سائع على النحو الذي 
يقت�سيه العقُد وهذه التفاقية.

نظرة جمملة: معنى احلكم وهدفه

١- حتدد املادة ٣0 وتوجز اللتزامات الرئي�سية التي يتعني على البائع 
الوف���اء به���ا. وقد رئي اأن ه���ذا احلكم، مع املادة ٥٣، يحت���وي على تعريف 
�سمن���ي للبيع.)١( والبائ���ع ملزم اأي�سا بتنفيذ اأي التزام���ات اإ�سافية ين�ض 
عليه���ا العق���د وكذلك اأي واجب���ات يفر�سها العرف اأو الع���ادة التي ا�ستقر 
عليها التعامل بني الطرفني، ح�سبما هو من�سو�ض عليه يف املادة ٩. وميكن 
اأن ت�سمل ه���ذه اللتزامات الإ�سافية مثال الواجب التعاقدي بالت�سليم اإىل 

امل�سرتي ح�سرا.)٢(

اللتزام بالت�سليم

٢- تن����ض املادة ٣0 على اأن البائ���ع ملزم بت�سليم الب�سائع. ويف حالت 
عدي���دة ن����ض الطرف���ان يف عقد حتكم���ه التفاقي���ة على واج���ب الت�سليم 
با�ستخ���دام م�سطلح خا����ض بالثم���ن والت�سليم )مثال اأح���د امل�سطلحات 
املعّرفة يف القواعد الدولية لتف�سري امل�سطلحات التجارية )الإنكوترمز((، 

وتكون لذلك امل�سطلح عندئٍذ الغلبة على قواعد التفاقية.)٣(

اللتزام بت�سليم امل�ستندات

٣- ُتلزم املادة ٣0 البائع بت�سليم امل�ستندات املتعلقة بالب�سائع، لكنها ل 
تفر�ض يف حد ذاتها على البائع واجب الرتتيب لإ�سدار تلك امل�ستندات.)٤(

اللتزام بنقل امللكية

٤- رغ���م اأن التفاقي���ة "غري معني���ة بالأثر الذي ق���د ُيحدثه العقد يف 
ملكي���ة الب�سائع املبيعة" )امل���ادة ٤ )ب((، فاإن اللت���زام الرئي�سي للبائع 
مبقت�سى املادة ٣0 هو نقل ملكية الب�سائع املبيعة اإىل امل�سرتي. اأما م�ساألة 
م���ا اإن كان���ت ملكي���ة الب�سائع ق���د انتقلت فعلي���ا اإىل امل�س���رتي فم�ساألة ل 
حتكمها التفاقي���ة، ويجب اأن يبت فيها بالرجوع اإىل القانون الذي حتدده 
قواعد القانون الدويل اخلا�ض للمحكمة. واإ�سافة اإىل ذلك فاإن اأثر �سرط 
الحتف���اظ بحق ملكية الب�سائع ل حتكمه التفاقي���ة)٥( بل يحكمه القانون 
ال���ذي حت���دده قواعد القان���ون الدويل اخلا����ض للمحكمة. بي���د اأن اإحدى 
املحاك���م قال���ت اإن م�ساألة م���ا اإن كان قد اتُّفق اتفاق���ا �سحيحا على �سرط 
الحتف���اظ بح���ق امللكية وم�ساألة م���ا اإن كان �سرط الحتف���اظ بحق امللكية 
ل خمالفة للعقد يجب اأن يبّت فيهما بالرجوع اإىل قواعد التفاقية.)٦( ي�سكِّ

اللتزامات الأخرى

٥- تن����ض التفاقية نف�سها على التزام���ات على البائع غري مذكورة يف 
امل���ادة ٣0. وت�سمل هذه اللتزامات الواجب���ات املبينة يف الف�سل اخلام�ض 
)امل���واد ٧١–٨٨، ب�س���اأن اللتزام���ات امل�سرتك���ة ب���ني البائ���ع وامل�سرتي(. 
واللتزام���ات املنبثقة من الأعراف اأو العادات الت���ي ا�ستقر عليها التعامل 
ب���ني الطرف���ني، ح�سبما هو من�سو�ض عليه يف امل���ادة ٩. وف�سال عن ذلك، 
ميك���ن دائم���ا اأن ين����ض العقد على التزام���ات اأخرى عل���ى البائع —مثل 

تركيب الب�سائع املبيعة.)٧(

احلوا�ضي

)١( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ٩١٦ ]املحكمة التجارية العلي���ا، كرواتيا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦[. كثريا ما اأُ�سري اإىل املادة ٣0 ملجرد بيان واجب الت�سليم الواقع 

عل���ى عات���ق البائع: انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٦٨0 ]اللجن���ة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٦[؛ ق�سية كالوت 
رق���م ٦٨٣ ]اللجن���ة ال�سينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١ كان���ون الثاين/يناير ١٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رق���م ٦٨٤ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم 
القت�س���ادي والتج���اري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رقم ٧٣٢ ]حمكم���ة مقاطعة فالن�سيا، اإ�سبانيا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ٢00٥[؛ ق�سية 

كالوت رقم ٦٥٢ ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، ١0 كانون الثاين/يناير ٢00٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٩٥٩ ]املحكمة القت�سادية يف منطقة غرودنو، بيالرو�ض، ٢٣ متوز/يوليه ٢00٨[.
.١٩٩٢، ٦٣٣ Neue Juristische Wochenschrift ،]٢( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١(

)٣( ق���ارن، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ٢٤٤ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�س���ا، ٤ اآذار/مار�ض ١٩٩٨[ )ا�ستخدمت م�سطلح الإنكوترمز 'ت�سليم اأر�ض امل�سنع'( )انظر الن�ض 

الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رق���م ٣٤0 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملاني���ا، ٢٢ اأيلول/�سبتم���رب ١٩٩٨[ )ا�ستخدمت م�سطلح الإنكوترم���ز 'الت�سليم خال�ض 
الر�سوم'(. انظر اأي�سا الفقرات ٣ و٥ و١١ من النبذة ب�ساأن املادة ٣١.

)٤( واج���ب البائ���ع ت�سلي���م امل�ستندات املتعلقة بالب�سائع تتناوله امل���ادة ٣٤ باملزيد من التخ�سي�ض. وقد رئي اأن���ه، يف البيع امل�ستندي، ل يحق للبائ���ع عموما اأن ي�سرتط ت�سليم 

امل�ستندات قبل ال�سداد: ق�سية كالوت رقم ٨٦٤ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢٥ حزيران/يونيه ٢00٧[.
)٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢٦ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كوبلينت����ض، اأملانيا، ١٦ كان���ون الثاين/يناير ١٩٩٢[؛ حمكمة منطق���ة فرايبورغ، اأملاني���ا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٢، 

Internationales Handelsrecht ٢00٣، ٢٢ )اإذا كان ل ميكن وفقا للقانون املنطبق حتويل ملكية ال�سيارة امل�سروقة، ل يكون البائع قد وفى بواجبه(.

)٦( ق�سية كالوت رقم ٣0٨ ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[.

)٧( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٩٤0 ]حمكمة اآرنهيم، هولندا، ١٥ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٦[.



 الفرع الأول من الف�ضل الثاين من اجلزء الثالث

ت�ضليم الب�ضائع وامل�ضتندات )املواد 34-31(

نظرة جمملة

١- يحت���وي الف���رع الأول م���ن الف�س���ل الث���اين )"التزام���ات البائع"( 
يف اجل���زء الثال���ث )"بيع الب�سائ���ع"( م���ن التفاقية على اأح���كام تتناول 
با�ستفا�س���ة اثنني م���ن التزامات البائ���ع الرئي�سية املذك���ورة يف املادة ٣0 
م���ن اتفاقية البي���ع، وهما: اللت���زام بت�سلي���م الب�سائع واللت���زام بت�سليم 
امل�ستن���دات املتعلق���ة بالب�سائع. ومن ب���ني املواد الأربع الت���ي ي�ستمل عليها 
���ز املواد الث���الث الأوىل )امل���واد ٣١-٣٣( عل���ى التزام  الف���رع الأول، تركِّ
البائ���ع بت�سليم الب�سائع، وتتناول املادة الأخرية )املادة ٣٤( التزام البائع 
بت�سلي���م امل�ستن���دات. وت�ستمل الأح���كام التي تتناول ت�سلي���م الب�سائع على 
قواع���د حتكم مكان الت�سليم )امل���ادة ٣١()١( والتزام���ات البائع التكميلية 
اخلا�س���ة بالت�سليم حيثما ي�ستمل الأمر على نق���ل الب�سائع )املادة ٣٢()٢( 
ووق���ت الت�سليم )امل���ادة ٣٣(. والعديد من القواعد ال���واردة يف هذه املواد 
يتن���اول بالتحديد الت�سليم من جانب الناق���ل.)٣( ويتناول احلكم الوارد يف 
الف���رع الأول واملتعل���ق بت�سليم امل�ستن���دات )املادة ٣٤( وقت ه���ذا الت�سليم 
ومكانه و�سكل امل�ستن���دات ومعاجلة عدم مطابقة امل�ستندات. اأما الأحكام 
التي تتناول مطابقة الب�سائع امل�سّلمة )وكذلك الأثر الذي حتدثه اإدعاءات 

الغري للب�سائع امل�سلَّمة( فرتد يف ق�سم خمتلف—وهو الفرع الثاين )املواد 
٣٥-٤٤( من الف�سل الثاين من اجلزء الثالث.

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

٢- هن���اك ترابط ب���ني اأحكام الف���رع الأول وقواع���د التفاقية املتعلقة 
بانتق���ال التبعة )املواد ٦٦-٧0(.)٤( وميك���ن اأن تنطبق تلك الأحكام اأي�سا 
على التزامات تتجاوز الت���زام البائع بت�سليم الب�سائع وت�سليم امل�ستندات، 
مث���ل الت���زام امل�سرتي باإع���ادة الب�سائ���ع)٥( اأو واجبات البائ���ع ب�ساأن عدم 
الت�سلي���م املرتبطة بوقت الت�سليم.)٦( وميك���ن اأن تكون لقواعد الفرع الأول 
اأي�س���ا �سل���ة بقواع���د قانونية خارج نط���اق التفاقية، مب���ا يف ذلك قوانني 

الخت�سا�ض الق�سائي املتعلقة مبكان ت�سليم الب�سائع.)٧(

٣- ومبقت�س���ى املادة ٦ من اتفاقية البيع، تكون حلرية الأطراف الغلبة 
عموم���ا على قواعد التفاقية، وينطبق ذلك على القواعد الواردة يف الفرع 

الأول.)٨(

احلوا�ضي

)١( املادة ٣١ والقرارات التي تطبقها تلقي ال�سوء اأي�سا على ما ي�سكل الت�سليم. انظر النبذة ب�ساأن الفقرات ١ و٧ و٩ و١0 من املادة ٣١.

)٢( امل�سائل التي تتناولها املادة ٣٢ هي واجب البائع توجيه اإخطار بال�سحن )املادة ٣٢ )١((، وبرتتيب و�سيلة منا�سبة للت�سليم با�ستخدام ال�سروط املتبعة "عادة" )املادة ٣٢ 

)٢((، وبتوفري املعلومات التي يحتاجها امل�سرتي لإجراء التاأمني اإذا كان البائع نف�سه غري ملزم بالتاأمني على ال�سحنة )املادة ٣٢ )٣((.
)٣( انظر املادتني ٣١ )اأ( و٣٢.

)٤( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة ٢ من الف�سل الرابع من اجلزء الثالث.

)٥( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة ٤ من املادة ٣١.

)٦( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة ٢ من املادة ٣٣.

)٧( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة ٢ من املادة ٣١.

)٨( انظر النبذة ب�ساأن الفقرة ٢ من املادة ٣0؛ والنبذة ب�ساأن الفقرة ٣ من املادة ٣؛ والنبذة عن الفقرة ١ من املادة ٣٣.

١٣١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٣٢

املادة ٣١

اإذا كان البائ���ُع غ���رَي ُمل���َزم بت�سليم الب�سائع يف اأيِّ م���كان ُمعنيَّ اآخر، فاإنَّ التزام���ه بالت�سليم يكون على 
النحو الآتي:

ن عقُد البيع نقَل الب�سائع؛ ل ناقل لإي�سالها اإىل امل�سرتي، اإذا ت�سمَّ )اأ( ت�سليم الب�سائع اإىل اأوَّ
دة  )ب(  وفى احلالت التي ل تندرُج حتت الفقرة الفرعية ال�سابقة، اإذا كان العقُد يتعلَّق بب�سائع حمدَّ
د اأو ُت�سَنع اأو ُتنَتج، وعرف الطرفان وقت اإبرام العقد اأنَّ  نة باجلن�ض �سُت�سَحب من خمزون حمدَّ اأو ب�سائع معيَّ
الب�سائ���َع موج���ودٌة يف مكان معنيَّ اأو اأنها �سُت�سَنع اأو �سُتنَتج يف مكان معنيَّ - يلتزم البائُع بو�سع الب�سائع حتت 

ف امل�سرتي يف ذلك املكان؛ ت�سرُّ
ف امل�سرتي يف املكان الذي كان  )ج(   ويف احلالت الأخرى—َيلتزم البائُع بو�سع الب�سائع حتت ت�سرُّ

يوجد فيه مكان عمل البائع وقت اإبرام العقد.
نظرة جمملة

١- تع���نيِّ هذه املادة مكان قيام البائع بتنفي���ذ واجب الت�سليم. ويحدد 
احلك���م املكان الذي يتعني على البائ���ع اأن ي�سلم فيه الب�سائع وما ينبغي له 
القي���ام به لتحقيق ه���ذا الغر�ض. وتتناول امل���ادة ٣١ ثالث حالت خمتلفة 
تنطبق عليها قواعد خمتلفة. غري اأنه يبدو اأن القاعدة العامة هي اأن مكان 

عمل البائع هو املكان املفرت�ض للت�سليم.)١(

مالحظات عامة 

 ٢- مبوج���ب بع�ض القواعد الإج�رائي���ة، كتلك التي ت�ستند اإىل املادة ٥ )١( 
 م���ن اتفاقية بروك�س����ل لعام ١٩٦٨ )ال�سابقة( واتفاقي���ة لوغانو لعام ١٩٨٨،)٢( 
ميكن اأن ت�سكل املادة ٣١ الأ�سا�ض لالخت�سا�ض الق�سائي.)٣( وي�سمل نطاق هذا 
الخت�سا����ض الق�سائي الدع���اءات املتعلقة بالإخالل بواج���ب الت�سليم وكذلك 
الدع���اءات املتعلقة بت�سليم ب�سائع غ���ري مطابقة.)٤( ومنذ اآذار/مار�ض ٢000، 
عندم���ا دخلت لئحة بروك�سل الأوىل حيز التنفي���ذ، ا�سَتحدث اجلزء الأول من 
مادته���ا اجلدي���دة ٥ )١( )ب( تعريف���ا م�ستقال ملكان التنفي���ذ )املكان "الذي 
�سلِّم���ت فيه الب�سائ���ع، اأو كان ينبغي اأن ت�سلَّم، مبوج���ب التفاقية"(. ومبوجب 
هذا احلكم، رئي اأن املادة ٣١ من اتفاقية البيع مل يعد ممكنا اأن ت�سكل الأ�سا�ض 
لالخت�سا����ض الق�سائ���ي.)٥( فم���ا مل يكن بالو�س���ع ا�ستنتاج م���كان التنفيذ من 
العقد، يتعني اعتبار مكان التنفيذ هو "حيث جرى النقل املادي للب�سائع، الذي 
ح�س���ل امل�س���رتي، اأو كان ينبغي اأن يح�س���ل، نتيجة له، عل���ى �سلطة الت�سرف 

الفعلية على تلك الب�سائع يف املق�سد النهائي ل�سفقة البيع.")٦(

٣- ول تنطبق القواعد الواردة يف املادة ٣١ اإل عندما ل يتفق الطرفان 
على خالف ذلك، لأن حرية الطرفني لها الغلبة على املادة ٣١.)٧( ويتناول 
العدي���د من قرارات املحاك���م التي طبقت املادة ٣١ تف�س���ري �سروط العقد 
بغي���ة البت يف م���ا اإن كانت هذه ال�سروط تعنِيّ مكان التنفيذ اأو حتدد فقط 
اجله���ة التي تتحمل تكالي���ف النق���ل.)٨( واإذا كان العقد ي�ستم���ل على اأحد 
م�سطلح���ات الت�سليم والثمن )مثال اأحد امل�سطلحات املعّرفة يف القواعد 
الدولية لتف�سري امل�سطلحات التجارية )الإنكوترمز(( فاإن ذلك امل�سطلح 

د مكان التنفيذ وي�ستبعد القاعدة الواردة يف التفاقية.)٩( يحدِّ

٤- وقد ا�سُتخدمت املادة ٣١ اأي�سا لتحديد مكان الت�سليم عندما يجب 
عل���ى امل�سرتي اأن يرد الب�سائع بعد ف�سخ العقد )املادة٨١ )٢((.)١0( واأدى 
ذلك اإىل نتيجة مفادها اأن امل�سرتي يجب اأن يعيد ت�سليم الب�سائع يف مكان 

عمله، يف حال مل ين�ض العقد على خالف ذلك.)١١(

البيع الذي يت�سمن نقل الب�سائع )املادة٣١ )اأ((

٥- ل ينطب���ق اخلي���ار الأول يف امل���ادة ٣١ اإل اإذا كان العقد يتعلق بنقل 
ب�سائ���ع. وبالن�سب���ة اإىل املبيعات التي تتم عن بعد، رئ���ي اأن املادة ٣١ )اأ( 
تنطب���ق ع���ادة.)١٢( وُيفرت����ض اأن يك���ون نقل الب�سائ���ع م�سم���ول اإذا توّخى 
الطرف���ان )اأو كان وا�سحا م���ن الظروف()١٣( اأن الب�سائ���ع �سينقلها ناقل 
م�ستق���ل )اأو ناقلون م�ستقلون( من البائ���ع اإىل امل�سرتي. ولذلك فاإن عقود 
ال�سح���ن )مث���ال العقود الت���ي تت�سمن م�سطلح���ات الثم���ن والت�سليم مثل 
"ف���وب" (FOB) )ت�سليم ظهر ال�سفينة( اأو "�سيف" (CIF) )مدفوع الثمن 
 C- اأو الفئة F- والتاأم���ني واأجرة النق���ل( اأو غريها من م�سطلحات الفئ���ة
ح�سبم���ا هي معرف���ة يف القواعد الدولي���ة لتف�سري امل�سطلح���ات التجارية 
)الإنكوترم���ز( وكذلك عقود املق�سد )مث���ال العقود التي ت�سمل امل�سطلح 
DES )الت�سلي���م م���ن ال�سفينة...يف ميناء الو�س���ول املعني بال�سم(—يف 
الإنكوترم���ز ٢0١0، وهو الآن DAP )الت�سلي���م يف... مكان املق�سد املعنيَّ 
بال�س���م(—اأو م�سطلح���ات الفئ���ة D الأخ���رى ح�سبم���ا ه���ي معرفة يف 

الإنكوترمز( تتعلق بنقل الب�سائع.)١٤(

٦- ول تنطب���ق امل���ادة ٣١ )اأ( اإل اإذا مل يك���ن اأي من امل�سرتي اأو البائع 
ملزما مبقت�سى العقد بنقل الب�سائع من مكان عمل البائع )اأو حيث تكون 
موج���ودة( اإىل م���كان عمل امل�س���رتي )اأو اأي مكان يح���دده امل�سرتي(.)١٥( 
وعندم���ا تنطبق املادة ٣١ )اأ( فاإنها ل تفي���د �سمنا اأنه يتوجب على البائع 
نف�سه ت�سليم الب�سائع اإىل مق�سدها؛ فقد قيل اإن هذا احلكم ل ين�سئ هذا 
الواج���ب.)١٦( وعل���ى العك�ض من ذلك، يكون البائع ق���د نّفذ واجب الت�سليم 
عل���ى النحو الواج���ب مبقت�سى امل���ادة ٣١ )اأ( عندما ت�سلَّ���م الب�سائع اإىل 
الناق���ل.)١٧( واإذا �س���ارك عدة ناقلني يف ت�سليم الب�سائ���ع فاإن الت�سليم اإىل 

الناقل الأول ي�سكل ت�سليما مبقت�سى املادة ٣١ )اأ(.)١٨(



٧- وتعبري "الت�سليم" (Handing over) ح�سبما هو م�ستخدم يف املادة 
٣١ )اأ( يعن���ي اأن تو�سع الب�سائع يف حي���ازة الناقل.)١٩( ول يبدو اأن ت�سليم 
امل�ستن���دات املتعلق���ة بالب�سائع ي�س���كل ت�سليما للب�سائع نف�سه���ا، كما اأنه ل 

ي�سكل وفاء بالتزام الت�سليم ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.)٢0(

بيع الب�سائع املوجودة يف مكان معني )املادة ٣١ )ب((

٨- ينطبق اخلي���ار الثاين الوارد يف املادة ٣١ عندما يتم الوفاء بثالثة 
�س���روط: اأول، يج���ب اأن ل ي�سم���ل الت�سلي���م مبوج���ب العقد نق���ل الب�سائع 
الب�سائع مهمة  باملعن���ى الوارد يف امل���ادة ٣١ )اأ(—بحيث يكون احتي���از 
يوؤديه���ا امل�سرتي؛ وثانيا، يج���ب اأن تكون الب�سائع املبيعة ب�سائع حمددة اأو 
���ع اأو �سُتنَت���ج؛ وثالثا، يجب اأن  ، اأو ب�سائع �سُت�سنَّ ب�سائ���ع من جن�ض مع���نيَّ
يكون الطرف���ان قد علما عند اإبرام العقد ب���اأن الب�سائع موجودة )اأو اأنها 
�ست�سّنع اأو �ستنتج( يف مكان معنّي. واإذا مت الوفاء بتلك ال�سروط، تقت�سي 
امل���ادة ٣١ )ب( باأن ي�سع البائع الب�سائ���ع حتت ت�سرف امل�سرتي يف ذلك 

املكان املعني.)٢١(

٩- ويعني و�سع الب�سائع حتت ت�سرف امل�سرتي اأن "البائع قام بكل ما 
يل���زم لكي يتمكن امل�سرتي من احل�سول على احليازة".)٢٢( ولذلك يتوجب 
عل���ى البائ���ع اأن يق���وم بكل الرتتيب���ات الالزم���ة للت�سليم ح�سبم���ا تقت�سي 
الظ���روف بحي���ث ل يحت���اج امل�س���رتي اإىل فعل اأي �س���يء �س���وى اأن يت�سّلم 

الب�سائع يف مكان الت�سليم.)٢٣(

احلالت الأخرى )املادة ٣١ )ج((

١0- املادة ٣١ )ج( هي "قاعدة تكميلية".)٢٤( وي�سمل احلكم احلالت 
الت���ي ل تقع �سم���ن نطاق الفقرة )اأ( اأو الفق���رة )ب( والتي ل ين�ض فيها 
العقد على م���كان معني للتنفيذ. وحيثما تنطبق املادة ٣١ )ج(، يجب على 
البائ���ع اأن ي�سع الب�سائع حتت ت�سرف امل�سرتي يف املكان الذي كان يوجد 

فيه مكان عمل البائع عند اإبرام العقد.)٢٥(

الأحكام التعاقدية املتعلقة مبكان التنفيذ

ل مكان  ١١- تتعل���ق قرارات عديدة بتف�س���ري �سروط العقد التي ق���د تعدِّ
التنفي���ذ املن�سو����ض علي���ه يف امل���ادة ٣١ اأو ل تعدل���ه. ول���دى تف�س���ري تلك 
ال�س���روط، تنظر املحاكم عادة يف جميع ظ���روف احلالة. ولذلك ميكن اأن 
يختلف معنى بع�ض ال�سيغ وفق الظروف. ففيما يتعلق مب�سطلح "الت�سليم 
يف امل�سن���ع" ("EXW")، ُذكر اأنه ل يغريِّ مكان التنفيذ املن�سو�ض عليه يف 

امل���ادة ٣١ )اأ( اأو )ج(.)٢٦( ويف اإطار م�سطلح "الت�سليم خال�ض الر�سوم" 
("DDP")، رئ���ي اأن م���كان الت�سلي���م هو م���كان عمل امل�س���رتي.)٢٧( بيد اأن 
الطرفني ي�ستطيع���ان اأن يتفقا على مكان ت�سليم خمتلف يف اأي وقت. فاإذا 
طل���ب امل�سرتي اأن ت�سلَّ���م الب�سائع اإىل �سركة اأخرى لتق���وم بتجهيزها له، 
يكون عندئذ مكان عمل تلك ال�سركة الأخرى هو املكان الذي يجب اأن ت�سلم 
الب�سائ���ع فيه.)٢٨( اأما �سرط "الت�سليم دون مقابل )مكان عمل امل�سرتي(" 
)"free delivery (buyer’s place of business)"( فق���د ُف�س���ر بط���رق 
خمتلفة. واعتربت حمكمت���ان ال�سرط جمرد توزيع للتكاليف ل يتناول، يف 
ظ���روف الق�سية، مكان التنفي���ذ.)٢٩( وراأت حماكم اأخرى عك�ض ذلك.)٣0( 
 "franco Skanderborg" ويف ق�سية ن����ض فيها طلب ال�سراء على عب���ارة
 ".F.CO DOMIC. NON SDOG" ون����ض فيه���ا القب���ول عل���ى عب���ارة
الت�سلي���م  ومعناه���ا:   ،"Franco domicilio non sdoganato" )مبعن���ى 
يف حم���ل الإقام���ة دون جم���ارك(، راأت املحكم���ة اأنه مل يت���م التفاق على 
م���كان للت�سليم.)٣١( وقد رئي اأن ال�سرط التعاق���دي "ال�سعر ت�سليم امل�سنع 
 رمييني/ايطالي���ا" ل يغ���ريِّ م���كان التنفي���ذ املن�سو�ض علي���ه يف املادة ٣١ 
حيث كان من املقرر اأن ي�سلم بائع ايطايل مرفقا ل�سنع النوافذ اإىل م�سرت 
اأمل���اين.)٣٢( بيد اأن �سرط���ا تعاقديا اإ�سافيا يلزم البائع ب���اأن ي�سّيد امل�سنع 
ويدي���ره لفرتة معيَّنة من الزمن يف مكان عمل امل�سرتي اأدى اإىل ال�ستنتاج 
ب  باأن م���كان الت�سليم هو ذلك املكان.)٣٣( ف���اإذا كان البائع ملزما باأن يركِّ
الب�سائ���ع امل�سلم���ة يف مكان معني اأو اأن ي�سّيد مرفق���ا باعه يف مكان معني، 

اعُترب ذلك املكان هو مكان الت�سليم.)٣٤(

تبعات الت�سليم

١٢- عندما يك���ون البائع قد �سلم الب�سائع، يكون قد نفذ واجب الت�سليم 
الواقع على عاتقه ول يعود م�سوؤول عن الب�سائع. وتخل�ض املحاكم بانتظام 
اإىل اأن تبع���ة التل���ف اأو اله���الك الالحق الذي ي�سي���ب الب�سائع تنتقل اإىل 
امل�س���رتي، ما مل يك���ن البائع قد ت�سبب يف ذلك التلف اأو الهالك عن ق�سد 
اأو ع���ن اإهمال.)٣٥( ومن ثم فاإنه اإذا �سلم البائع الب�سائع اإىل الناقل الأول، 
يتحم���ل امل�سرتي خماطرة اأي تاأخري يف اإي�س���ال الب�سائع، وقد يكون له اأو 
ق���د ل يكون له حق اإدعائي جت���اه الناقل.)٣٦( وباملث���ل، اإذا ُحّملت الب�سائع 
���ذ واجب الت�سليم  عل���ى اإح���دى ال�سفن يف املرفاأ املع���ني، يكون البائع قد نفَّ

الواقع على عاتقه.)٣٧(

عبء الإثبات

ع���ي اأن العقد ين�ض على م���كان ت�سليم غري  ١٣- عل���ى الط���رف الذي يدَّ
املكان املن�سو�ض عليه يف املادة ٣١ اأن يثبت وجود ذلك التفاق.)٣٨(

احلوا�ضي

)١( يف اإيطالي���ا، ج���رى الطعن يف د�ستورية حكم وطن���ي مناظر، ولكن مت تاأييد احلكم لأ�سباب من بينها تناظره مع القاعدة الواردة يف املادة ٣١ )اأ( من اتفاقية البيع. ق�سية 

كالوت رقم ٩١ ]املحكمة الد�ستورية، اإيطاليا، ١٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢[.
)٢( مبوجب تلك املادة، يوجد الخت�سا�ض الق�سائي يف مكان التنفيذ. ومبوجب هذا احلكم، كان حتديد املكان الذي كان ينبغي اأن ينفذ فيه اللتزام يتعني اأن يتم وفقا للقانون 

املنطب���ق، �س���واء اأكان ذل���ك القانون هو القانون الوطني اأم القانون الدويل املوحد. انظر يف هذا ال�سدد ق�سية كالوت رق���م ٢٩٨ ]حمكمة العدل الأوروبية، لك�سمبورغ، ٢٩ حزيران/
.])C-288/92( يونيه ١٩٩٤

)٣( مث���ال، ق�سي���ة كالوت رقم ٢٦٨ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٨٣٤ ]املحكمة العليا، هولندا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧[؛ 

ق�سية كالوت رقم ٢0٧ ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٢ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٤٢ ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ١٦ متوز/يوليه ١٩٩٨[؛ املحكمة العليا، النم�سا، 
١0 اأيلول/�سبتم���رب ١٩٩٨، يونيلك�ض؛ املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، ٢٦ حزيران/يونيه ٢00٩، Internationales Handelsrecht ٢0١0، ١١٢ )مبوجب اتفاقية لوغانو ال�سابقة، التي 

مت تغيريها يف عام ٢00٧ وتعديلها للتوافق مع لئحة بروك�سل الأوىل(.

١٣٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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)4( تطب���ق القان���ون ال�ساب���ق الذي جرى تغيريه يف 1 اآذار/مار�ص ٢٠٠٢: ق�سي���ة كالوت رقم ٢٦٨ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 11 كان���ون الأول/دي�سمرب 1٩٩٦[ )انظر الن�ص 

الكامل للقرار(؛ حمكمة هريتوغينبو�ص، هولندا، ٩ ت�س���رين الأول/اأكتوبر 1٩٩٥، يونيلك�ص؛ ق�س���ية كالوت رقم ٢44 ]حمكمة ال�س���تئناف، باري�ص، فرن�س���ا، 4 اآذار/مار�ص 1٩٩٨[؛ 
ق�سية كالوت رقم ٢4٥ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ص، فرن�سا، 1٨ اآذار/مار�ص 1٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٨3٢ ]املحكمة العليا، هولندا، ٢1 اأيار/مايو 1٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رقم ٩4٠ 

]حمكمة اآرنهيم، هولندا، 1٥ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٦[.

)٥( انظ���ر حمكم���ة الع���دل الأوروبي���ة، لك�س���مبورغ، ٢٥ �س���باط/فرباير ٢٠1٠ )C-381/08, Internationales Handelsrecht( ٢٠1٠، 1٧٠؛ املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، ٢3 

.٢1٢٠، ٧1٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠1حزيران/يونيه ٠
)٦( حمكمة العدل الأوروبية، لك�س���مبورغ، ٢٥ �س���باط/فرباير ٢٠1٠ ( C-381/08, Internationales Handelsrecht) ٢٠1٠، 1٧٠؛ انظر اأي�س���ا املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢3 

حزيران/يوني���ه ٢٠1٠، Internationales Handelsrecht ٢٠1٠، ٢1٧ )اأ�س���ار الق���رار الوطن���ي النهائ���ي يف الإج���راءات اإىل حمكمة العدل الأوروبية(؛ انظر اأي�س���ا حمكمة النق�ص، 
اإيطاليا، ٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٩، املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ٢1٠٥.

)٧( ق�سية كالوت رقم 43٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 3 كانون الأول/دي�سمرب 1٩٩٩[، اأي�سا يف Recht der Internationalen Wirtschaft ٢٠٠٠، ٧1٢؛ ق�سية 

كالوت رقم ٨٢٩ ]حمكمة ال�ستئناف يف لهاي، هولندا، ٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦[ )اعُترب اأن عنوان مكان الت�سليم الوارد يف الفواتري هو مكان الت�سليم املتفق عليه(.
)٨( انظر، مثال، ق�س���ية كالوت رقم 31٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٠ ت�س���رين الثاين/نوفمرب 1٩٩٢[ )عبارة "ت�س���ليم دون مقابل"، مقرتنة بظروف 

اأخرى، تعني مكان عمل امل�سرتي(؛ ق�سية كالوت رقم 3٩٨ ]حمكمة ال�ستئناف يف اأورليان، فرن�سا، ٢٩ اآذار/مار�ص ٢٠٠1[ )ت�سليم امل�سنع اأنكونا = مكان التنفيذ(؛ ق�سية كالوت 
رقم ٦٠٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 1٦ متوز/يوليه ٢٠٠1[ )اعُتربت عبارة "ت�س���ليم املزرعة" يف ظروف الق�س���ية جمرد توزيع لتكاليف النقل(؛ ق�س���ية كالوت رقم 

٩٩٨ ]Højesteret، الدامنرك، 1٥ �سباط/فرباير ٢٠٠1[ )"franko Skanderborg" = مكان الت�سليم يف تلك املدينة(.
)٩( ق�س���ية كالوت رقم ٢44 ]حمكمة ال�س���تئناف، باري�ص، فرن�سا، 4 اآذار/مار�ص 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢4٥ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ص، 

فرن�سا، 1٨ اآذار/مار�ص 1٩٩٨[.
)1٠( املحكمة العليا، النم�سا، ٢٩ حزيران/يونيه Transportrecht—Internationales Handelsrecht ،1٩٩٩ 1٩٩٩، 4. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٥٩4 ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف كالرزروهي، اأملانيا 1٩ كانون الأول/دي�س���مرب ٢٠٠٢[ )ُطبق املبداأ الوارد يف املادة 31 )ج( لتحديد الوقت الذي نفذ فيه امل�س���رتي التزاماته مبوجب التفاق باإعادة الب�س���ائع 
غري املطابقة اإىل البائع؛ ومبا اأن البائع كان م�سوؤول عن نقل الب�سائع فاإن التلف الذي حدث للب�سائع اأثناء نقلها لإعادتها اإىل البائع كان من م�سوؤولية البائع(.

)11( املرجع نف�سه.

)1٢( انظر ق�سية كالوت رقم 3٦٠ ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠[؛ انظر اأي�سا املراجع الواردة يف رقم ٦ اأعاله.

)13( ق�سية كالوت رقم ٨34 ]املحكمة العليا، هولندا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب 1٩٩٧[.

)14( انظر تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها ٢٩ يف ذلك احلني؛ التعليق على م�س���روع اتفاقية الأمم املتحدة ب�س���اأن عقود البيع الدويل للب�س���ائع A/CONF.97/5، ُن�سرت 

يف موؤمتر الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، الوثائق الر�سمية، يف ال�سفحة ٢٩، الفقرة ٥.
)1٥( انظر اأي�سا تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها ٢٩ يف ذلك احلني، يف ال�سفحة ٢٩، الفقرتني ٥ و٨.

)1٦( انظر ق�سية كالوت رقم 331 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 1٠ �سباط/فرباير 1٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رقم 1٠1٩ ]حمكمة ال�ستئناف يف اجلبل الأ�سود، 

اجلبل الأ�سود، ٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٧[.
)1٧( ق�س���ية كالوت رقم 331 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�س���را، 1٠ �س���باط/فرباير 1٩٩٩[. هذا يتوافق مع قواعد التفاقية ب�ساأن انتقال التبعة يف هذه احلالة. 

انظر املادة ٦٧ )1(.
)1٨( املرجع نف�سه. هذه النقطة توؤكدها قواعد التفاقية ب�ساأن انتقال التبعة. انظر املادة ٦٧ )1(.

)1٩( ق�سية كالوت رقم ٢4٧ ]حمكمة مقاطعة قرطبة، اإ�سبانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1٩٩٧[ )التحميل على ال�سفينة(.

)٢٠( تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها ٢٩ يف ذلك احلني، يف ال�سفحة ٢٩، الفقرة ٩. تن�ص املادة 34 على التفا�سيل املحددة للتزام البائع بت�سليم امل�ستندات.

 )٢1( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم 4٧ ]حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، 14 اأيار/مايو 1٩٩3[ )مكان �سنع الأجهزة اخلا�سة بالأُذن يناظر مكان الت�سليم مبوجب املادة 31 )ب((.

 انظ���ر اأي�س���ا ق�س���ية كالوت رق���م 33٨ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ه���ام، اأملاني���ا، ٢3 حزيران/يوني���ه 1٩٩٨[ )ل يوج���د ت�س���ليم حيثما مل ي�س���ع البائع الب�س���ائع حتت ت�س���رف
امل�سرتي(.

)٢٢( تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها يف ذلك احلني ٢٩، يف ال�سفحة 3٠، الفقرة 1٦.

)٢3( ق�سية كالوت رقم 33٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢3 حزيران/يونيه 1٩٩٨[.

)٢4( تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها يف ذلك احلني ٢٩، يف ال�سفحة 3٠، الفقرة 1٥.

)٢٥( انظر ق�سية كالوت رقم 33٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢3 حزيران/يونيه 1٩٩٨[.

)٢٦( ق�سية كالوت رقم ٢44 ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ص، فرن�سا، 4 اآذار/مار�ص 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢4٥ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ص، 

فرن�س���ا، 1٨ اآذار/مار�ص 1٩٩٨[. لالطالع على نف�ص النتيجة يف عقود تت�س���من عبارة "ت�س���ليم امل�س���نع" بالأملانية، انظر ق�سية كالوت رقم 311 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، 
.4٨ ،1٩٩٩ Transportrecht—Internationales Handelsrecht ،1اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير 1٩٩٧[، واملحكمة العليا، النم�سا، ٢٩ حزيران/يونيه ٩٩٩

)٢٧( ق�سية كالوت رقم 34٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، ٢٢ اأيلول/�سبتمرب 1٩٩٨[.

)٢٨( املرجع نف�سه.

)٢٩( ق�س���ية كالوت رقم ٢٦٨ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 11 كانون الأول/دي�س���مرب 1٩٩٦[؛ املحكمة العليا، النم�س���ا، 1٠ اأيلول/�س���بتمرب 1٩٩٨، يونيلك�ص؛ املحكمة الإقليمية 

العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 4 ت�س���رين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٢، Internationales Handelsrecht ٢٠٠3، ٦٦ )الت�س���ليم "frei Baustelle" ]"ت�سليم مكان البناء"[(؛ انظر اأي�سا املرجعني 
رقم ٥ ورقم ٦ اأعاله.

)3٠( ق�سية كالوت رقم 31٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب 1٩٩٢[؛ ق�سية كالوت رقم 311 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، 

اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير 1٩٩٧[، اأي�س���ا يف يونيلك�ص؛ املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، Internationales Handelsrecht ٢٠1٠، 11٢ )"عنوان الت�س���ليم: 
املتجر )البائع(" = مكان الت�سليم(.

)31( ق�سية كالوت رقم ٩٩٨ ]Højesteret، الدامنرك، 1٥ �سباط/فرباير ٢٠٠1[.



.٢، ٧١٢000 Recht der Internationalen Wirtschaft ٣٢( ق�سية كالوت رقم ٤٣0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٣ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[، اأي�سا يف(

)٣٣( املرجع نف�سه.

)٣٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٣0 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٣ كان���ون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[ )مكان التجميع يف وحدة �سن���ع النوافذ = مكان التنفيذ(؛ ق�سية 

كالوت رق���م ٦٤٦ ]حمكم���ة النق�ض، اإيطاليا، ١0 اآذار/مار�ض ٢000[، انظر اأي�س���ا Recht der Internationalen Wirtschaft ٢00١، ٣0٨؛ ق�سية كالوت رقم ٦٤٧ ]حمكمة النق�ض، 
Sezioni Unite، اإيطاليا، ١٩ حزيران/يونيه ٢000[ )بيع وجتميع وتركيب م�سنع لإنتاج احلديد ال�سلب = مكان الت�سليم هناك(؛ ق�سية كالوت رقم ٦٥٢ ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 

١0 كانون الثاين/يناير ٢00٦[ )بيع وتركيب دوارتي اأطفال )merry-go-rounds(؛ اعُترب مكان الت�سليم هناك(.
)٣٥( انظر القواعد الواردة يف التفاقية ب�ساأن انتقال التبعة )اجلزء الثالث، الف�سل الرابع، املواد ٦٦-٧0(.

)٣٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٣١ ]املحكم���ة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١0 �سباط/فرباير ١٩٩٩[؛ باملثل، ق�سي���ة كالوت رقم ٣٧٧ ]حمكمة منطقة فلين�سبورغ، اأملانيا، 

٢٤ اآذار/مار�ض ١٩٩٩[.
)٣٧( ق�سية كالوت رقم ٢٤٧ ]حمكمة مقاطعة قرطبة، اإ�سبانيا، ٣١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٧[.

)٣٨( ق�سية كالوت رقم ٣٦0 ]املحكمة املحلية يف دوي�سبورغ، اأملانيا، ١٣ ني�سان/اأبريل ٢000[.

١٣٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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املادة ٣٢

)١( اإذا ق���ام البائُع، وفقًا للعقد اأو لهذه التفاقي���ة، بت�سليم الب�سائع اإىل ناقل، واإذا كانت الب�سائُع 
ل ميك���ن تعييُنه���ا بو�سوح باأنها امل�سمولة بالعقد، �سواء بوجود عالمات ممّي���زة عليها اأو مب�ستندات ال�سحن اأو 

ن تعينَي الب�سائع. بطريقة اأخرى، يجُب على البائع اأن ُير�سل للم�سرتي اإخطارًا بال�سحن يت�سمَّ
)٢( اإذا كان البائ���ُع ملَزم���ًا باتخاذ ما يل���زم لنقل الب�سائع فاإنَّ عليه اأن ُي���ربم العقوَد الالزمة لكي 
د بو�سائط النقل املنا�سبة وفقا للظروف وح�سب ال�سروط املّتَبعة عادة يف مثل هذا  يت���مَّ النقُل اإىل املكان املح���دَّ

النقل.
د امل�سرتي عندما  )٣( اإذا مل يك���ن البائ���ُع ُملَزما باإجراء التاأمني على نقل الب�سائع فاإنَّ عليه اأن ُيزوِّ

رة الالزمة لتمكينه من اإجراء ذلك التاأمني. يطلب ذلك، بجميع املعلومات املتوفِّ

نظرة جمملة: معنى احلكم وهدفه

١- عندم���ا ي�ستمل العقد على نقل الب�سائع )اأي نقل الب�سائع بوا�سطة 
ط���رف ثالث(، حتدد امل���ادة ٣٢ التزامات البائع الت���ي تتجاوز اللتزامات 

املن�سو�ض عليها يف املادة ٣١.

٢- وتت�سمن املادة ٣٢ ثالث قواعد: اإذا مل تكن الب�سائع معينة بو�سوح 
)بوج���ود عالمات مميزة على الب�سائع اأو مب�ستن���دات ال�سحن اأو بطريقة 
اأخرى( باأنها الب�سائع امل�سمولة بالعقد عندما ت�سّلم اإىل الناقل، يجب على 
البائ���ع اأن يع���نيِّ الب�سائع يف اإخطار بال�سحن ير�سل���ه اإىل م�سرتي ال�سحنة 
)الفقرة ١(.)١( وعندما يكون البائع ملزما بالرتتيب لنقل الب�سائع، يجب 
عليه اأن يقوم بالرتتيبات املعقولة الالزمة لذلك )الفقرة ٢(؛ واإذا مل يكن 
البائ���ع ملزما بالرتتيب لتاأمني يغطي نق���ل الب�سائع، يجب عليه، مع ذلك، 
بناء على طلب امل�سرتي، اأن يقدم اإىل امل�سرتي "جميع املعلومات املتوفرة" 

الالزمة لتمكني امل�سرتي من �سراء ذلك التاأمني )الفقرة ٣(.

٣- ول يوجد �سوى �سوابق ق�سائية قليلة ب�ساأن املادة ٣٢.)٢( وقد طبَّقت 
ثالثة قرارات املادة ٣٢ )٢(.)٣( ويقت�سي هذا احلكم اأن يقوم البائع الذي 

يق���ع عليه واج���ب عمل الرتتيبات لنق���ل الب�سائع باختي���ار "و�سائط النقل 
املنا�سب���ة وفقا للظروف وح�سب ال�سروط املّتَبعة عادة يف مثل هذا النقل"، 
ولك���ن احلكم ل ُيلزم البائع يف م���ا عدا ذلك با�ستخدام و�سيلة نقل معينة. 
ومبقت�س���ى املادة ٦ م���ن التفاقية ميكن للطرفني، بالطب���ع، اأن يتفقا على 
نوع مع���ني من اأنواع الناقل���ني. ووفقا لأحد الق���رارات، مل يف امل�سرتي يف 
تل���ك الق�سي���ة بعبء اإثبات وجود اتف���اق على نقل الب�سائ���ع بو�سيلة معينة 
)�ساحنة(، بحيث كان اختيار و�سيلة النقل مرتوكا للبائع.)٤( وذهب القرار 
الث���اين اإىل اأن م�سطلح ال�سعر والت�سليم CFR )"الكلفة واأجور ال�سحن"( 
ُيل���زم البائ���ع بالرتتيب لعق���د النقل. وذه���ب القرار الثال���ث اإىل اأن البائع 
املل���زم بالرتتيب لنقل الب�سائع ل يف���ي بواجبه اإذا مل ُيبلغ الناقل بالعنوان 

ال�سحيح للم�سرتي الذي يجب اأن ت�سحن اإليه الب�سائع.)٥(

عبء الإثبات 

ل القواعد الواردة  ٤- يقع على الط���رف الذي يدعي وجود اتفاق يع���دِّ
يف امل���ادة ٣٢ اأو يتعداه���ا ع���بء اإثبات اإبرام ذلك التف���اق. ويف حال عدم 

الإثبات الكايف، تنطبق املادة ٣٢.)٦(

احلوا�ضي

)١( القواعد الواردة يف املادة ٣٢ )١( تتعلق اأي�سا بقواعد التفاقية ب�ساأن نقل التبعة حيثما يكون نقل الب�سائع م�سمول. انظر املادة ٦٧ )٢(.

)٢( حت���ى اآذار/مار����ض ٢0١١، مل ُيبل���غ يف كالوت عن اأي قرارات، ول يوجد يف املوقع ال�سبك���ي /www.cisg.law.pace.edu �سوى ١٢ قرارا ب�ساأن املادة ٣٢، معظمها ينقل ن�ض 

املادة فح�سب.
CISG- ٣( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٦١ ]املحكمة املحلية يف �سان، �سوي�سرا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٧[؛ حمكمة كانتون فود، �سوي�سرا، ٢٦ اأيار/مايو ٢000، املوقع ال�سبكي(

online، رقم ١٨٤0؛ املحكمة ال�سعبية يف �سيك�سي، حمافظة زيجيانغ، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٨ متوز/يوليه ٢00١، املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ١٥0٧.

)٤( ق�سية كالوت رقم ٢٦١ ]املحكمة املحلية يف �سان، �سوي�سرا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٧[.

)٥( املحكمة ال�سعبية يف �سيك�سي، حمافظة زيجيانغ، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٨ متوز/يوليه ٢00١، املوقع ال�سبكي CISG-online، رقم ١٥0٧.

)٦( ق�سية كالوت رقم ٢٦١ ]املحكمة املحلية يف �سان، �سوي�سرا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٧[ )مل ُيثبت امل�سرتي وجود اتفاق على اأن تنقل الب�سائع اإىل مو�سكو بال�ساحنة(.



املادة ٣٣

يجُب على البائع اأن ي�سلِّم الب�سائَع:

د يف العقد اأو يف التاريخ الذي ميكن حتديده بالرجوع اإىل العقد؛ اأو )اأ( يف التاريخ املحدَّ

دة يف العقد اأو التي ميك���ن حتديُدها بالرجوع اإىل العقد، اإّل اإذا  )ب(   يف اأيِّ وق���ت خ���الل املدة املحدَّ
تبنيَّ من الظروف اأنَّ امل�سرتي هو الذي يختار موعدًا للت�سليم؛ اأو

)ج(   خالل مدة معقولة من انعقاد العقد، يف جميع الأحوال الأخرى.

نظرة جمملة

١- حت���دد املادة ٣٣ الوق���ت الذي يجب على البائ���ع اأن ي�سلم الب�سائع 
في���ه اأو يف غ�سونه. ومبقت�سى املادة ٣٣ )اأ( و)ب(، يخ�سع موعد الت�سليم 
اأول لأح���كام العقد، مع الت�ساق م���ع مبداأ حرية الأطراف العام املعتمد يف 
التفاقي���ة.)١( ف���اإذا مل يكن يف الإم���كان ال�ستدلل من العق���د على تاريخ 
ت�سليم اأو فرتة الت�سليم، تن�ض املادة ٣٣ )ج( على قاعدة احتياطية تق�سي 

بالت�سليم "خالل مدة معقولة من انعقاد العقد". 

٢- ورغ���م اأن املادة ٣٣ ل تتن���اول اإل واجب الت�سليم ف���اإن نهجها قابل 
ذ يف الوقت  للتطبي���ق على واجبات البائع الأخ���رى، التي يجب اأي�سا اأن تنفَّ

املن�سو�ض عليه يف العقد اأو خالل مدة معقولة يف حال عدم وجود حكم.

 تاريخ الت�سليم املحدد يف العقد اأو الذي ميكن حتديده
بالرجوع اإىل العقد

٣- تفرت����ض املادة ٣٣ )اأ( م�سبق���ا اأن يكون الطرفان قد حددا تاريخا 
للت�سلي���م،)٢( اأو اأن يكون يف الإمكان ال�ستدلل على ذلك التاريخ من العقد 
)مث���ال ذل���ك، "١٥ يوما بعد عي���د الف�سح يف ع���ام ٢0١١"( اأو اأن يتحدد 
 التاريخ بالرجوع اإىل العرف اأو العادة ح�سبما هو من�سو�ض عليه يف املادة ٩. 
 ويف تل���ك احلال���ة، يجب على البائ���ع اأن ي�سلِّم يف ذل���ك التاريخ املحدد.)٣( 
وي�س���كل الت�سلي���م يف تاري���خ لح���ق خمالف���ة للعق���د. وق���د رئي اأن���ه ميكن 
ال�ست���دلل على التاريخ من العق���د اإذا اتفق الطرفان على اأن يتم الت�سليم 

بعد فتح خطاب اعتماد.)٤(

٤- ووفق���ا لإحدى املحاكم، تنطبق امل���ادة ٣٣ )اأ( اأي�سا حيثما ل يكون 
الطرفان قد حددا يف وقت اإبرام العقد موعدا معينا للت�سليم بل اتفقا بدل 
من ذلك على اأن يقوم البائع بالت�سليم بناء على طلب امل�سرتي.)٥( بيد اأنه 

اإذا مل يطلب امل�سرتي الت�سليم، ل يكون البائع قد ارتكب خمالفة.)٦( 

 املدة املحددة للت�سليم

٥- تنطب���ق امل���ادة ٣٣ )ب( عندم���ا يك���ون اأي من الطرف���ني قد حدد 
مدة م���ن الزمن ي�ستطيع البائع خاللها اأن ي�سل���م الب�سائع اأو كان بالو�سع 
ال�ست���دلل على تل���ك املدة من العقد. ويف تلك احل���الت، تن�ض املادة ٣٣ 
)ب( على اأنه يجوز للبائع اأن يقوم بالت�سليم يف اأي وقت خالل تلك املدة. 

د مدة الت�سلي���م، يف حكم امل���ادة ٣٣ )ب(، ب�سرط يف العقد  ٦- وحت���دَّ
ين�ض على الت�سليم "حتى: نهاية كانون الأول/دي�سمرب" مثال.)٧( ومبوجب 
هذا ال�سرط، يكون الت�سليم قي نقطة ما بني وقت اإبرام العقد ونهاية كانون 
الأول/دي�سم���رب متوافق���ا مع العقد، بينم���ا ي�سكل الت�سليم بع���د ٣١ كانون 
الأول/دي�سمرب خمالفة للعقد. وباملثل، اإذا كان الت�سليم ينبغي اأن "يتم يف 
الف���رتة ١٩٩٣-١٩٩٤"،)٨( ي�سكل الت�سليم يف اأي وقت بني ١ كانون الثاين/

 يناير ١٩٩٣ و٣١ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٤ تنفيذا يف الوقت املنا�سب.)٩( 
وعندم���ا ين�ض العقد عل���ى مدة ت�سليم يكون اختيار تاري���خ الت�سليم املعني 
عائدا ب�سفة عامة اإىل امل�سرتي.)١0( ولكي يكون للم�سرتي احلق يف حتديد 
تاريخ معني خالل املدة، يلزم وجود اتفاق بذلك ال�ساأن،)١١( وفقا ملا توحي 
به العبارة الأخرية من املادة ٣٣ )ب(. وحيث كان الطرفان قد اتفقا على 
"الت�سلي���م يف امل�سنع"، قررت حمكمة اأن امل�سرتي ميكن اأن يختار التاريخ 
الذي ياأخ���ذ فيه الب�سائع خالل ف���رتة الت�سليم.)١٢( ويف اإح���دى الق�سايا، 
افرت�س���ت اإح���دى املحاكم جدل اأن الن����ض الوارد يف العق���د والذي يدعو 
اإىل الت�سلي���م يف "متوز/يولي���ه، اآب/اأغ�سط�ض، اأيلول/�سبتمرب + -" ميكن 
اأن يقت�س���ي ت�سلي���م ثلث الكمية املتعاقد عليها خ���الل كل �سهر من الأ�سهر 
ن���ة.)١٣( وقررت حمكمة اأخرى اأن ف���رتة الت�سليم "خريف عام ١٩٩٣"  املعيَّ
حم���ددة مب���ا يكف���ي، وتوجب وجتي���ز اأن يت���م الت�سليم حت���ى نهاية خريف 

الأر�ساد اجلوية )٢١ كانون الأول/دي�سمرب(.)١٤(

الت�سليم خالل مدة معقولة من اإبرام العقد

٧- تنطب���ق املادة ٣٣ )ج( عندما ل يكون بالو�سع اأن ُي�ستنتج من العقد 
اأو م���ن الأع���راف اأو العادات املعمول بها ب���ني الطرفني وقت حمدد اأو مدة 
حم���ددة للت�سليم. ويف تلك احلالة، تقت�سي املادة ٣٣ )ج( باأن يقوم البائع 
بالت�سلي���م "خالل مدة معقولة من انعقاد العق���د". ويعني تعبري "معقولة" 
الوق���ت الكايف يف الظروف ذات ال�سل���ة. وقد رئي اأن ت�سليم جّرافة ت�سوية 
 )بلدوزر( بعد اأ�سبوعني من تلقي البائع الدفعة الأوىل من الثمن معقول.)١٥(

 ،(loader) ورئي اأن وقت الت�سليم البالغ ١0 اأ�سهر، يف حالة �ساحنة حتميل
ميكن اأن ي�ستمر جتديدها املتفق عليه من ١٢0 يوما اإىل ١٨0 يوما، معقول 
 يف الظ���روف ال�سائدة.)١٦( وحيث ت�سّمن عقد اأُبرم يف كانون الثاين/يناير 
�س���رط الت�سلي���م "ني�سان/اأبري���ل، م���ع الحتف���اظ بح���ق حتدي���د تاري���خ 
الت�سلي���م"،)١٧( راأت املحكم���ة اأن امل���ادة ٣٣ )ج( تنطب���ق واأن الت�سليم كان 
م�ستحقا خالل مدة معقولة من تاريخ اإبرام العقد لأنه مل يكن بالإمكان اأن 

١٣٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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يعينَّ من العقد تاريخ حمدد اأو فرتة حمددة للت�شليم: ومبا اأن امل�شرتي كان 
قد اأو�شح اأنه يحتاج اإىل الت�شليم يف موعد غايته 15اآذار/مار�س فقد رئي 
اأن امل���دة املعقولة انتهت قبل 11 ني�شان/اأبريل.)18( وُطبقت املادة 32 )ج( 
اأي�ش���ا لتف�شر �شرط تعاق���دي قيا�شي ي�شمح للبائع بتغي���ر تاريخ الت�شليم 
املتف���ق علي���ه:)19( فباّتباع هذا النهج، قررت املحكم���ة اأن ال�شرط يجب اأن 
ُيفه���م على اأن���ه يقيد البائع بالتواري���خ التي ت���وؤدي اإىل الت�شليم يف غ�شون 

فرتة معقولة من اإبرام العقد.)20(

ل ت�شليمًا  ما ي�شكِّ

8- للوف���اء بالتزام الت�شلي���م يف الوقت املنا�شب، يجب عل���ى البائع اأن 
يقوم، عمال باملواعيد النهائية املحددة مبقت�شى املادة 33، بالوفاء بجميع 
التزامات الت�شليم املفرو�شة مبقت�شى العقد اأو مبقت�شى املواد 31 اأو 32 اأو 
34. وما مل ُيتفق على خالف ذلك، ال تقت�شي املادة 33 اأن يكون با�شتطاعة 

امل�شرتي احتياز الب�شائع يف تاريخ الت�شليم.)21(

تبعات الت�شليم املتاأخر

دت���ي للت�شليم خمالفة  9- ي�ش���كل الت�شلي���م بعد التاري���خ اأو املدة املحدنَّ
للعق���د تنطبق عليها قواعد االتفاقية املتعلق���ة بالتدابر االنت�شافية. فاإذا 
كان الت�شليم يف املوعد املنا�شب هو من جوهر العقد، ي�شكل الت�شليم املتاأخر 
خمالف���ة جوهرية وميكن اأن ُيف�شخ العقد ح�ش���ب ما هو من�شو�س عليه يف 
املادة 49.)22( وج���اء يف اأحد القرارات اأن تاأخر يوم واحد يف ت�شليم جزء 

�شغر من الب�شائع ال ي�ش���كل خمالفة جوهرية حتى حيثما يكون الطرفان 
ق���د اتفقا على تاريخ حمدد للت�شلي���م.)23( بيد اأنه ميكن للطرفي اأن ين�شا 

يف عقدهما على اأن اأي تاأخر يف الت�شليم �شيعامل كمخالفة جوهرية.)24(

10- غ���ر اأنه رئي اأنه ال يقع خرق للعقد حي���ث يتخلف البائع عن الوفاء 
مبوعد ت�شليم ورد ذكره اأثناء املفاو�شات وي�شبق الوقت الذي ورد يف العقد. 
فق���د قررت املحكمة، م�شت�شهدة باملادة 33 )ج(، اأن "اتفاقية البيع تق�شي 

بالت�شليم يف غ�شون مدة معقولة من اإبرام العقد، ولي�س قبل ذلك.")25(

11- وق���د اعُترب اأن اإع���الن البائع اأنه ل���ن ي�شتطيع ت�شلي���م الب�شاعة يف 
املوع���د املحدد ي�شكل اإخ���الال مبت�شرا )توّقعيا( بالعق���د باملعنى الوارد يف 

املادة 71.)26(

عبء االإثبات

12- يج���ب على الطرف الذي يدعي اأن اتفاقا مت ب�شاأن تاريخ الت�شليم اأو 
مدته اأن يثبت وجود ذلك االتفاق.)27( ويجب على امل�شرتي الذي يدعي اأن 
له احلق يف اأن يختار تاريخا حمددا للت�شليم خالل مدة ت�شليم متفق عليها 
اأن يثب���ت وجود اتف���اق اأو وجود ظروف توؤيد ذلك االدع���اء.)28( ويف ق�شية 
د فيها الطرفان تاري���خ الت�شليم يف العقد، ق���ررت حمكمة اأنه اإذا  مل يح���دِّ
قب���ل امل�شرتي الب�شائع دون احتجاج فاإن ذلك تعبر عن اأن الت�شليم مت يف 

غ�شون وقت معقول.)29(

احلوا�ضي

)1( ق�شية كالوت رقم 338 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[.

)2( انظر املثال الوارد يف حمكمة اال�شتئناف يف ميالنو، اإيطاليا، 20 اآذار/مار�س 1998، يونيلك�س )"الت�شليم": 3 كانون االأول/دي�شمرب 1990"(.

)3( انظر تعليقات االأمانة على املادة )التي كان رقمها يف ذلك احلي( 31، ال�شفحة 31، الفقرة 3.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html :4( حمكمة فوريل، اإيطاليا، 16 �شباط/فرباير 2009، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

)5( ق�شي���ة كالوت رق���م 338 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يوني���ه 1998[ )انظر الن�س الكامل للقرار(. انظر اأي�شا ق�شية كالوت رقم 883 ]حمكمة 

د تاريخ الت�شليم الحقا؛ وبعد اأن اأجل البائع حتديد التاريخ عدة مرات، حدد امل�شرتي  كانت���ون اأبينت�شي���ل اآو�شرهودين، �شوي�ش���را، 10 اآذار/مار�س 2003[ )اتفق الطرفان على اأن يحدنَّ
تاريخا قبلته املحكمة باعتباره تاريخ الت�شليم(.

)6( ق�شية كالوت رقم 338 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[ )ن�س العقد على اأن يقوم البائع بالت�شليم وفقا للجداول الزمنية للت�شليم التي 

ي�شعها امل�شرتي، ولكن يبدو اأن امل�شرتي مل يوفر اجلداول الزمنية قط( )انظر الن�س الكامل للقرار(.
.70 ،2000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8786 7( انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير 1997 )قرار التحكيم رقم(

.83 ،2000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)9117 8( انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�شا، اآذار/مار�س 1998 )قرار التحكيم رقم(

 Valero Marketing & Supply Company v. Greeni( 2006 املرجع نف�شه. انظر اأي�شا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جر�شي، الواليات املتحدة، 4 ني�شان/اأبريل )9(

Trading Oy(، متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060404u1.html، ُنق�شت الأ�شباب اأخرى يف ق�شية كالوت رقم 846 ]حمكمة اال�شتئناف يف 
الواليات املتحدة للدائرة الثالثة، الواليات املتحدة، 19 متوز/يوليه 2007[.

.83 ،2000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)9117 10( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�شا، اآذار/مار�س 1998 )قرار التحكيم رقم(

)11( املرجع نف�شه؛ و�شمنيا اأي�شا يف ق�شية كالوت رقم 338 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[.

.http://turan.uc3m.es/cisg/respan76.htm :12( املحكمة العليا، اإ�شبانيا، 9 كانون االأول/دي�شمرب 2008، متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

)13( ق�شية كالوت رقم 7 ]املحكمة املحلية يف اأولدينبرغ اإن هول�شتاين، اأملانيا، 24 ني�شان/اأبريل 1990[.

)14( ق�شية كالوت رقم 943 ]حمكمة هرتوغينبو�س، هولندا، 20 كانون االأول/دي�شمرب 2005[،

ل ق���رار اآخر اإىل اأن البائع قام بالت�شلي���م يف وقت معقول رغم الطابع  )15( ق�شي���ة كالوت رق���م 219 ]حمكم���ة كانتون فاليه، �شوي�شرا، 28 ت�شري���ن االأول/اأكتوبر 1997[. تو�شّ

املو�شمي )املتعلق بعيد امليالد( للب�شائع: ق�شية كالوت رقم 210 ]حمكمة مقاطعة بر�شلونة، اإ�شبانيا، 20 حزيران/يونيه 1997[.
 ،)Alpha Prime Development Corporation v. Holland Loader Company, LLC( 2010 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو، الواليات املتحدة، 6 متوز/يوليه )16( 

متاح���ة يف االإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1.html )مل تك���ن للم�شرتي حاجة مبا�شرة ل�شاحنة التحميل، ومل تق���رر املحكمة �شوى اأن احلكم 
امل�شتعجل غر مالئم(.



)١٧( ق�سية كالوت رقم ٣٦٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف ناومبورغ، �أملانيا، ٢٧ ني�سان/�أبريل ١٩٩٩[.

)١8( ق�سية كالوت رقم ٣٦٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف ناومبورغ، �أملانيا، ٢٧ ني�سان/�أبريل ١٩٩٩[ )خل�ست �ملحكمة �إىل �أن �لعر�ض �ملقدم من �لبائع، �لذي ��سرتط �لت�سليم 

� �أ�سا�س���يا بقبول �لبائع �لذي ن�ض على �أن يكون موعد �لت�س���ليم "ني�س���ان/�أبريل، مع �لحتفاظ باحلق يف حتديد تاريخ �لت�سليم"؛ لأن  يف موعد غايته "١5 �آذ�ر/مار�ض"، مل يتغيرّ تغيرّ
مقدم �لعر�ض مل يعرت�ض على �سروط �لقبول، وقد مت تكوين �لعقد مبوجب �ملادة ١٩ )٢(، و�أ�سبح �ل�سرط �لذي مت تغييه �لو�رد يف �لقبول جزء� من �لعقد(.

)١٩( ق�سية كالوت رقم ٣٦٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف ناومبورغ، �أملانيا، ٢٧ ني�سان/�أبريل ١٩٩٩[ )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.

)٢0( �ملرجع نف�سه.

)٢١( �نظر تعليق �لأمانة على �ملادة )�لتي كان رقمها حينئذ( ٣١، �ل�سفحة ٣١، �لفقرة ٢. �نظر �أي�سا حمكمة منطقة �أولدينبورغ، �أملانيا، ٢٧ �آذ�ر/مار�ض ١٩٩٦، يونيلك�ض.

.٧0 ،٢000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8٧8٢٢( هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، كانون �لثاين/يناير ١٩٩٧ )قر�ر �لتحكيم رقم ٦(

)٢٣( حمكمة منطقة �أولدينبورغ، �أملانيا، ٢٧ �آذ�ر/مار�ض ١٩٩٦، يونيلك�ض. �نظر �أي�سا حمكمة �آرنهيم، هولند�، ٢٩ متوز/يوليه ٢00٩، مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة 

يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090729n1.html )�إذ� ��س���تكى �مل�س���رتي من تاأخي مدته يومان بعد �أن قبل �أوًل �لب�س���ائع )حافلة �سغية(، ل يوجد 
حق يف �لف�سخ(.

 ٧0 ،٢000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8٧8٢4( هيئ���ة �لتحكي���م �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، كانون �لثاين/يناير ١٩٩٧ )قر�ر �لتحكيم رقم ٦(

)�ل�سروط �لعامة للم�سرتي، �لتي �تفق عليها �لطرفان، تن�ض على �أن �أي تاأخي يف �لت�سليم ي�سكل خرقا �أ�سا�سيا للعقد(.
 ،)Norfolk Southern Railway Co. v. Power Source Supply, Inc.( ٢008 حمكم���ة �لوليات �ملتحدة ملنطقة بن�س���يلفانيا �لغربية، �لوليات �ملتحدة، ٢5 متوز/يولي���ه )٢5(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html :متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
.٢، ٧٢000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8٧8٢٦( هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، كانون �لثاين/يناير ١٩٩٧ )قر�ر �لتحكيم رقم ٦(

)٢٧( ق�سية كالوت رقم ٣٦٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف ناومبورغ، �أملانيا، ٢٧ ني�سان/�أبريل ١٩٩٩[ )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.

.٩0 ،٢000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٢8( هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، فرن�سا، �آذ�ر/مار�ض ١٩٩8 )قر�ر �لتحكيم رقم ٩١١٧(

)٢٩( ق�سية كالوت رقم ٢١0 ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، �لد�ئرة ١٦�أ، �إ�سبانيا، ٢0 حزير�ن/يونيه ١٩٩٧[.

١٣٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090729n1.html


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٤0

املادة ٣٤
اإذا كان البائ���ُع ملَزم���ًا بت�سليم امل�ستندات املتعلِّقة بالب�سائع، فاإنَّ عليه اأن ُيويف بهذا اللتزام يف الزمان 
واملكان املعيَّنني يف العقد وعلى النحو الذي يقت�سيه. واإذا كان البائُع قد �سلَّم هذه امل�ستندات قبل امليعاد املتَّفق 
علي���ه، فله حتى ذل���ك امليعاد اأن ُي�سلح اأيَّ نق�ض يف مطابقة امل�ستندات، ب�س���رط اأّل يرتتَّب على ا�ستعمال هذا 
احل���قِّ م�ساَيَقٌة للم�سرتي اأو حتميله نفقات غري معقولة. ومع ذلك، يحتفظ امل�سرتي باحلقِّ يف طلب تعوي�سات 

وفقا لأحكام هذه التفاقية.

نظرة جمملة: معنى احلكم وهدفه

١- تتناول امل���ادة ٣٤ واجب البائع ت�سليم امل�ستندات املتعلقة بالب�سائع 
املباع���ة، يف حال وجود ذلك اللتزام. ول ين�سئ هذا احلكم هذا اللتزام، 
ب���ل يفرت�س���ه م�سبقا. وميك���ن اأن يرتتب اللت���زام على العق���د اأو العادات 

املرعية بني الطرفني اأو الأعراف التجارية.

٢- ووفق���ا للجمل���ة الأوىل من املادة ٣٤، يج���ب اأن ت�سلَّم امل�ستندات يف 
الزمان واملكان املعينني يف العقد ويف ال�سكل الذي يقت�سيه. وتن�ض اجلملة 
الثاني���ة على اأنه اإذا �سلم البائع م�ستن���دات غري مطابقة قبل امليعاد املتفق 
علي���ه، كان له احلق يف اأن ي�سل���ح العيوب اإذا كان ذلك ل ي�سبب للم�سرتي 
اأي م�سايق���ة اأو نفقات غري معقولة. بيد اأنه، مبقت�سى اجلملة الأخرية من 
احلك���م، ي�ستطيع امل�سرتي اأن يطالب بالتعوي�ض عن اأي �سرر حلق به رغم 

اإ�سالح البائع للعيوب.

 امل�ستندات املتعلقة بالب�سائع: تعريف الت�سليم
واللتزام بالت�سليم

٣- تنطبق امل���ادة ٣٤ عندما يك���ون "البائع ملزما بت�سلي���م امل�ستندات 
املتعلق���ة بالب�سائ���ع"، ولك���ن احلكم ل يح���دد متى يكون عل���ى البائع ذلك 
اللتزام ول يحدد كذلك امل�ستندات التي ي�سري اإليها ذلك اللتزام. وين�ض 
العق���د ب�سفة عامة عل���ى امل�ستندات التي يجب ت�سليمه���ا، وميكن اأن يفعل 
ذلك مث���ال باإدراج �سروط معينة من �سروط ال�سعر والت�سليم، مبا يف ذلك 
ف���ة يف القواعد الدولية لتف�سري امل�سطلحات  �سروط ال�سعر والت�سليم املعرَّ
التجاري���ة )الإنكوترم���ز(. ويف اإحدى الق�سايا، خل�س���ت املحكمة اإىل اأنه 
مبوج���ب ال�سرط "ف���وب" )ت�سليم ظه���ر ال�سفين���ة( يلتزم البائ���ع بتزويد 
د  امل�س���رتي بفاتورة تب���ني كمية الب�سائع وقيمتها.)١( وميك���ن اأي�سا اأن حتدِّ
الأعراف التجارية والع���ادات املرعية بني الطرفني ماهية امل�ستندات التي 

يجب توفريها.

٤- و"امل�ستن���دات املتعلق���ة بالب�سائ���ع" باملعنى املق�س���ود يف املادة ٣٤ 
ت�سم���ل اأ�سا�سا امل�ستندات التي تعطي حاملها ال�سيطرة على الب�سائع، مثل 
�سن���دات ال�سحن واإي�سالت ا�ست���الم الب�سائع على الر�سي���ف واإي�سالت 
تخزين الب�سائع يف امل�ستودع���ات،)٢( ولكنها ت�سمل اأي�سا �سهادات التاأمني 
والفواتري التجارية وال�سهادات )مثل �سهادات املن�ساأ اأو الوزن اأو املحتويات 

اأو النوعية( وغري ذلك من امل�ستندات املماثلة.)٣( 

٥- وق���د رئ���ي اأن البائع لي�ض ملزما ع���ادة باحل�سول عل���ى م�ستندات من 
اجلمارك من اأجل ت�سدير الب�سائع ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.)٤(

ت�سليم امل�ستندات

٦- تق�س���ي املادة ٣٤ باأن يكون مكان وزمان وطريقة ت�سليم امل�ستندات 
عل���ى النحو ال���ذي يقت�سيه العق���د.)٥( وعندم���ا يتم التفاق عل���ى �سروط 
د هذه  للت�سليم وال�سعر )مثل الإنكوترمز(، فاإن تلك ال�سروط كثريا ما حتدِّ
الطرائق. وفيما يتعلق ب�سرط "CFR" )مدفوع الثمن واأجرة النقل(، راأت 
اإح���دى هيئات التحكيم اأن ذلك ال�س���رط ل يجعل موعد ت�سليم امل�ستندات 
���ر العقد اأو الأعراف التجارية اأو العادات  م���ن جوهر العقد.)٦( واإذا مل يوفِّ
املرعي���ة بني الطرفني طرائق حمددة لت�سليم امل�ستندات، يجب على البائع 
اأن يقدم امل�ستندات "يف الزمان وعلى النحو الذي ي�سمح للم�سرتي باحتياز 
الب�سائ���ع من الناقل عندما ت�سل الب�سائ���ع اإىل مق�سدها، ومرورها عرب 
اجلم���ارك اإىل بل���د املق�س���د، وتق���دمي املطالبات عل���ى الناق���ل اأو �سركة 
التاأم���ني".)٧( واعتربت اإحدى املحاكم، حني طلب امل�سرتي عمليات ت�سليم 

جزئية، اأن ت�سليم البائع 'اأوامر ت�سليم' بدل من �سندات ال�سحن كافيا.)٨(

امل�ستندات غري املطابقة

٧- ي�س���كل ت�سليم م�ستندات غري مطابق���ة خماَلفة للعقد تنطبق عليها 
�سب���ل النت�ساف العادية.)٩( واإذا كان���ت املخالفة خطرية مبا فيه الكفاية، 
ميك���ن اأن ت�س���كل خمالفة جوهري���ة، وبذلك تتيح للم�س���رتي اأن يعلن ف�سخ 
العق���د.)١0( بي���د اأنه رئي اأن ت�سليم م�ستندات غ���ري مطابقة )�سهادة من�ساأ 
خاطئ���ة اأو �سهادة حتليل كيميائي خاطئة( ل ي�س���كل خمالفة جوهرية اإذا 
كان بو�س���ع امل�س���رتي نف�س���ه اإ�سالح العي���ب ب�سهولة باأن يطل���ب من املنتج 
م�ستن���دات �سحيح���ة.)١١( وقررت حمكمة اأخرى اأن �سه���ادة نوعية مل تكن 
معيب���ة حتى واإن مل تن�ض عل���ى اأن الع�سري املباع �سي�سب���ح مبرور الزمن 
اأدكن لون���ًا.)١٢( اإل اأن اإغفال ال�سهادات التي تثبت اأن الب�سائع ذات نوعية 

ع�سوية اعُترب خمالفة للعقد.)١٣(

الت�سليم املبكر للم�ستندات

د، ت�سمح  ٨- اإذا �سل���م البائع م�ستندات غ���ري مطابقة قبل املوعد املحدَّ
له املادة ٣٤ باأن ي�سلح عدم املطابقة، �سريطة اأن ُينجز الإ�سالح يف موعد 
ل يتج���اوز املوعد املح���دد واأن ل ي�سبب للم�سرتي م�سايق���ة اأو نفقات غري 

معقولة. وميكن حتقيق الإ�سالح بت�سليم وثائق مطابقة.)١٤(



احلوا�ضي

)١( COMPROMEX Arbitration، املك�سيك، ٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦، يونيلك�ض.

)٢( تعلي���ق الأمان���ة عل���ى املادة )الت���ي كان رقمها حينئذ( ٣٢، ال�سفحة ٣١، الفقرة ٢. انظ���ر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢١٦ ]حمكمة كانتون �سان���ت غالني، �سوي�سرا، ١٢ اآب/

اأغ�سط�ض ١٩٩٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦[ )�سهادة من�ساأ و�سهادة حتليل كيميائي(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٨٨ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 

الدائ���رة ١٤اأ، اإ�سباني���ا، ١٢ �سباط/فرباي���ر ٢00٢[ )�سهادة من�س���اأ(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابع���ة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف اأوكراني���ا، اأوكرانيا، ٥ متوز/يوليه 
٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050705u5.html )وثيقة �سحن بال�سكة احلديدية و�سهادة نوعية وبولي�سة تاأمني 
وفات���ورة وقائمة تعبئة(؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، اأيلول/�سبتمرب ٢00٦ )قرار التحكيم رقم CISGT 2006 14(، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060900c4.html )�سندوق قطع غيار؛ الن�سخة الرقمية من �سند ال�سحن اجلوي لي�ست م�ستندا 
ار  كافيا(؛ ق�سية كالوت رقم ١0٣٧ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٢٤ اآذار/مار�ض ٢00٩[ )رخ�سة ت�سدير و�سهادات �سحية و�سهادات نوعية وم�ستندات جمركية حليوان احلبَّ

املجّمد(. انظر اأي�سا تعليق الأمانة على املادة )التي كان رقمها حينئذ( ٣٢، ال�سفحة ٣١، الفقرة ٢.

)٤( ق�سية كالوت رقم ٢١٦ ]حمكمة كانتون �سانت غالني، �سوي�سرا، ١٢ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[.

 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٥( انظر اأي�سا هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، اآذار/مار�ض ١٩٩٥ )قرار التحكيم رقم ٧٦٤٥(

.٢، ٣٤000
)٦( املرجع نف�سه.

)٧( تعليق الأمانة على املادة )التي كان رقمها حينئذ( ٣٢، ال�سفحة ٣١، الفقرة ٣.

 ٢00٦ (Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe GmbH v. Fepco حمكم���ة اأنتوي���رب، بلجي���كا، ١٤ ني�سان/اأبري���ل )٨(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،International N.V.)

)٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٨0٨ ]اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري الدويل، جمهورية 

ال�سني ال�سعبية، ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩[ )اخلطاأ الطباعي يف خطاب العتماد ]"عام ١٩٩٩" عو�سًا عن "عام ١٩٩٨"[ قد يكون خرقا، ولكنه لي�ض خرقا اأ�سا�سيا ول ين�ساأ منه حق 
يف الف�سخ(.

)١0( ق�سية كالوت رقم ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦[.

)١١( املرجع نف�سه.

.http://turan.uc3m.es/cisg/respan76.htm :١٢( املحكمة العليا، اإ�سبانيا، ٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٨، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)١٣( املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢، اتفاقية البيع رقم ٧٨٦.
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١٤١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع





الفرع الثاين من الف�ضل الثاين من اجلزء الثالث

مطابقة الب�ضائع وحقوق الغري وادعاءاته )املواد 44-35(

نظرة جمملة

١- ي�سم���ل الف���رع الث���اين م���ن الف�سل الث���اين من اجل���زء الثالث من 
 التفاقي���ة اأحكام���ا تتن���اول بع����ض اأه���م التزام���ات البائع مبوج���ب اتفاق 
البي���ع —وب�سف���ة خا�سة واج���ب ت�سليم ب�سائ���ع مطابقة ل�س���روط العقد 
و�سروط التفاقية من حي���ث الكمية والنوعية والأو�ساف والتغليف )املادة 
٣٥(، وكذل���ك واجب �سمان اأن تكون الب�سائع خال�سة من ادعاءات الغري 
عل���ى اأ�سا�ض حقوق امللكية )املادة ٤١( وعلى اأ�سا�ض حقوق امللكية الفكرية 
)املادة ٤٢(. وهناك اأحكام اأخرى ذات �سلة مب�ساألة املطابقة م�سمولة يف 
هذا الفرع، مبا يف ذلك مادة حتكم العالقة بني وقت حدوث العيب وتوزيع 
امل�سوؤولي���ة ع���ن ذلك بني البائ���ع وامل�سرتي )امل���ادة ٣٦( وحكم يتناول حق 
البائ���ع يف معاجلة عدم مطابقة الب�سائع اإذا �سلِّم���ت الب�سائع قبل املوعد 

املحدد للت�سليم.

٢- وي�سم���ل الفرع اأي�سا اأحكاما تنظم الإجراءات التي يجب اأن يتبعها 
امل�سرتي من اأجل املحافظة على الدعاءات باأن البائع اأخل بالتزامه املتعلق 
بت�سلي���م ب�سائ���ع مطابق���ة اأو ت�سليم ب�سائ���ع خال�سة من اإدع���اءات الغري. 
وت�سم���ل هذه الأحكام حكما ينظم وجوب قي���ام امل�سرتي بفح�ض الب�سائع 
يف اأعقاب ت�سليمه���ا )املادة ٣٨( واأحكاما تق�سي باأن يوجه البائع اإخطارا 
 بالإخالل املزعوم باللتزامات م���ن جانب البائع )املادتان ٣٩ و٤٣ )١(( 
ف�سال عن اأحكام ُتعفي امل�سرتي من عواقب عدم توجيه الإخطار املطلوب 
اأو تخف���ف من تل���ك العواقب )امل���واد ٤0 و٤٣ )٢( و٤٤(. وق���د ات�سح اأن 

املادت���ني ٣٨ و٣٩ من اأكرث الأحكام التي يجري التذرع بها )واأكرثها مثارا 
للجدل( يف الدعاوى امل�ستندة اإىل التفاقية.

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

٣- هن���اك عل���ى العموم ات�ساق ب���ني الأحكام ال���واردة يف الفرع الثاين 
م���ن الف�سل الثاين من اجلزء الثالث واملواد الت���ي حتكم �سبل النت�ساف 
املتاحة للم�س���رتي املت�سرر والواردة يف الفرع التايل )الفرع الثالث، املواد 
٤٥-٥٢(، وكث���ريا ما يجري التذرع بتل���ك الأحكام مع تلك املواد. وللعديد 
م���ن الأحكام املنفردة من الفرع الثاين عالقة خا�سة مبواد اأو مبجموعات 
م���ن امل���واد واردة يف اأماك���ن اأخرى م���ن التفاقية. وهكذا ف���اإن املادة ٣٦، 
الت���ي تتن���اول م�سوؤولية البائ���ع عن ع���دم املطابقة من حي���ث وقت حدوث 
ع���دم املطابقة، له���ا �سلة وثيقة بالف�سل الرابع من اجل���زء الثالث املتعلق 
بانتق���ال التبعة )املواد ٦٦-٧0(؛ ومتثل امل���ادة ٣٧ )حق البائع يف اإ�سالح 
العيب يف ع���دم املطابقة قبل تاريخ الت�سليم املطلوب مبوجب العقد( مادة 
مرافق���ة للم���ادة ٤٨ )حق البائ���ع يف اإ�سالح العيب يف ع���دم املطابقة بعد 
تاري���خ الت�سليم املطلوب(، وتت�سل اأي�سا باملادة ٥٢ )١( )اإعطاء امل�سرتي 
اخلي���ار يف اأن يقبل ت�سلي���م الب�سائع قبل التاريخ املح���دد اأو اأن يرف�سه(. 
وم���ن الطبيع���ي اأن اأح���كام الفرع الث���اين املتعلقة بالإخط���ار )املادتان ٣٩ 
و٤٣( تخ�سع للقاعدة الواردة يف املادة ٢٧ باأن الإخطار املوجه وفقا للجزء 
الثالث من التفاقي���ة واملر�سل بالو�سيلة املنا�سبة يف ظل الظروف ال�سائدة 
يك���ون �ساري املفع���ول رغم اأي تاأخ���ري اأو خطاأ يف "اإي�س���ال اأي اإخطار ... 

وكذلك عدم و�سول الإخطار...")١(

احلوا�ضي

)١( انظر، مثال، النبذة ب�ساأن املادة ٢٧، الفقرة ٢.

١٤٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٤٤

 املادة ٣٥

ُتها واأو�ساُفها وكذلك تغليفها اأو تعبئتها مطاِبقًة  يُتها ونوعيَّ )١( على البائع اأن ُي�سلَِّم ب�سائَع تكوُن كمِّ
لأحكام العقد.

)٢( وما مل َيتَّفق الطرفان على خالف ذلك، ل تكون الب�سائُع مطابقًة ل�سروط العقد اإّل اإذا كانت:

)اأ(  �ساحلًة لال�ستعمال يف الأغرا�ض التي ُت�ستعَمل من اأجلها عادًة ب�سائُع من نف�ض النوع؛ 

)ب(    �ساحل���ًة لال�ستعم���ال يف الأغرا����ض اخلا�سة التي اأُحي���ط بها البائُع علمًا، �سراح���ًة اأو �سمنًا، 
وقَت انعقاد العقد، اإّل اإذا َتبنيَّ من الظروف اأنَّ امل�سرتي مل يعتمد على خربة البائع اأو تقديره، اأو كان من غري 

املعقول للم�سرتي اأن يعتمد على ذلك؛

نة اأو منوذج؛ ها على امل�سرتي كعيِّ َنًة �سفات الب�ساعة التي �سبق للبائع عر�سُ )ج( مت�سمِّ

اأًَة اأو مغلََّفًة بالطريقة التي ُت�ستعَمل عادًة يف تعبئة اأو تغليف الب�سائع من نوعها، وفى حالة  )د(  معبَّ
عدم وجود الطريقة املعتادة، تكون التعبئُة والتغليف بالكيفية املنا�سبة حلفظها وحمايتها.

)٣(  ل ُي�س���اأَل البائ���ُع، مبوجب اأح���كام الفقرات الفرعية )اأ( اإىل )د( من الفق���رة ال�سابقة عن اأيِّ 
عيب يف املطابقة كان يعلُم به امل�سرتي اأو كان ل ميكن اأن يجهله وقت انعقاد العقد.

مقّدمة

١- تن����ض املادة ٣٥ من اتفاقية البيع عل���ى املعايري الالزمة لتقرير ما 
اإن كان���ت الب�سائ���ع التي ي�سلمه���ا البائع مطابقة ل�س���روط العقد من حيث 
الن���وع والكمية والنوعية والتغليف. وهك���ذا، يحدد احلكم التزامات البائع 
فيم���ا يتعلق بهذه اجلوانب احلا�سمة الأهمية م���ن تنفيذ العقد. وقد قالت 
د الوارد يف املادة ٣٥ يحل حمل مفاهيم  حماكم اإن مفه���وم املطابقة املوحَّ
"ال�سمان���ة" ("warranty") املوج���ودة يف بع�ض القوان���ني الوطنية،)١( واأن 
ت�سلي���م ب�سائ���ع من نوع خمتل���ف عن ن���وع الب�سائع الت���ي ي�سرتطها العقد 
("aliud") ي�س���كل، يف اإطار اتفاقية البي���ع، ت�سليم ب�سائع غري مطابقة.)٢( 
وقيل اأي�س���ا اإن اتفاقية البيع توفر ال�سبيل احل�سري لالنت�ساف عن عدم 
مطابق���ة الب�سائع، واأنها بذلك متنع لي�ض فق���ط دعاوى خمالفة العقد يف 
اإط���ار القان���ون الوطني بل اأي�سا قواعد القانون الوطن���ي التي ُتبطل العقد 
على اأ�سا�ض وقوع خطاأ يتعلق بنوعية الب�سائع اأو على اأ�سا�ض وقوع اإ�سرار/

جنح���ة م���ن جراء خمالف���ة واجب ل جت���وز خمالفت���ه بالتعاق���د يتمثل يف 
�سرورة توفري املعلومات.)٣(

٢- وب�سفة عامة، ي�سكل عدم قيام البائع بت�سليم ب�سائع تفي بال�سروط 
املنطبق���ة التي تن�ض عليها املادة ٣٥ اإخالل بالتزامات البائع،)٤( رغم اأنه 
قي���ل اإن ع���دم مطابقة الب�سائع ل�سروط العق���د ل ت�سكل خمالفة اإذا كانت 
 الب�سائع غري املطابقة م�ساوي���ة يف قيمتها ومنفعتها للب�سائع املطابقة.)٥( 
 ورئي اأن ت�سليم وثائق خاطئة تتعلق مبن�ساأ الب�سائع ي�سكل خمالفة للمادة ٣٥.)٦(
وقال���ت حمكمة اأخرى اإنه "عل���ى الرغم من اأن البائع ملزم بت�سليم ب�سائع 
متوافقة م���ن حيث الكمية والنوعي���ة ومع املوا�سفات املتعاق���د عليها وفقا 
للعادات التجارية فاإن الب�سائع املختلفة يف الكمية واملتطلبات التعاقدية ل 

ميكن اعتبارها ب�سائع غري مطابقة مبوجب املادة ٣٥ من اتفاقية البيع اإل 
اإذا و�سل���ت العيوب اإىل م�ستوى معني من اخلطورة...")٧( وميكن اأن ي�سل 
اإخالل البائ���ع بالتزاماته مبقت�سى املادة ٣٥، يف الظروف املالئمة لذلك، 
 اإىل م�ست���وى املخالف���ة اجلوهري���ة للعقد ح�سبما هي حم���ددة يف املادة ٢٥ 
م���ن التفاقية، بحيث ي���ربر ف�سخ امل�سرتي للعقد مبقت�س���ى املادة ٤٩ )١( 

من التفاقية.)٨(

املادة ٣٥ )١(

٣- تق�س���ي امل���ادة ٣٥ )١( باأن ي�سل���م البائع ب�سائع تف���ي باملوا�سفات 
الواردة يف العقد من حيث الو�سف والنوعية والكمية والتغليف. وقد رئي اأن 
�سحن���ة من البال�ستيك اخلام احتوت على ن�سبة مئوية من مادة معينة تقل 
ع���ن الن�سبة املئوية املح���ددة يف العقد، واأدت نتيجة لذلك اإىل اإنتاج �ستائر 
للنوافذ مل حتجب �س���وء ال�سم�ض بفعالية، مل تكن مطابقة ل�سروط العقد، 
ول���ذا فقد اأخّل البائ���ع بالتزاماته.)٩( ورئي اأي�س���ا اأن �سحنة الب�سائع التي 
 احتوت على كمية اأقل من الكمية املحددة يف العقد خالفت املادة ٣٥ )١(، 
لأن احلك���م ال���وارد يف هذه املادة ين�ض �سراحة عل���ى اأن عدم "املطابقة" 
ي�سم���ل كال م���ن افتقار الب�سائ���ع امل�سّلمة اإىل النوعي���ة الالزمة وافتقارها 
 اإىل الكمية الالزمة؛)١0( بيد اأن عمليات الت�سليم اجلزئي مل تعترب خمالفة

للم���ادة ٣٥ )١( حي���ث كان العقد ي�سمح بها وكان امل�س���رتي قد قبلها دون 
�س���ت قبل �سنتني من  �سك���وى.)١١( ورئ���ي اأن �سي���ارة م�ستعملة كانت قد رخِّ
التاري���خ املب���ني يف وثائقها ومل يك���ن عّدادها يبني بالكيلوم���رتات امل�سافة 
الكاملة التي قطعتها كانت غري مطابقة مبقت�سى املادة ٣٥ )١(.)١٢( وحيث 
كان العقد ي�سرتط اأن حتتوي تربة �سناعة اخلزف على ٤0 كيلوغراما من 
الطمي للمرت املكعب من تلك الرتبة ولكن كانت الب�سائع امل�سّلمة حتتوي على 



 ن�سبة خمتلفة من الطمي، قررت املحكمة وجود خمالفة للمادة ٣٥ )١(.)١٣( 
وم���ن الناحية الأخ���رى، خل�ست اإح���دى املحاكم اإىل ع���دم وقوع خمالفة 
للم���ادة ٣٥ )١( عندم���ا �سّل���م البائع حمارا يحتوي عل���ى م�ستوى عال من 
م���ادة الكادميوم، لأن الطرفني مل ي�سع���ا يف اتفاقهما حدا اأق�سى مل�ستوى 

الكادميوم.)١٤(

٤- وبغي���ة التاأكد، لأغرا�ض امل���ادة ٣٥ )١(، مما اإن كان العقد يق�سي 
بت�سلي���م ب�سائ���ع ذات كمي���ة ونوعي���ة واأو�ساف معين���ة اأو يق�سي ب���اأن ُتعّباأ 
الب�سائع اأو ُتغّلف على نحو معني، يجب العودة اإىل القواعد العامة املتعلقة 
بتحدي���د م�سمون التفاق املعقود بني الطرفني؛)١٥( غري اأنه رئي اأن م�ساألة 
ما اإن كان البائع قد تنازل عن احلد الزمني الوارد يف حكم تعاقدي ينظم 
نوعية الب�سائع هي م�ساألة يحكمها، عمال باملادة ٧ )١( من اتفاقية البيع، 
القانون الوطني املنطب���ق.)١٦( ويف هذا ال�سدد، راأت اإحدى املحاكم، لدى 
نظره���ا يف ا�ستئن���اف للقرار املذك���ور يف الفقرة ال�سابق���ة واملتعلق باملحار 
ال���ذي يحتوي على ن�سبة عالية من الكادمي���وم، اأن البائع مل يوافق �سمنيا 
على اللتزام باملعايري الوطنية املو�سى بها )ولكن غري الإلزامية قانونيا( 
ب�س���اأن الكادميوم يف بلد امل�سرتي.)١٧( واحتجت املحكمة باأن جمرد التزام 
البائ���ع بت�سليم املح���ار اإىل من�ساأة تخزين قائمة يف بل���د امل�سرتي ل ي�سّكل 
اتفاق���ا �سمنيا مبوج���ب املادة ٣٥ )١( عل���ى الوفاء باملعاي���ري املعتمدة يف 
بل���د امل�سرتي ب�س���اأن اإمكانية اإعادة البيع اأو على المتث���ال لأحكام القانون 
الع���ام التي تنظم اإعادة البيع.)١٨( ورئي اأي�سا اأن عمليات الت�سليم ال�سابقة 
الت���ي قام بها البائع للم�سرتي، والتي كان بع�سها يتعلق باأنواع خمتلفة من 
الب�سائ���ع ومل تتلف الب�سائع اأثناءها، ل ت�سكل اتفاق���ا �سمنيا ب�ساأن تعبئة 

الب�سائع.)١٩(

املادة ٣٥ )٢(: نظرة جمملة

٥- تن����ض املادة ٣٥ )٢( على معايري تتعلق بنوعية الب�سائع ووظيفتها 
ل جزءا من  وتعبئته���ا ُيفرت�ض، على الرغم من كونها غري اإلزامية، اأن ت�سكِّ
ل ه���ذه املعايري �سروط���ا �سمنية، ُتلزم  عق���ود البيع. وبعب���ارة اأخرى، ت�سكِّ
البائع حتى من دون اتفاق اإلزامي بذلك ال�ساأن. واإذا مل يرغب الطرفان يف 
اأن تطبَّق هذه املعايري على العقد املربم بينهما فيجوز لهما اأن "يتفقا على 
 خالف ذلك")٢0( )كما تن�ض املادة ٣٥(. واملعايري الواردة يف املادة ٣٥ )٢( 
ملزم���ة للطرفني ما مل ميار�س���ا �سلطتهما امل�ستقّلة للخ���روج عن اأحكامها 
بالتعاق���د.)٢١( وق���د ج���رى التاأكي���د عل���ى اأن قواع���د التف�سري ال���واردة يف 
التفاقية حتكم ما اإن كان الطرفان قد اتفقا على �سروط تعاقدية ت�ستبعد 
التزام���ات البائع مبوجب املادة ٣٥ )٢(.)٢٢( ورئي اأن التفاق على النوعية 
العام���ة للب�سائع ل ي�سكل خروجا عن اأحكام املادة ٣٥ )٢( اإذا مل يت�سّمن 
�س���وى �س���روط اإيجابية ب�ساأن ال�سف���ات التي يج���ب اأن ت�ستوفيها الب�سائع 
ولي����ض �سروط���ا �سلبية تعف���ي البائع م���ن م�سوؤولياته؛)٢٣( غ���ري اأن قرارات 
اأخ���رى توحي ب���اأن التفاق ال�سريح مبوج���ب امل���ادة ٣٥ )١( ب�ساأن نوعية 
الب�سائ���ع ي�ستبعد اللتزام���ات ال�سمني���ة اخلا�سة بنوعي���ة الب�سائع التي 
تفر�سها املادة ٣٥ )٢(، حتى واإن مل يكن الطرفان قد اأ�سارا على نحو اآخر 
اإىل اأن اللتزام���ات ال���واردة يف املادة ٣٥ )٢( ل تنطبق.)٢٤( وطبَّقت بع�ض 
ق���رارات القانون الوطني لتق���رر �سحة التفاقات الت���ي ت�ستبعد التزامات 

البائع مبوجب املادة ٣٥ )٢(.)٢٥(

٦- وتتاأل���ف امل���ادة ٣٥ )٢( من اأرب���ع فقرات فرعي���ة. وتنطبق اثنتان 
م���ن هذه الفق���رات الفرعية )امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( وامل���ادة ٣٥ )٢( )د(( 

عل���ى جميع العقود م���ا مل يتفق الطرفان على خالف ذل���ك. اأما الفقرتان 
الفرعيت���ان الأخري���ان )امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( وامل���ادة ٣٥ )٢( )ج(( فال 
تنطبق���ان اإل لدى وجود اأح���وال وقائعية معيَّنة. واملعاي���ري الواردة يف هذه 
الفقرات الفرعية تراكمية—مبعنى اأن الب�سائع ل تعترب مطابقة ل�سروط 

العقد اإل اإذا ا�ستوفت املعايري الواردة يف كل الفقرات الفرعية املنطبقة.

املادة ٣٥ )٢( )اأ(

٧- ُتلزم املادة ٣٥ )٢( )اأ( البائع بت�سليم ب�سائع "�ساحلة لال�ستعمال 
يف الأغرا����ض التي ت�ستعمل من اأجلها عادة ب�سائ���ع من نف�ض النوع". وقد 
قي���ل اإن هذا التزام يع���ادل التزامات معينة يفر�سها عل���ى البائع القانون 
الوطني.)٢٦( واعُترب اأنه جرى الإخالل باملعيار الوارد يف املادة ٣٥ )٢( )اأ( 
عندما �سلَّم البائع وحدة تربيد تعّطلت بعد وقت ق�سري من ت�سغيلها للمرة 
الأوىل.)٢٧( واعُت���رب اأنه ج���رى الإخالل باملعيار كذلك عندم���ا �سّلم البائع 
ف بامل���اء بن�سبة ٩ يف املائة، ما حدا بال�سلطات الداخلية  نبي���ذا كان قد ُخفِّ
م�سادرة النبيذ واإتالفه،)٢٨( وكذلك عندما �سلَّم البائع نبيذا م�ساف اإليه 
���ر.)٢٩( واعُترب اأنه جرى الإخالل باملعيار اأي�سا عندما ا�ستبدل البائع  ال�سكَّ
مكّون���ا من مكونات اإحدى املاكين���ات باآخر دون اإبالغ امل�سرتي بذلك ودون 
اإعطاء امل�سرتي تعليم���ات منا�سبة لرتكيبه، ما اأدى اإىل تعّطل املاكينة بعد 
ثالث �سنوات من ال�ستخدام، فخاب توّقع امل�سرتي ب�ساأن "الت�سغيل الطويل 
الأمد وامل�ستمّر ]لالآلة[ دون تعّطل".)٣0( ورئي اأن املعيار اأُخل به اأي�سا حيث 
قام���ت مروحة غبار بت�ستيت الغبار ب���دل من اإزالته، واحتوت على مكونات 
�سبب���ت توقف املروحة عن العمل قب���ل الأوان؛)٣١( وحيث مل تنتج املاكينات 
املنَت���ج املق�س���ود ب�سرع���ة اأو موثوقية؛)٣٢( وحي���ث اأُر�سل���ت "مناف�ض رماد 
ة واخلطورة؛)٣٣( وحيث  حُتمل يف اجليب" م���زودة ب�سفرات مفرطة احل���دَّ
نة ل تنا�س���ب جميع الأغرا����ض العادية التي  �سلَّ���م البائ���ع مادة فين���ول ملوَّ
توؤديه���ا "مادة الفينول الت���ي ل لون لها" التي ا�سرتطه���ا العقد؛)٣٤( وحيث 

عجزت اآلت اإنتاج املن�سوجات عن اإنتاج منَتج مت�سق الوزن.)٣٥(

٨- غري اأن املعيار الوارد يف املادة ٣٥ )٢( )اأ( ل يتطلب �سوى اأن تكون 
الب�سائ���ع �ساحلة لالأغرا�ض الت���ي ت�ستعمل من اأجلها عادة. وهو ل يتطلب 
اأن تك���ون الب�سائ���ع قد بلغ���ت الكم���ال اأو ل عيب فيها، م���ا مل يكن الكمال 
�سروريا لكي توؤدي الب�سائع اأغرا�سها العادية.)٣٦( وهكذا رئي اأن النباتات 
ال�ساحل���ة عموم���ا لالزده���ار، ولكن لي�س���ت �ساحلة للمن���اخ املحلي الذي 
 و�سعه���ا فيه امل�سرتي، مل تك���ن خمالفة ملتطلبات امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ(.)٣٧( 
وق���د ُو�س���ف املعي���ار ال���وارد يف امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( باأو�س���اف خمتلف���ة، 
وه���ي اأنه يتطل���ب اأن تك���ون الب�سائع ذات نوعي���ة "متو�سط���ة"، اأو "نوعية 
قابل���ة للت�سويق"، اأو نوعية "معقول���ة".)٣٨( وقيل اأي�س���ا اإن قابلية الب�سائع 
 للت�سويق )الجتار( هي اأحد جوانب �سالحيتها لالأغرا�ض العادية مبوجب

امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ(،)٣٩( واإن امل���واد الغذائي���ة املق�س���ود به���ا ال�سته���الك 
الب�س���ري يج���ب عل���ى الأق���ل اأن ل تك���ون �س���ارة لل�سح���ة، واإن جم���رد 
 ال�ستب���اه يف ك���ون الب�سائع �س���ارة لل�سحة ميك���ن اأن تن�س���اأ منه خمالفة 

للمادة ٣٥ )٢( )اأ(.)٤0(

٩- وق���د ناق�س���ت عدة ق���رارات م�ساألة م���ا اإن كان التواف���ق مع اأحكام 
د بالرجوع اإىل معايري النوعية ال�سائدة يف الولية  امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( يحدَّ
الق�سائي���ة للم�س���رتي. وجاء يف اأح���د الق���رارات اأن البائع مل���زم بت�سليم 
ق  الب�سائع يف ولية ق�سائية معيَّنة، وميكن اأن ي�ستنتج من ذلك اأنها �ست�سوَّ
هناك، ل تكف���ي لفر�ض معايري الولية الق�سائية امل�ستورد اإليها يف حتديد 

١٤٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٤٦

ال�سالحي���ة لالأغرا����ض العادية مبوجب امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ(.)٤١( وبالتايل 
ف���اإن كون حيوان بل���ح البحر الذي مّت ت�سليمه يف بل���د امل�سرتي يحتوي على 
م�ستوي���ات من م���ادة الكادميوم تف���وق امل�ستويات التي تو�س���ي بها اللوائح 
ال�سحي���ة املعتم���دة يف بل���د امل�سرتي ل ُيثب���ت اأن بلح البح���ر لي�ض مطابقا 
ل�س���روط العقد مبقت�س���ى امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ(.)٤٢( واأ�س���ارت املحكمة اإىل 
اأن معاي���ري الولية الق�سائية امل�ستورد اإليها كان���ت �ستنطبق لو كانت نف�ض 
املعايري موجودة يف الولية الق�سائية للبائع، اأو لو لفت امل�سرتي نظر البائع 
اإليها وع���ّول على خربة البائ���ع ب�ساأنها.)٤٣( واأث���ارت املحكمة، ومل حت�سم، 
م�ساأل���ة ما اإن كان البائع �سيتحم���ل امل�سوؤولية عن المتثال لأحكام القانون 
العام املرعية يف بلد ال�سترياد لو كان البائع يعلم اأو كان ينبغي اأن يعلم تلك 
الأحكام ب�سبب "ظروف خا�سة"، وعلى �سبيل املثال اإذا كان للبائع فرع يف 
بلد ال�سترياد اأو كانت له عالقة جتارية طويلة الأمد بامل�سرتي اأو كثريا ما 
 كان ي�س���ّدر اإىل بلد امل�سرتي اأو كان ي���رّوج منتجاته يف بلد ال�سترياد.)٤٤( 
ورف�س���ت حمكمة يف بل���د اآخر، م�ست�سه���دة بالقرار املذك���ور اأعاله، نق�ض 
ق���رار حتكي���م خل�ض اإىل اأن بائع���ا انتهك اأحكام امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( لأنه 
�سلَّ���م اأجهزة طبية ل ت�ستويف لوائح ال�سالم���ة املرعية يف الولية الق�سائية 
للم�س���رتي.)٤٥( وخل�س���ت املحكمة اإىل اأن فري���ق التحكيم ت�سرف ت�سرفا 
�سليم���ا يف التو�س���ل اإىل اأن البائ���ع كان ينبغي اأن يكون عل���ى علم باللوائح 
املرعي���ة يف بلد امل�سرتي وكان ملزما به���ا ب�سبب "ظروف خا�سة"، باملعنى 
ال���وارد يف راأي املحكم���ة التي اأ�سدرت القرار املذك���ور اأعاله. ووفقا لقرار 
اآخر، كان ميكن اأن ي�سكل قيام البائع يف وقت �سابق بالإعالن عن الب�سائع 
وبيعه���ا يف الولية الق�سائي���ة للم�سرتي "ظروفا خا�س���ة" كان من �ساأنها، 
يف اإط���ار النهج املتبع يف ق�سية بلح البحر املذك���ورة اأعاله، اأن ُتلزم البائع 
بالمتثال للوائح املعتم���دة يف الولية الق�سائية للم�سرتي؛ غري اأنه يف هذه 
ن���ة اأظهر البائع بو�س���وح للم�سرتي اأن امل�س���رتي م�سوؤول عن  الق�سي���ة املعيَّ
�سم���ان المتثال للوائ���ح.)٤٦( واعتربت حمكمة اأخ���رى اأن بائع اأجبان كان 
ملزما باأن ميتثل ملعايري بلد امل�سرتي، نظرا لكونه تعامل مع امل�سرتي لعدة 
اأ�سه���ر ولذل���ك ل بد م���ن اأنه كان يعل���م اأن جهة و�سول الأجب���ان هي �سوق 
بلد امل�س���رتي؛)٤٧( وبناء عليه، يكون البائع قد اأخ���ّل بالتزاماته املن�سو�ض 
عليها يف املادة ٣٥ من اتفاقية البيع عندما �سّلم جبنا مل تبنيَّ مكوناته على 

غالفه كما تقت�سي لوائح الت�سويق املعتمدة يف بلد امل�سرتي.

املادة ٣٥ )٢( )ب(

١0- تق�س���ي امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( ب�س���رورة اأن تك���ون الب�سائع �ساحلة 
"لال�ستعم���ال لالأغرا�ض اخلا�سة التي اأحيط به���ا البائع علما، �سراحة اأو 
نة  �سمنا، وقت انعقاد العقد". وقد قيل اإن هذا اللتزام يعادل التزامات معيَّ
مفرو�س���ة على البائع مبوجب القانون الوطني.)٤٨( وخل�ست حمكمة اأي�سا 
اإىل وق���وع خمالف���ة للمادة ٣٥ )٢( )ب( حيث تعطل���ت ماكينات ا�سرتاها 
امل�سرتي لإنتاجه ال�سخم لالأغلفة غري ال�سارة بالبيئة لأ�سرطة الكا�سيت، 
ومل تنت���ج الأغلفة "ب�سرعة وموثوقي���ة"،)٤٩( وحيث مل تكن الأقوا�ض القابلة 
للنف���خ امل�ستخدمة لالإعالنات تت�سم باملاأموني���ة املالئمة.)٥0( ومن الناحية 
الأخرى، حيث مت جعل الب�سائع توؤدي وظيفتها بطريقة �سليمة ملدة �سنة بعد 
 الت�سليم، رئي اأن البائع مل يخالف التزاماته مبوجب املادة ٣٥ )٢( )ب(.)٥١(
 ورئ���ي اأن امل�سرتي الذي اأثبت اأن الب�سائع مل توؤد الغر�ض املعنيَّ الذي اأُبلغ 
ب���ه البائع يف وقت اإبرام العقد ل يتعني علي���ه اأن يثبت �سبب ذلك الإخفاق 

لكي يثبت وقوع خمالفة للمادة ٣٥ )٢( )ب(.)٥٢(

١١- ول ين�ساأ اللتزام الوارد يف املادة ٣٥ )٢( )ب( اإّل اإذا جرى الك�سف 
للبائ���ع ع���ن غر�ض واح���د اأو اأكرث م���ن الأغرا�ض اخلا�سة يف وق���ت اإبرام 
 العق���د. وقد قررت اإح���دى املحاكم اأن البائع خالف امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( 
عندم���ا �سلَّم منتجات خا�سة بالعناية بالب�س���رة مل حتافظ على امل�ستويات 
املح���ددة من الفيتامني األف ط���وال عمرها التخزين���ي.)٥٣( وراأت املحكمة 
اأن امل�س���رتي ق�سد �سراء منتجات ذات م�ستوي���ات حمددة من الفيتامني، 
واأن "الغر����ض اخلا����ض ...كان معروفا لدى ]البائع[ بو�س���وح كاف،" واأن 
"امل�س���رتي ع���ّول عل���ى خ���ربة البائع من حي���ث الكيفي���ة الت���ي يتو�سل بها 
امل�س���رتي اإىل املحتوى املطل���وب من الفيتامني األ���ف والكيفية التي يتم بها 
احلف���ظ الالزم." وحيث وافق بائع اأثناء املفاو�سات على اأن تفي الب�سائع 
مبعايري ال�سالمة املنطبقة يف الولية الق�سائية للم�سرتي، راأت حمكمة اأن 
 امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( تلزم البائع بت�سليم ب�سائ���ع متتثل لتلك املعايري.)٥٤( 
، راأت حمكمة اأن  وحي���ث وافق البائع عل���ى ت�سليم نبات���ات يف مكان مع���نيَّ
امل�س���رتي اأبلغ البائع بالغر�ض املعنيَّ من ا�ستخدام النباتات يف ذلك املكان 
)رغ���م اأن املحكم���ة راأت اأي�س���ا اأن البائ���ع ل تق���ع علي���ه م�سوؤولية مبوجب 
امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( لأن امل�س���رتي مل يع���ّول يف حدود املعق���ول على مهارة 
البائ���ع وتقدي���ره(.)٥٥( كم���ا اأنه حي���ث اأو�سح طل���ب ال�س���راء ال�سادر من 
امل�س���رتي متطلباته ب�س���اأن الب�سائع، راأت حمكمة اأن البائ���ع ملزم بالوفاء 
بتل���ك املتطلبات مبوج���ب امل���ادة ٣٥ )٢( )ب(.)٥٦( وحي���ث كان "وا�سحا 
كال�سم����ض" اأن امل�س���رتي ق�س���د ا�ستخ���دام الب�سائع - وهي ك���رات كبرية 
ثقيلة ال���وزن وغالية الثمن—كاأثاث اإعالين طوي���ل الأمد ملكاتبه، تق�سي 
امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( �سمني���ا ب���اأن الب�سائع �ستكون ذات عم���ر ت�سغيلي ل 
يق���ل عن ثالث �سنوات.)٥٧( ومن الناحي���ة الأخرى، حيث مل يت�سمن العقد 
اإ�س���ارة اإىل الغر����ض املحدد الذي �ست�ستخدم الب�سائ���ع من اأجله، ل يوجد 
الت���زام مبوجب املادة ٣٥ )٢( )ب(.)٥٨( وحيث مل يك�سف امل�سرتي غر�سه 
اخلا����ض اإل ملمثل مبيعات متجول تابع للبائ���ع، راأت حمكمة اأن مقت�سيات 

املادة ٣٥ )٢( )ب( لي�ست م�ستوفاة.)٥٩(

١٢- ول تنطب���ق مقت�سيات امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( اإذا "تبني من الظروف 
اأن امل�س���رتي مل يعتمد على خربة البائع اأو تقديره، اأو كان من غري املعقول 
للم�س���رتي اأن يعتم���د على ذلك". وقد راأت اإح���دى املحاكم اأن امل�سرتي مل 
يعول مبعقولية على خربة البائع وتقديره حيث كان امل�سرتي نف�سه م�ستوردا 
ذا خ���ربة للب�سائ���ع.)٦0( ورئي اأنه ل ُيعترب اأن امل�س���رتي عول مبعقولية على 
خ���ربة البائع وتقديره حي���ث كان امل�سرتي �ساحب مهارة ب�س���اأن الب�سائع 
ومعرف���ة بها ت�ساوي ما لدى البائع اأو تزيد عليها.)٦١( ويف ما يتعلق بعن�سر 
التعوي���ل، قالت اإحدى املحاكم اإنه، يف احلالت العادية، ل ميكن للم�سرتي 
اأن يعّول مبعقولية على معرفة البائع مبتطلبات القانون العام اأو املمار�سات 
الإداري���ة املتعلق���ة بالب�سائ���ع يف بل���د ال�ست���رياد، م���ا مل يلف���ت امل�س���رتي 
انتب���اه البائ���ع اإليها.)٦٢( ولذل���ك راأت املحكمة اأن بل���ح البحر املحتوي على 
الكادميوم مب�ستويات تفوق احلد الذي تو�سي به اللوائح ال�سحية الأملانية 
ل ي�س���كل انته���اكا لأحكام امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( حيث مل يك���ن هناك دليل 
عل���ى اأن امل�سرتي ذكر ه���ذه اللوائح للبائع. وبهذا الق���رار، اأكدت املحكمة 
 ق���رار حمكم���ة اأدنى ب���اأن البائع مل يخ���ّل باأح���كام امل���ادة ٣٥ )٢( )ب(، 
لع���دم وج���ود دلي���ل عل���ى اأن الطرف���ني قد اتفق���ا �سمني���ا عل���ى المتثال 
للتو�سي���ات ال�سحية املعتمدة يف بلد امل�س���رتي.)٦٣( ومن الناحية الأخرى، 
امل���ادة ٣٥ )٢( )ب(  اأح���كام  البائ���ع خال���ف  اأن  املحاك���م  اإح���دى   راأت 
الولي���ة  ال�سالم���ة يف  للوائ���ح  اأطف���ال ل متتث���ل  لع���ب   بت�سلي���م مع���دات 

الق�سائية للم�سرتي.)٦٤(



املادة ٣٥ )٢( )ج(

١٣- تق�سي املادة ٣٥ )٢( )ج( باأنه لكي تكون الب�سائع مطابقة ل�سروط 
العق���د يجب اأن تكون "مت�سمنة �سفات الب�ساعة التي �سبق للبائع عر�سها 
عل���ى امل�س���رتي كعّينة اأو من���وذج". وراأت حماك���م عدة اأن ب�سائ���ع م�سّلمة 
اأخّل���ت بهذا احلكم.)٦٥( غ���ري اأنه، حيث وّرد بائع عين���ة من اخل�سب الذي 
�سي�ستخ���دم ل�سن���ع اأب���واب، راأت حمكم���ة اأن العين���ة اأ�سغر م���ن اأن تكفي 
للدلل���ة للم�س���رتي على اأن اخل�س���ب الذي �سي�ستخدم يف الأب���واب املكتملة 
ال�سن���ع �سيك���ون مت�ساوي الل���ون.)٦٦( وتنطب���ق امل���ادة ٣٥ )٢( )ج(، وفق 
�سروطه���ا، اإذا كان البائ���ع قد عر����ض عّينة اأو منوذجا عل���ى امل�سرتي، ما 
مل "يتف���ق الطرفان على خ���الف ذلك". وقد قي���ل اإن الب�سائع ل يجب اأن 
تك���ون مطابقة للنموذج اإل اإذا ت�سمن العق���د اتفاقا �سريحا على اأن تكون 
الب�سائ���ع مطابقة للنموذج.)٦٧( ومن الناحية الأخرى، رئي اأن هذا احلكم 
ينطب���ق حتى اإن كان امل�سرتي ولي�ض البائع هو الذي وّفر النموذج، �سريطة 

اأن يكون الطرفان قد اتفقا على اأن تكون الب�سائع مطابقة للنموذج.)٦٨( 

املادة ٣٥ )٢( )د(

���ل املادة ٣٥ )٢( )د( ال�سرط الأخري من املادة ٣٥ )١(، الذي  ١٤- تكمِّ
يق�س���ي باأن الب�سائع يجب اأن تكون يف "تغليفها اأو تعبئتها مطاِبقًة لأحكام 
العقد". ون�ض اأحد القرارات على اأن املادة ٣٥ )٢( )د( تنطبق حيثما مل 
يحدد الطرفان متطلبات التعبئة يف عقدهما، واأن هذا احلكم ي�سري عموما 
اإىل معايري التعبئة ال�سائدة يف بلد البائع.)٦٩( وخل�ست عدة ق�سايا اإىل اأن 
الب�سائع املغّلفة بطريقة غري مالئمة لي�ست مطابقة ل�سروط العقد مبقت�سى 
املادة ٣٥ )٢( )د(. فحيث باع بائع اأجبانا وهو على علم باأنها �سُيعاد بيعها 
يف بلد امل�سرتي، و�سلمها يف عبوات غري ممتثلة للوائح و�سم الأغذية يف ذلك 
 البل���د، اعُتربت الب�سائ���ع غري مطابقة مبقت�سى امل���ادة ٣٥ )٢( )د(.)٧0(

ويف ق�سي���ة اأخ���رى، اعُت���رب بائ���ع للفاكه���ة املعّلب���ة منتهكا للم���ادة ٣٥ لأن 
 اأوعي���ة التعليب مل تك���ن مالئمة ملنع تده���ور حمتوياتها بع���د ال�سحن.)٧١( 
وحي���ث ت�سررت األواح من املرمر اأثن���اء النقل ب�سبب التغليف غري املالئم، 
ق���ررت حمكم���ة اأن البائ���ع خال���ف امل���ادة ٣٥ )٢( )د(.)٧٢( وذه���ب قرار 
اآخ���ر اإىل اأنه على الرغم م���ن اأن امل�سرتي يتحمل تبع���ة الهالك اأثناء نقل 
الزجاجات بال�ساحنة فاإن خمالفة البائع للتزامه بتغليف الب�سائع تغليفا 

كافيا تعني اأن البائع م�سوؤول عن التلف الذي حدث اأثناء النقل.)٧٣(

املادة ٣٥ )٣(

١٥- تعفي املادة ٣٥ )٣( البائع من امل�سوؤولية عن عدم املطابقة يف اإطار 
امل���ادة ٣٥ )٢( اإذا كان "يعل���ُم به امل�سرتي اأو كان ل ميكن اأن يجهله" وقت 
اإب���رام العقد.)٧٤( ول تعفي املادة ٣٥ )٣( البائع اإل من امل�سوؤولية عن عدم 
املطابقة مبقت�سى امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( اإىل )د(. ول يخ�سع عدم املطابقة 
يُتها  مبقت�سى املادة ٣٥ )١( )التي تق�سي باأن الب�سائع ينبغي اأن تكون"كمِّ
ُتها واأو�ساُفها ... مطاِبقًة لأحكام العقد"( للقاعدة الواردة يف املادة  ونوعيَّ
٣٥ )٣(، رغ���م اأن���ه ميك���ن الفرتا�ض ب���اأن علم امل�س���رتي بالعيب يف وقت 
اإب���رام العق���د ينبغي اأن يو�سع يف العتبار لدى البت يف ما يق�سي به اتفاق 

الطرف���ني ب�ساأن نوعي���ة الب�سائ���ع.)٧٥( وقد رئي اأن امل�س���رتي يتحمل عبء 
اإثبات عنا�سر املادة ٣٥ )٣(.)٧٦(

١٦- ورئي، مبقت�سى املادة ٣٥ )٣(، اأن امل�سرتي توىلَّ تبعة وجود عيوب يف 
 جّرافة ت�سوية )بلدوزر( م�ستعملة قام بتفتي�سها وجتربتها قبل ال�سراء.)٧٧( 
وقال���ت اإحدى املحاك���م اإنه، مبقت�سى امل���ادة ٣٥ )٣(، يجب على امل�سرتي 
الذي يختار �سراء ب�سائع على الرغم من عدم مطابقتها الوا�سحة اأن يقبل 
 الب�سائ���ع "كما هي".)٧٨( غري اأن القاع���دة التي تقوم عليها املادة ٣٥ )٣(
لي�س���ت بدون ح���دود.)٧٩( فحيث كان بائ���ع يعلم اأن ال�سي���ارة امل�ستعملة قد 
�س���ت قبل �سنتني من الوقت املب���ني يف وثائق ال�سيارة واأن عّدادها يبني  رخِّ
كيلوم���رتات اأقل من امل�سافة الفعلية التي قطعتها ال�سيارة، ولكن مل يك�سف 
هاتني احلقيقتني للم�سرتي، يكون البائع م�سوؤول عن عدم املطابقة حتى واإن 
كان ينبغي للم�سرتي )الذي هو نف�سه تاجر �سيارات م�ستعملة( اأن يكت�سف 
 ه���ذه امل�ساكل.)٨0( وق���د راأت املحكم���ة، م�ست�سهدة باملادت���ني ٤0 و٧ )١(، 
اأن التفاقي���ة تت�سم���ن مبداأ عام���ا يحابي امل�سرتي، حت���ى واإن كان مهمال 

اإهمال بالغا، على البائع املحتال.

عبء الإثبات

١٧- تن���اول ع���دد م���ن الق���رارات م�ساألة حتدي���د الطرف ال���ذي يتحّمل 
عبء اإثبات عدم مطابقة الب�سائ���ع لأحكام العقد مبقت�سى املادة ٣٥.)٨١( 
وت�س���ري بع����ض القرارات اإىل اأن من يتحمل هذا الع���بء هو البائع.)٨٢( ويف 
املقاب���ل، خُل�ست حماكم اأخرى اإىل اأن امل�س���رتي يتحّمل عبء اإثبات عدم 
املطابقة،)٨٣( واإن كانت القرارات تعتمد نظريات خمتلفة للتو�سل اإىل هذه 
النتيج���ة. فمثال، طبقت بع�ض املحاكم القانون الوطني لإ�سناد العبء اإىل 
البائ���ع، باعتباره الطرف الذي يدعي عدم املطابقة.)٨٤( وخل�ست حماكم 
اأخ���رى اإىل اأن التفاقي���ة نف�سها، واإن كانت ل جتي���ب �سراحة على م�ساألة 
عي واقعة  ع���بء الإثبات، حتتوي على مبداأ عام مفاده اأن الطرف الذي يدَّ
اأو يوؤكده���ا يتحم���ل ع���بء اإثباته���ا، ويوؤدي ذل���ك اإىل اإلقاء ع���بء الإثبات 
عل���ى امل�سرتي الذي يوؤكد اأن الب�سائ���ع مل تكن مطابقة ل�سروط العقد،)٨٥( 
ووفق���ا لقرار واحد عل���ى الأقل، ُي�سند اإىل البائع ع���بء اإثبات اأن الب�سائع 
كان���ت مطابق���ة اإذا ادع���ى احلق يف ثم���ن الب�سائ���ع امل�سّلم���ة.)٨٦( وتوحي 
بع����ض القرارات ب���اأن عبء الإثب���ات يختلف وفقا لل�سي���اق. وهكذا قيل اإن 
امل�س���رتي يتحمل عبء اإثبات عدم املطابقة اإذا ت�سّل���م الب�سائع،)٨٧( اأو اإذا 
ت�سلمه���ا دون اإر�سال اإخطار ف���وري بعدم املطابق���ة.)٨٨( وباملثل، اأ�سري اإىل 
اأن البائ���ع يتحمل عبء اإثب���ات اأن الب�سائع كانت مطابق���ة يف وقت انتقال 
تبع���ة الهالك، ولكن يتحمل امل�سرتي عبء اإثبات عدم املطابقة بعد انتقال 
التبعة اإذا قبل الب�سائع دون اأن يخطر البائع فورا بالعيوب.)٨٩( وقد لوحظ 
اأن هناك خالفا ب���ني املرجعيات ب�ساأن الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات 
فيم���ا يتعلق ب�سرط التعويل الوارد يف املادة ٣٥ )٢( )ب(.)٩0( وفيما يتعلق 
بامل���ادة ٣٥ )٣(، رئي اأن البائ���ع يتحمل عبء اإثب���ات عنا�سر الإعفاء من 

امل�سوؤولية مبوجب هذا احلكم.)٩١(

دليل عدم املطابقة

تتن���اول عدة ق���رارات م�سائل الإثب���ات املتعلقة بع���دم املطابقة   -١٨
مبقت�سى امل���ادة ٣٥. وت�سري بع�ض القرارات اإىل اأن م�ساألة الإثبات ال�سليم 
ملخالف���ة املادة ٣٥ هي م�ساألة يحكمها القان���ون الوطني املنطبق.)٩٢( وُقبل 
 اع���رتاف البائ���ع ب���اأن الب�سائع غ���ري مطابقة باعتب���اره دلي���ال كافيا.)٩٣(

١٤٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  148

وُقّدم���ت اأدلة مبا�ش���رة عل���ى خمالفة معايري امل���ادة 35 وقبلته���ا املحاكم 
يف ع���دة حاالت.)94( وهكذا �ش���كل الربه���ان على اأن الغراء امل�ش���تخدم يف 
االأحذية يذوب، واأن اجللد يت�ش���قق، واأن اللفقات والكعوب مرتخية جزئيا، 
 واأن امل���ادة اجللدي���ة مفرطة الق�شر، دليال كافيا عل���ى عدم املطابقة.)95( 
وقبل���ت املحكمة الربهان على اأن ال�شلطات يف بلد امل�شرتي �شبطت النبيذ 
امل�شّل���م واأتلفت���ه الأن���ه كان خمفف���ا باملاء، كدلي���ل ُيثب���ت اأن النبيذ مل يكن 
مطابقا لعقد البيع.)96( وباملث���ل، قررت حمكمة اأنه، فور اأن ُيثبت امل�شرتي 
اأن وح���دة التربيد تعطلت بعد وقت ق�شري من ت�شغيلها الأول مرة، ُيفرت�ض 
اأن البائ���ع خالف امل���ادة 35 )2( )اأ( ولذلك يتحمل ع���بء اإثبات اأنه غري 
م�ش���وؤول عن العي���وب.)97( ورئي اأن �شه���ادة ال�شهود ذوي العل���م بالب�شائع 
 كافي���ة الإثبات عدم املطابقة.)98( وُقب���ل اأي�شا راأي خبري م�شتقل حول عدم 
يتعلق  فيما  االإثب���ات  امل�شرتي عبء  لتحمل  ا�ش���رُتط  املطابق���ة)99( —بل 
نوعية  نتائج فح�ض  اأن  بعيب تقني مزعوم يف ب�شائع معقدة)100(—رغم 
الب�شائ���ع اعُترب غ���ري كاف الإثبات ع���دم املطابقة حيث جتاه���ل امل�شرتي 

عرفا جتاريا يقت�شي ال�شماح للبائع بح�شور ذلك الفح�ض.)101( 

19- وم���ن الناحية االأخ���رى، رئي اأن العطل املبك���ر لقطعة م�شتبدلة من 
املاكينة ال ُيثبت يف حد ذاته اأن املاكينة غري مطابقة للعقد، الأن العطل رمبا 
كان ناجتا عن الرتكيب غ���ري ال�شليم.)102( وف�شال عن ذلك، اعُترب تخلف 
م�شرت عن ال�شكوى من عيب ظاهر عند ت�شليم الب�شائع دليال اإيجابيا على 
اأن الب�شائ���ع مطابق���ة للعقد.)103( ويف ق�شية اأخ���رى، كانت كميات م�شلَّمة 
م���ن م���واد كيميائية غ���ري مطابقة قد ُخلط���ت بكميات م�شلَّم���ة �شابقة من 

امل���واد الكيميائية؛ وهكذا، وعلى الرغم م���ن اأن امل�شرتي اأظهر اأن الزجاج 
املنت���ج بتلك املواد الكيميائية كان معيبا فاإنه مل يتمكن من متييز الكميات 
امل�شلَّم���ة التي كان���ت م�شدر املواد الكيميائية املعيب���ة؛ ومبا اأن وقت توجيه 
االإخطار بع���دم املطابقة عن الكميات ال�شابق���ة كان قد انق�شى فقد ف�شل 
امل�شرتي يف اإثبات عدم املطابقة.)104( وراأت حمكمة اأن اخلدو�ض واالأ�شرار 
الطفيف���ة االأخرى ال ُتثب���ت اأن البائع خال���ف وعدا باأن ال�شي���ارات �شتكون 
بحال���ة جي���دة ومل تتعر����ض حل���وادث.)105( وقبلت حمكمة اأخ���رى، ك�شبب 
بديل لرف�ض دع���وى امل�شرتي، اأن الدليل مل ُيثبت ما اإن كانت جوانب عدم 
 مطابقة الب�شائ���ع ن�شاأت قبل انتقال التبعة اإىل امل�شرتي اأم بعد ذلك.)106( 
ورئ���ي اأي�ش���ا اأن عر����ض البائع معاجل���ة اأية عي���وب يف الب�شائ���ع ال ي�شكل 

اعرتافا باأن الب�شائع غري مطابقة.)107(

م�شائل الوالية الق�شائية

 )1( 5 امل���ادة  الق�شائي���ة مبوج���ب  الوالي���ة  20- الأغرا����ض حتدي���د 
م���ن اتفاقي���ة بروك�شي���ل، خُل�شت ع���دة حماك���م اإىل اأن الت���زام املطابقة 
املفرو����ض على البائ���ع مبقت�شى املادة 35 من اتفاقي���ة البيع لي�ض م�شتقال 
 ع���ن الت���زام ت�شلي���م الب�شائ���ع، واأنه يج���ب تنفي���ذ االلتزام���ن كليهما يف

املكان نف�شه.)108( 

احلوا�ضي

)1( ق�شية كالوت رقم 802 ]املحكمة العليا، اإ�شبانيا، 17 كانون الثاين/يناير 2008[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 256 ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، 

29 حزيران/يونيه 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 219 ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، 28 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1997[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)2( ق�شي���ة كالوت رق���م 802 ]املحكمة العلي���ا، اإ�شبانيا، 17 كانون الثاين/يناير 2008[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة �شتوتغ���ارت، اأملانيا، 4 حزيران/يونيه 

2002، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020604g1.html؛ حمكمة منطقة في�شتاخ، اأملانيا، 11 ني�شان/اأبريل 2002، ترجمة 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411g1.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان

)3( املحكم���ة التجاري���ة يف ها�شيلت، بلجيكا، 19 ني�شان/اأبريل 2006 (Brugen Deuren BVBA v. Top Deuren VOF)، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060419b1.html. لك���ن انظر ق�شية كالوت رقم 847 ]حمكمة الوالي���ات املتحدة، منطقة ميني�شوتا، الواليات املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 
Travelers Property Casualty Company of America et al. v. Saint-Gobain Technical Fabrics Canada Limited( ]2007( )جتري حتليال ملطابقة الب�شائع امل�شّلمة مبوجب 
القان���ون الوطن���ي للبيع يف الواليات املتحدة، رغ���م اأن اتفاقية البيع حتكم ال�شفقة، الأن الطرفن مل يرتافعا على اأ�شا�ض اتفاقية البيع، والأن املحكمة تعتقد اأن ال�شوابق الق�شائية التي 

تف�شر القانون الوطني للبيع يف الواليات املتحدة ميكن اأن "تفيد" يف تف�شر اتفاقية البيع(.
)4( انظر، مثال، ق�شية كالوت رقم 123 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 8 اآذار/مار�ض 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. )تن�ض على اأن املخافة اجلوهرية للعقد "ميكن اأن 

يت�شب���ب فيه���ا ت�شليم ب�شائع غري مطابقة للعقد"(؛ حمكمة منطقة بادربورن، اأملانيا، 25 حزيران/يوني���ه 1996، يونيلك�ض )تن�ض على اأن البائع خالف التزاماته بت�شليم ب�شائع غري 
مطابقة للموا�شفات التقنية الواردة يف العقد(.

)5( ق�شية كالوت رقم 251 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 30 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1998[.

)6( ق�شية كالوت رقم 1022 ]هيئة حتكيم التجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�شربية، �شربيا، 23 كانون الثاين/يناير 2008[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080123sb.html :على العنوان
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421g2.html :7( املحكمة االإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 21 ني�شان/اأبريل 2004، متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

)8( مثال، ق�شية كالوت رقم 724 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�شمرب 2006[؛ ق�شية كالوت رقم 123 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 8 اآذار/

مار����ض 1995[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رق���م 79 ]املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 18 كان���ون الثاين/يناير 1994[، انظر اأي�شا حمكمة 
منطق���ة بو�شت���و اأر�شيزيو، اإيطاليا، 13 كان���ون االأول/دي�شم���رب 2001، ُن�ش���رت يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، 2003، 150–155، متاحة اأي�شا يف 
يونيلك����ض )ميث���ل ت�شلي���م ماكينة غري �شاحلة على االإطالق لال�شتخدام املعنَّ الذي اأُبلغ به البائع وغري قادرة على بلوغ م�شتوى االإنتاج املوعود خمالفة "خطرية واأ�شا�شية" للعقد، الأن 

م�شتوى االإنتاج املوعود كان �شرطا جوهريا الإبرام العقد؛ ولذلك ت�شكل املخالفة اأ�شا�شا لف�شخ العقد(.
)9( املحكمة املحلية يف بادربورن، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه 1996، يونيلك�ض.



)1٠( ق�ضية كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �ضوي�ضرا، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 

اأملانيا، ٣1 كانون الثاين/يناير 1٩٩٧[.
 (Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe GmbH حمكمة ال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ٢٤ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٦ )11(

(.v. Fepco International N.V، يونيلك�س.

)1٢( ق�ضية كالوت رقم 1٦٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢1 اآذار/مار�س 1٩٩٦[.

)1٣( ق�ضية كالوت رقم ٩٤1 ]حمكمة اآرنيم، بلجيكا، 1٨ متوز/يوليه ٢٠٠٦[.

)1٤( ق�ضية كالوت رقم ٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ٢٠ ني�ضان/اأبريل 1٩٩٤[.

http://cisgw3.law.pace. :املل���ف رق���م ٢٠٠٩/٤٥٠٥(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت عل���ى العنوان( اليون���ان، ٢٠٠٩ ،Polimeles Protodikio Athinon )1٥(

edu/cases/094505gr.html؛ حمكمة املقاطعة يف مدريد، اإ�ضبانيا، ٢٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٧، يونيلك�س. ت�ضمل القواعد العامة لتكوين عقد الطرفني اأحكام اتفاقية البيع املتعلقة مبعنى 
عقد البيع وحمتواه، مبا يف ذلك املادة ٨ )املعايري اخلا�ضة بتحديد ق�ضد الطرف( واملادة ٩ )الأعراف والعادات امللزمة للطرفني(. ولالطالع على قرارات تتناول الأعراف التجارية 

والتزامات البائع مبوجب املادة ٣٥ )1(، انظر ق�ضيتي كالوت رقم ٤٧٧ ورقم ٥٣٦ ]املحكمة العليا، النم�ضا، ٢٧ �ضباط/فرباير ٢٠٠٣[.
)1٦( ق�ضية كالوت رقم ٥٧٤ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�ضمالية، الوليات املتحدة، ٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣[.

)1٧( ق�ضية كالوت رقم 1٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�س 1٩٩٥[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)1٨( املرجع نف�ضه. )انظر الن�س الكامل للقرار(. لالطالع على ق�ضايا اأخرى تتبع النهج املتبع يف هذا القرار، انظر املحكمة العليا يف نيوزيلندا، ٣٠ متوز/يوليه ٢٠1٠، متاحة يف 

،(Eyroflam S.A. v. P.C.C. Rotterdam B.V.) ؛ حمكمة روتردام، هولندا، 1٥ ت�ضرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٨http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html :الإنرتنت على العنوان 
http:// :؛ املحكمة العليا، النم�ضا، 1٩ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانEuropean Journal of Commercial Contract Law نبذة ُن�ضرت يف

cisgw3.law.pace.edu/cases/070419a3.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٥٢ ]املحكمة العليا، النم�ضا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[؛ حمكمة ال�ضتئناف يف فر�ضاي، فرن�ضا، 1٣ ت�ضرين 
الأول/اأكتوبر ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 

٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٥[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :1٩( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �ض���اربروكني، اأملانيا، 1٧ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/070117g1.html

)٢٠( ال�ض���الحية املتاح���ة للطرفني ب�ض���اأن اخلروج تعاقديا على املعايري التي تنطوي عليها �ض���منيا امل���ادة ٣٥ )٢( )اأي اأن يتفقا على خالف تل���ك املعايري( هي تطبيق حمدد 

لل�ض���الحية املتاحة للطرفني يف اإطار املادة ٦ ب�ض���اأن 'اخلروج عن اأي حكم من اأحكام ]التفاقية[ اأو تعديل اآثاره'. انظر ق�ض���ية كالوت رقم ٢٢٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٤ كانون 
الأول/دي�ضمرب 1٩٩٦[ )"ما اإن كانت ]للم�ضرتي[ حقوق ادعائية �ضمانية على البائع—ونوع تلك احلقوق—يتوقف اأ�ضا�ضا على �ضروط واأحكام ال�ضمان لدى ]البائع[، التي اأ�ضبحت 

جزءا من العقد. ولتلك احلقوق اأ�ضبقية على اأحكام اتفاقية البيع )املادة ٦ من اتفاقية البيع("( )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)٢1( قررت حمكمة ابتدائية اأن املاكينات بيعت "على حالتها"—اأي، عمليا، دون احلماية التي توفرها املادة ٣٥ )٢( )اأ(—لأنها كانت م�ضتعملة، ولكن حمكمة ال�ضتئناف 

اخت���ارت ع���دم التعويل على هذا النهج، وبدل من ذلك اأيدت هذا اجلزء من قرار املحكمة الأدنى لأ�ض���باب اأخرى. انظ���ر املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/
يناير 1٩٩٧، يونيلك�س، الذي يوؤكد يف اجلزء ذي ال�ضلة منه قرار حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، 1٩ ني�ضان/اأبريل 1٩٩٦.

)٢٢( حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتح���دة، ٢٣ اآب/اأغ�ض���ط�س ٢٠٠٦ )TeeVee Toons, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH(، متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html :الإنرتنت على العنوان
)٢٣( ق�ض���ية كالوت رقم ٢٣٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ض���توكهومل، ال�ض���ويد، ٥ حزيران/يونيه 1٩٩٨[ )انظر الن�س الكامل للقرار(. قارن اللجنة ال�ض���ينية 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :للتحكيم القت�ض���ادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�ض���ني ال�ض���عبية، 1٣ ني�ض���ان/اأبريل ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
cases/080418c1.html )على البائع التزام مبوجب املادة ٣٥ )1( بت�ضليم ب�ضائع مطابقة للمتطلبات التقنية الواردة يف العقد، وكذلك التزام مبوجب املادة ٣٥ )1( )اأ( باأن ي�ضلم 
ب�ض���ائع �ض���احلة لأغرا�ض���ها العادية، وقد خرق البائع اللتزامني كليهما(؛ ق�ض���ية كالوت رقم ٩٩٩ ]هيئة حتكيم خم�ض�ض���ة، الدامنرك، 1٠ ت�ض���رين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠[ )قدم 
م�ض���رتي ماكينة اإىل البائع موا�ض���فات �ض���يتعني اأن تفي بها املنتجات التي تنتجها املاكينة، و"�ضمن" البائع اأن املاكينة �ض���توؤدي وظيفتها، ولكن البائع ملزم اأي�ضا باللتزامات الواردة 

يف املادة ٣٥ )٢( )اأ( و)ب((.
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html :٢٤( املحكمة املحلية يف اأ�ضافينبورغ، اأملانيا، ٢٠ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( 

)"ل تنطب���ق امل���ادة ٣٥ )٢( م���ن اتفاقي���ة البيع اإل اإذا مل ي�ض���رتط الطرفان �ض���راحة اأو �ض���منا الأداء ال���الزم املطابق لعقدهم���ا، اأو عندما ل يك���ون هذا الواجب املتمث���ل يف الأداء 
باملعنى الوارد يف املادة ٣٥ )1( قد مت حتديده حتديدا كافيا"(؛ املحكمة العليا، اجلمهورية الت�ض���يكية، ٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060329cz.html )حي���ث ن����س عق���د الطرف���ني عل���ى "�ض���جاجيد من ن���وع ADOS" مل تنطبق امل���ادة ٣٥ )٢( )ب(، لأن الطرف���ني اتفقا على 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متطلبات نوعية ال�ض���جاجيد(. انظر اأي�ض���ا حمكمة فوريل، اإيطاليا، 1٦ �ض���باط/فرباير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law. :اليون���ان، ٢٠٠٩ )املل���ف رقم ٢٠٠٩/٤٥٠٥(، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،cases/090216i3.html; Polimeles Protodikio Athinon
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�ض���مرب ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوانpace.edu/cases/094505gr.html
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ٢1 ت�ض���رين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/081211i3.html
http:// :؛ ق�ض���ية كالوت رقم ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�ض���وغ، �ضوي�ضرا، ٣٠ اآب/اأغ�ضط�س ٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانpace.edu/cases/071121g1.html
http:// :؛ املحكم���ة املحلي���ة يف كوبورغ، اأملانيا، 1٢ كانون الأول/دي�ض���مرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/070830s1.html

cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html؛ ق�ض���ية كالوت رق���م ٧٥٢ ]املحكم���ة العليا، النم�ض���ا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن����س الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم 
http://cisgw3. :التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد الرو�ضي، ٢ �ضباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

law.pace.edu/cases/040202r1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �ضافهاوزين، �ضوي�ضرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[.

)٢٥( ق�ضية كالوت رقم 1٦٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢1 اآذار/مار�س 1٩٩٦[؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�ضيلفانيا الغربية، الوليات املتحدة، ٢٥ متوز/

يوليه ٢٠٠٨ ).Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply, Inc(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html. انظر 
 ،(Supermicro Computer, Inc. v. Digitechnic) ]٢٠٠1 اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم ٦1٧ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�ضمالية، الوليات املتحدة، ٣٠ كانون الثاين/يناير 
حيث رف�ض���ت حمكمة مو�ض���وع يف الوليات املتحدة �ض���ماع نزاع خا�ضع بالفعل للتقا�ضي يف فرن�ضا، لأن ت�ضوية امل�ضاألة �ضتتطلب من املحكمة اأن تبت يف �ضحة �ضرط تنازل عن ال�ضمان 

مبوجب اتفاقية البيع.

1٤٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٥0

،)Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply, Inc.( ٢00حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية، الوليات املتحدة، ٢٥ متوز/يوليه ٨ )٢٦( 

متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html )ت�س���اوي امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( بال�سمان ال�سمن���ي لإمكانية الت�سوي���ق، يف اإطار القانون 
 الوطن���ي للولي���ات املتح���دة(؛ املحكمة العليا يف فيكتوريا، اأ�سرتالي���ا، ٢٤ ني�سان/اأبري���ل ٢00٣ )Playcorp Pty. Ltd. v. Taiyo Kogyo Limited(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030424a2.html )ت�س���اوي امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( بالتزام���ات البائ���ع مبوج���ب القانون الوطن���ي الأ�سرتايل(؛ املحكمة العلي���ا يف غربي اأ�سرتاليا، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2. :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Ginza Pty. Ltd. v. Vista Corporation Pty Ltd( ٢00اأ�سرتالي���ا، ١٧ كان���ون الثاين/يناي���ر ٣

html )ت�س���اوي امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( بالتزامات البائع مبوجب القان���ون الوطني الأ�سرتايل(؛ اللجنة ال�سينية للتحكيم القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٨ 
متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020718c1.html )ت�ساوي املادة ٣٥ )٢( )اأ( بالتزامات البائع مبوجب 

القانون الوطني ال�سيني(.
)٢٧( ق�سية كالوت رقم ٢0٤ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ١٥ اأيار/مايو ١٩٩٦[.

)٢٨( ق�سية كالوت رقم ١٧0 ]املحكمة املحلية يف ترير، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٥[.

)٢٩( حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦، يونيلك�ض.

)٣0( ق�سية كالوت رقم ٢٣٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )٣١( املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061117g1.html

)٣٢( حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتح���دة، ٢٣ اآب/اأغ�سط����ض ٢00٦ )TeeVee Toons, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH(، متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html :الإنرتنت على العنوان
)٣٣( املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١0 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٥، يونيلك�ض.

)٣٤( Hovioikeus/hovrätt هل�سنكي، فنلندا، ٣١ اأيار/مايو ٢00٤ ).Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html :على العنوان
)٣٥( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢00٢ )قرار التحكيم رقم ١0٣٧٧(، Yearbook Commercial Arbitration، املجلد ٣١، ال�سفحة ٧٢ )٢00٦(.

)٣٦( املحكم���ة التجاري���ة يف ها�سيلت، بلجيكا، ٢٨ حزيران/يونيه ٢00٦ Drukkerij Moderna NV v. IVA Groep BV))، ملّخ�ض بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060628b1.html )التل���ف الطفيف للب�سائع ل يجعلها غ���ري �ساحلة لالأغرا�ض التي ت�ستعمل فيها عادة(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولي���ة، حزيران/يوني���ه ١٩٩٦ )قرار التحكيم رقم ٨٢٤٧(، International Court of Arbitration Bulletin، املجلد ١١، ال�سفحة ٥٣ )٢000( )املواد الكيميائية الدقيقة التبلور 
التي ت�سّلبت ولكن ميكن ب�سهولة اأن يعاد حتويلها اإىل بلورات، لي�ست غري مطابقة للعقد(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٢ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٢١ اأيلول/�سبتمرب 
١٩٩٨[ )ال�سط���ر الواح���د املو�س���وع يف مكان خطاأ من الن�ض، ول يخل بقابلية الن�ض للفهم، ل يجعل كتلوج املعر�ض الفني غري مطابق(؛ ق�سية كالوت رقم ٣٤١ ]حمكمة العدل العليا 
يف اأونتاريو، كندا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[ )ال�سحنات املحتوية على ن�سبة قليلة من م�سبوبات اإطارات ال�سور املعيبة لي�ست غري مطابقة للعقد حيث اأ�سارت الأدلة اإىل اأن ال�سحنات 

د كانت �ست�سمل بع�ض امل�سبوبات املعيبة( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. املر�سلة من اأي مورِّ
 )٣٧( املحكمة املحلية يف كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html :٣٨( املحكمة املحلية يف كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( 

)ب�سائع تلبي توقعات امل�ستعمل املتو�سط(؛ املحكمة العليا يف غربي اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٣ ).Ginza Pty. Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd(، متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html )معيار القابلي���ة للت�سويق(؛ معهد التحكيم الهولندي، هولن���دا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٢ 
)ق���رار التحكي���م رقم ٢٣١٩(، يونيلك�ض )النوعية املعقولة ولي�ض النوعي���ة املتو�سطة اأو القابلة للت�سويق(؛ ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[ 
)انظ���ر الن����ض الكامل للق���رار( )اإما نوعية متو�سطة اأو نوعية قابلة للت�سويق(؛ املحكمة املحلية يف برلني، اأملاني���ا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤، يونيلك�ض )نوعية متو�سطة، ولي�ض جمرد 

نوعية قابلة للت�سويق(.
)٣٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٧٤ ]املحكم���ة الحتادية، اأملاني���ا، ٢ اآذار/مار�ض ٢00٥[، انظر اأي�س���ا اللجنة ال�سينية للتحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل، جمهورية ال�سني 

ال�سعبي���ة، ٣ حزيران/يونيه ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030603c1.html )كون الب�سائع غري قابلة للبيع، ولو 
ب�سع���ر خمف����ض، ُيثب���ت خمالفة املادة ٣٥ )٢( )اأ((؛ املحكمة التجارية يف مي�سيلني، بلجيكا، ١٨ كان���ون الثاين/يناير ٢00٢، يونيلك�ض )املادة ٣٥ )٢( )اأ( تقت�سي اأن تكون الب�سائع 

�ساحلة للبيع(.
)٤0( ق�سية كالوت رقم ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�ض ٢00٥[.

)٤١( ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[ )"بب�ساطة ل ميكن اإلزام بائع اأجنبي باأن يعلم اأحكام القانون العام و/اأو املمار�سات الإدارية، 

ل مبعقولي���ة على توافر ذلك العلم لدى البائع، ب���ل بالأحرى ميكن اأن ُيتوقع من  الت���ي ل ت�سه���ل ا�ستبانته���ا، يف البل���د الذي يقوم بالت�سدير اإلي���ه، و ... لذلك ل ميكن للم�سرتي اأن يعوِّ
امل�سرتي اأن يكون لديه هذا العلم بالظروف ال�سائدة يف بلده اأو يف مكان املق�سد، الذي يحدده هو، ولذلك ميكن اأن ُيتوقع منه اأن يبلغ البائع وفقا لذلك"(. اأثارت املحكمة م�ساألة ما 
اإن كان يجب اأن تفي الب�سائع باملعايري املعتمدة يف الولية الق�سائية للبائع لكي تكون ممتثلة للمادة ٣٥ )٢( )اأ( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. لالطالع على ق�سايا اأخرى تتبع نهج 
ه���ذا الق���رار، انظر املحكمة العليا يف نيوزيلندا، ٣0 متوز/يوليه ٢0١0، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html؛ حمكمة روتردام، 
هولن���دا، ١٥ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٨ ).Eyroflam S.A. v. P.C.C. Rotterdam B.V(، نبذة ُن�س���رت يف European Journal of Commercial Contract Law؛ املحكمة العليا، 
النم�س���ا، ١٩ ني�سان/اأبري���ل ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419a3.html؛ ق�سية كالوت رقم ٧٥٢ ]املحكمة 
 العلي���ا، النم�س���ا، ٢٥ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢00٦[؛ حمكمة ال�ستئناف يف فر�س���اي، فرن�سا، ١٣ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�ض ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٤٢( املرج���ع نف�س���ه. ق���ارن ق�سية كالوت رقم ٣٤٣ ]املحكمة املحلية يف دارم�ست���ات، اأملانيا، ٩ اأيار/مايو ٢000[، حيث ا�ستكى م�سرتي اأجه���زة ت�سجيل فيديو �سوي�سري من اأن 

البائ���ع الأمل���اين وّرد كتيبات الإر�سادات باللغة الأملانية وحدها ولي����ض باللغات الأخرى املتحدث بها يف �سوي�سرا. ورف�ست املحكمة هذه احلجة لأن امل�سجالت مل تنتج خ�سي�سا لل�سوق 
ال�سوي�سرية ومل يدرج امل�سرتي ن�سا باأن تكون الكتيبات بلغات اأخرى.

)٤٣( يف ق���رار لح���ق يتعلق ب�سمع النبيذ الذي اأخفق يف حماية �سجريات العنب التي اأجريت عملية تطعيمها با�ستخدام ذلك ال�سمع، قررت املحكمة العليا الأملانية اأن ال�سمع مل 

ي�ست���وف متطلب���ات امل���ادة ٣٥ )٢( )اأ( لأنه "مل ي�ستوف املعاي���ري ال�سناعية—التي كان الطرفان كالهما على علم بها والتي طبقها الطرف���ان كالهما ...". ق�سية كالوت رقم ٢٧٢ 
]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٣١ اآذار/مار�ض ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html


)٤٤( خل�س���ت اإح���دى املحاكم اإىل اأنه، يف الظروف التالية، وافق بائع فلفل اإ�سباين على اأن تكون الب�سائع مطابقة لقوانني �سالمة الأغذية الأملانية: كانت للبائع عالقة جتارية 

ر بانتظام اإىل اأملانيا؛ ويف الت�سال ال�سابق مع امل�سرتي، وافق البائع على اإجراءات خا�سة ل�سمان المتثال لقوانني �سالمة الأغذية  طويلة الأمد مع امل�سرتي الأملاين؛ وكان البائع ي�سدِّ
الأملانية؛ املحكمة املحلية يف اإيلفانغني، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٥، يونيلك�ض. وا�ست�سهدت املحكمة باملادة ٣٥ )١( فخل�ست اإىل اأن منتجات الفلفل املحتوية على اأوك�سيد الإيثيلني 
مب�ستوي���ات تتج���اوز امل�ستوي���ات التي ت�سمح بها قوانني �سالمة الأغذي���ة الأملانية لي�ست مطابقة للعقد؛ ولذلك حكم���ت ل�سالح امل�سرتي، الذي احتج )عل���ى اأ�سا�ض املادة ٣٥ )٢( )اأ( 

افرتا�سا( باأن منتجات الفلفل "مل تكن �ساحلة لالأغرا�ض التي ت�ستخدم فيها الب�سائع عادة ولي�ست �ساحلة للبيع يف اأملانيا."
)٤٥( ق�سية كالوت رقم ٤١٨ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�سرقية، الوليات املتحدة، ١٧ اأيار/مايو ١٩٩٩[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html :٤٦( املحكمة العليا يف نيوزيلندا، ٣0 متوز/يوليه ٢0١0، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٤٧( ق�سية كالوت رقم ٢0٢ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ١٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥[.

 Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting( ٢00حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٣ ني�سان/اأبري���ل ٩ )٤٨(

GmbH(، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html )ت�ساوي املادة ٣٥ )٢( )ب( ب� "ال�سمان ال�سمني لل�سالحية لأغرا�ض معيَّنة" 
 Norfolk Southern Railway( ٢00؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية، الوليات املتح���دة، ٢٥ متوز/يوليه ٨)مبوج���ب القانون الوطن���ي للبيع يف الوليات املتحدة
.Company v. Power Source Supply, Inc(، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html )ت�ساوي املادة ٣٥ )٢( )ب( ب�"ال�سمان 
ال�سمن���ي لل�سالحي���ة لأغرا�ض معيَّنة" مبوجب القانون الوطني للبي���ع يف الوليات املتحدة(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٣٢ ]املحكمة العليا لكولومبي���ا الربيطانية، كندا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض 
٢00٣[ )ت�س���اوي امل���ادة ٣٥ )٢( )ب( ب�"ال�سم���ان القان���وين لل�سالحية" مبوجب القانون الوطن���ي للبيع يف كندا(؛ املحكمة العلي���ا يف فيكتوريا، اأ�سرتالي���ا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ٢00٣ 
)Playcorp Pty. Ltd. v Taiyo Kogyo Limited(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030424a2.html )ت�ساوي املادة ٣٥ )٢( )ب( بالتزامات 
البائ���ع مبوج���ب القانون الوطني الأ�سرتايل(؛ املحكمة العليا يف غربي اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٣ (Ginza Pty Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd)، متاحة 

يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html )ت�ساوي املادة ٣٥ )٢( )ب( بالتزامات البائع مبوجب القانون الوطني الأ�سرتايل(.
)٤٩( حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتح���دة، ٢٣ اآب/اأغ�سط����ض ٢00٦ )TeeVee Toons, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH(، متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html :الإنرتنت على العنوان
)٥0( ق�سية كالوت رقم ٨٨٢ ]املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، ٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢[.

)٥١( ق�سية كالوت رقم ٥٣٢ ]املحكمة العليا لكولومبيا الربيطانية، كندا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٣[.

)٥٢( ق�سية كالوت رقم ٨٨٢ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الرابعة، الوليات املتحدة، ٢١ حزيران/يونيه ٢00٢[.

)٥٣( املحكم���ة البتدائي���ة يف هل�سنكي، فنلندا، ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥، اأّكدتها حمكمة ال�ستئناف يف هل�سنكي، فنلندا، ٣0 حزيران/يونيه ١٩٩٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/980630f5.html. انظر اأي�سا حمكمة بو�ستو اأر�سيزيو، اإيطاليا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ٢00١، ُن�سرت 
يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، ٢00٣، ١٥0-١٥٥، متاحة اأي�سا يف يونيلك�ض.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419a3.html :٥٤( املحكمة العليا، النم�سا، ١٩ ني�سان/اأبريل ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )٥٥( املحكمة املحلية يف كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html

)٥٦( ق�سية كالوت رقم ٤٩٢ ]حمكمة ال�ستئناف يف ليون، فرن�سا، ١٨ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٣[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html :٥٧( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٧ �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/079926f1.html :٥٨( غرفة التحكيم يف باري�ض، فرن�سا، ٢00٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٥٩( ق�سية كالوت رقم ٥٥٥ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢00٤[.

)٦0( املحكمة العليا يف نيوزيلندا، نيوزيلندا، ٣0 متوز/يوليه ٢0١0، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html. لحظت املحكمة 

اأنه���ا تو�سل���ت اإىل هذا ال�ستنتاج دون اعتبار مل�ساأل���ة الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات ب�ساأن عن�سر التعويل الوارد يف املادة ٣٥ )٢( )ب(، لأنها راأت اأن املرجعيات مت�ساربة ب�ساأن 
الطرف الذي يتحمل ذلك العبء.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1. :٦١( املحكمة املحلية يف كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.html

)٦٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٢٣ ]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[. لالط���الع على ق�سايا اأخ���رى تتبع نهج هذا الق���رار، انظر املحكمة العلي���ا يف نيوزيلندا، 

نيوزيلن���دا، ٣0 متوز/يولي���ه ٢0١0، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html؛ حمكمة روتردام، هولن���دا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر 
٢00٨ ).Eyroflam S.A. v. P.C.C. Rotterdam B.V(، خال�س���ة ُن�س���رت يف European Journal of Commercial Contract Law؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، ١٩ ني�سان/اأبري���ل 
٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419a3.html؛ ق�سية كالوت رقم ٧٥٢ ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ٢٥ كانون 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :الثاين/يناي���ر ٢00٦[؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف فر�ساي، فرن�سا، ١٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cases/051013f1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�ض ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٦٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٤ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ١٩٩٤[، راأي مو�س���ح يف ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]املحكمة الحتادية، 

اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419s1.html :٦٤( حمكمة منطقة لوغانو، �سوي�سرا، ١٩ ني�سان/اأبريل ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٦٥( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف فر�س���اي، فرن�س���ا، ١٣ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/051013f1.html )حي���ث زود البائ���ع امل�س���رتي بعينة للعب���ة خا�سة بالأطفال ال�سغار وت�ستمل على و�س���ف لها باأنها ماأمونة لهم، جرت خمالفة امل���ادة ٣0 )٢( )ج( عندما مل 
 TeeVee Toons, Inc. v.( ٢00؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبي���ة، الوليات املتحدة، ٢٣ اآب/اأغ�سط����ض ٦)ت�ست���وف الب�سائ���ع امل�سّلم���ة مقت�سيات لوائح ال�سالمة
Gerhard Schubert GmbH(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html )خالفا لنموذج يعمل بطريقة �سليمة عر�سه البائع، تعطلت 
املاكين���ات الت���ي �سّلمها البائ���ع ومل تنتج املنتجات مبوثوقية و�سرعة(؛ ق�سية كالوت رقم ٧٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكف���ورت اآم ماين، اأملانيا، ١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[ 
ر اأن الب�سائ���ع )اأحذي���ة( مل تكن مطابقة لعينة قدمها البائع، ولكن مل يثبت اأن عدم املطابقة ي�سكل خمالفة جوهري���ة( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ١٣٨  )تق���رِّ
ر اأن �سواغط اله���واء اخلا�سة مبكّيفات الهواء والتي �سلمها البائع  ]حمكم���ة ال�ستئن���اف يف الوليات املتحدة للدائ���رة الثانية، الوليات املتحدة، ٦ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[ )تقرِّ

١٥١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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مل تك���ن مطابق���ة ل�ضروط �لعقد، و�أن عدم �ملطابقة هذ� ي�ضكل خمالفة جوهري���ة: "كان �لتفاق �ملربم بني ديلت�ضي من ناحية وروتورك�س من �لناحية �لأخرى ي�ضتند �إىل عينة �ضاغط 
وّفرته���ا روتورك����س و�إىل مو��ضفات مكتوبة ب�ضاأن �لقدرة �لتربيدية و��ضتهالك �لكهرباء... وق���د و�فق رئي�س روتورك�س...يف خطاب موجه �إىل ديلت�ضي يف 17 �أيار/مايو 1988 على �أن 

�ل�ضو�غط �ملوفرة �أقل كفاءة من �لعينة..."( )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.
http://cisgw3. :متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،(Brugen Deuren BVBA v. Top Deuren VOF( 2ملحكم���ة �لتجاري���ة يف ها�ضيل���ت، بلجيكا، 19 ني�ضان/�أبري���ل ٠٠٦� )٦٦(

.law.pace.edu/cases/060419b1.html

)٦7( حمكمة منطقة برلني، �أملانيا، 15 �أيلول/�ضبتمرب 199٤، يونيلك�س.

ر  )٦8( �ملحكم���ة �لتجارية، بلجيكا، 1٤ �أيلول/�ضبتم���رب 2٠٠5، ملّخ�س بالإنكليزية متاح يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050914b1.html )وفَّ

�مل�ض���رتي للبائع/�لطاب���ع م�ضتند� منوذجيا وطلب و�ضائط مطبوعة مطابقة له(؛ حمكمة منطق���ة �أ�ضافينبورغ، �أملانيا، 2٠ ني�ضان/�أبريل 2٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت 
رز �لالزمة يف �ملو�د �لتي �ضت�ضتخدم يف �ملر�تب، وذلك بتزويد �لبائع بعّينة  عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html )حدد �مل�ض���رتي مقاومة �نزلق �لدُّ

�أنتجها �ضانع �آخر(؛ ق�ضية كالوت رقم 175 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف غر�ت�س، �لنم�ضا، 9 ت�ضرين �لثاين/نوفمرب 1995[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٦9( �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعلي���ا يف �ضاربروكني، �أملانيا، 17 كان���ون �لثاين/يناير 2٠٠7، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن(

cases/070117g1.html. قررت �ملحكمة �أن عمليات �لت�ضليم �ل�ضابقة من �لبائع �إىل �مل�ضرتي، �لتي ��ضتمل بع�ضها على �أنو�ع خمتلفة من �لب�ضائع و�لتي مل تتلف �لب�ضائع خاللها، ل 
ت�ضكل �تفاقا �ضمنيا ب�ضاأن تعبئة �لب�ضائع.

)7٠( ق�ضية كالوت رقم 2٠2 ]حمكمة �ل�ضتئناف، غرينوبل، فرن�ضا، 1٣ �أيلول/�ضبتمرب 1995[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

 Conservas La Costella S.A. de C.V. v. Lanín San Luis S.A. &( 199ملك�ضيك، 29 ني�ضان/�أبريل ٦� ،)71( جلن���ة حماي���ة �لتج���ارة �خلارجية �ملك�ضيكية )كومربوميك�س(

.Agroindustrial Santa Adela S.A(، يونيلك�س. �لقر�ر �خلا�س بكومربوميك�س مل ي�ضت�ضهد باملادة ٣5 )2( )د( من �تفاقية �لبيع حتديد�.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :72( �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعلي���ا يف �ضاربروكني، �أملانيا، 17 كان���ون �لثاين/يناير 2٠٠7، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن(

.cases/070117g1.html

)7٣( ق�ضية كالوت رقم 72٤ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كوبلينت�س، �أملانيا، 1٤ كانون �لأول/دي�ضمرب 2٠٠٦[.

)7٤( غرف���ة �لتحكيم يف باري�س، فرن�ض���ا، 2٠٠7، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/079926f1.html )ل تقع على �لبائع م�ضوؤولية مبوجب 

�ملادة ٣5 من �تفاقية �لبيع لأن �مل�ضرتي كان يعرف �لنوعية غري �لقيا�ضية للحمولة وكان ميكن �أن يعرف حالة �حلمولة باإجر�ء عمليات تفتي�س(.
)75( تعليق �لأمانة على �ملادة )�لتي كان رقمها حينئذ( ٣٣ من �لتفاقية، �ل�ضفحة ٣2، �لفقرة 1٤.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :7٦( �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعلي���ا يف �ضاربروكني، �أملانيا، 17 كان���ون �لثاين/يناير 2٠٠7، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن(

.cases/070117g1.html

)77( ق�ضية كالوت رقم 219 ]حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ضر�، 28 ت�ضرين �لأول/�أكتوبر 1997[. بعد �أن فت�س �لبائع جّر�ر �لت�ضوية )�لبلدوزر(، �تفق �لطرفان على �أن ي�ضتبدل 

�لبائع ثالث قطع معيبة حمّددة. و��ضتبدل �لبائع �لقطع قبل ت�ضليم �ملاكينة، ولكن �مل�ضرتي ��ضتكى من عيوب �أخرى )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.
)78( ق�ضية كالوت رقم 25٦ ]حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ضر�، 29 حزير�ن/يونيه 1998[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

 Miami Valley Paper LLC v. Lebbing Engineering &( 2٠٠9 نظ���ر، مث���ال، حمكمة �لوليات �ملتح���دة ملنطقة �أوهايو �جلنوبية، �لوليات �ملتحدة، ٣ ني�ضان/�أبري���ل� )79(

Consulting GmbH(، متاح���ة يف �لإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html )قدم �مل�ضرتي �أدلة كافية على �أنه كان ل يعلم عدم �ملطابقة عند 
�إبر�م �لعقد(.

)8٠( ق�ضية كالوت رقم 1٦8 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، 21 �آذ�ر/مار�س 199٦[.

)81( �نظر �ملحكمة �لعليا، نيوزيلند�، نيوزيلند�، ٣٠ متوز/يوليه 2٠1٠ )RJ & AM Smallmon v. Transport Sales Limited and Grant Alan Miller(، متاحة يف �لإنرتنت 

ر وجود "ت�ضارب ب���ني �ملرجعيات ب�ضاأن �لتفاقية" حول �لطرف �لذي يتحم���ل عبء �لإثبات فيما يتعلق  عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html )تق���رِّ
مبطابقة �لب�ضائع(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :82( �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعلي���ا يف كولونيا، �أملاني���ا، 12 كان���ون �لثاين/يناير 2٠٠7، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف �لإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن(

 Norway Royal Supreme Seafoods v. Rizhao( 2٠٠5 ؛ حمكم���ة �ل�ضع���ب �لعلي���ا يف مقاطعة �ضاندونغ، جمهوري���ة �ل�ضني �ل�ضعبي���ة، 27 حزير�ن/يوني���هcases/070112g1.html
 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050627c1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،)Jixiang Ocean Food Co. and China Rizhao Shanfu Food Co.
�ملحكم���ة �لتجاري���ة يف كورتريك، بلجيكا، ٦ ت�ضري���ن �لأول/�أكتوبر 1997، يونيلك�س؛ �ملحكمة �لتجارية يف كورتريك، بلجيكا، 1٦ كانون �لأول/دي�ضمرب 199٦، متاحة يف �لإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961216b1.html :لعنو�ن�
)8٣( حمكمة �لوليات �ملتحدة ملنطقة و��ضنطون �لغربية، �لوليات �ملتحدة، ٣ ني�ضان/�أبريل 2٠٠9 ).Barbara Berry S.A. de C.V. v. Ken M Spooner Farms, Inc(، متاحة 

يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090403u1.html؛ Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, no. 5 de La Laguna، �إ�ضباني���ا، 2٣ ت�ضري���ن 
�لأول/�أكتوب���ر 2٠٠7، يونيلك����س؛ معهد حتكيم غرفة جتارة �ضتوكهومل، �ل�ضويد، 5 ني�ضان/�أبريل 2٠٠7، يونيلك�س؛ حمكمة �ل�ضتئناف يف روين، فرن�ضا، 19 كانون �لأول/دي�ضمرب 2٠٠٦ 
)Société Agrico v. Société SIAC)، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219f1.html، �أّكدتها ق�ضية كالوت رقم 
 ،(Brugen Deuren BVBA v. Top Deuren VOF( 21٠28 ]حمكم���ة �لنق����س، فرن�ضا، 1٦، �أيلول/�ضبتم���رب 2٠٠8[؛ �ملحكمة �لتجارية يف ها�ضيلت، بلجيكا، 19 ني�ضان/�أبري���ل ٠٠٦
 Crudex Chemicals Oy( 2هل�ضنكي، فنلند�، ٣1 �أيار/مايو ٠٠٤ Hovioikeus/hovrätt ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060419b1.html :متاح���ة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html :متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،)v. Landmark Chemicals S.A.

 Chicago Prime Packerss, Inc. v. Northam Food Trading( 2٠٠5 حمكم���ة �ل�ضتئن���اف يف �لولي���ات �ملتح���دة للد�ئرة �ل�ضابع���ة، �لولي���ات �ملتح���دة، 2٣ �أيار/ماي���و )8٤(

.Co(، متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523u1.html؛ �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعليا يف كولوني���ا، �أملانيا، 12 كان���ون �لثاين/يناير 2٠٠7، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html؛ غرف���ة �لتحكيم يف باري����س، فرن�ضا، 2٠٠7 )ق���ر�ر �لتحكيم رقم 
992٦(، متاح���ة يف �لإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/079926f1.html. ق�ضي���ة كالوت رقم 1٠٣ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرف���ة �لتجارة �لدولية، 199٣ 
)ق���ر�ر �لتحكي���م رق���م ٦٦5٣([. �ضّلمت حمكمة �ضوي�ضرية بالر�أي �لذي مف���اده �أن عبء �إثبات عدم �ملطابقة ينبغي �أن ُيدعم بتطبيق �لقان���ون �لوطني، ولكنها مل تعتمد هذ� �لنهج �أو 
 ترف�ض���ه، لأن �ل���ر�أي �ملناق����س يوؤدي �إىل نف�س �لنتيجة )�مل�ضرتي يتحمل عبء �لإثبات(. ق�ضية كالوت رقم 25٣ ]حمكم���ة �ل�ضتئناف يف كانتون تي�ضينو، �ضوي�ضر�، 15 كانون �لثاين/

يناير 1998[.
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)85( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٩٣٤ ]حمكمة كانت���ون فاليه، �ضوي�ضرا، ٢٧ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضي���ة كالوت رقم ٧٢١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

كالرزروه���ي، اأملاني���ا، 8 �ضباط/فرباي���ر ٢٠٠٦[؛ ق�ضية كالوت رقم 8٩٤ ]املحكمة الحتادية، �ضوي�ضرا، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 885 
]املحكم���ة الحتادي���ة، �ضوي�ض���را، ١٣ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣[؛ ق�ضي���ة كالوت رقم ٣٧8 ]حمكمة فيجيفان���و، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[ )حتتوي عل���ى مناق�ضة م�ضتفي�ضة 
للم�ضاألة( وبنف�ص املفاد، انظر ق�ضية كالوت رقم ٩٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٩ اأيلول/�ضبتمرب ١٩٩٣[. لحظت اإحدى املحاكم الراأي الذي مفاده اأن التفاقية 
حتت���وي عل���ى مبداأ عام ي�ضند ع���بء الإثبات اإىل امل�ضرتي، ولكنها مل تعتمد هذا النهج اأو ترف�ضه، لأن الراأي املناق�ص يوؤدي اإىل نف�ص النتيجة )امل�ضرتي يتحمل عبء الإثبات(. ق�ضية 
كالوت رق���م ٢5٣ ]حمكم���ة ال�ضتئن���اف يف كانتون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، ١5 كان���ون الثاين/يناير ١٩٩8[؛ انظر اأي�ضا معهد التحكيم الهولندي، هولن���دا، ١5 ت�ضرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٢ 
)ق���رار التحكي���م رقم ٢٣١٩(، يونيلك�ص. يب���دو اأن عدة قرارات، دون اأن تناق�ص امل�ضاألة �ضراحة، اعتمدت �ضمنيا الراأي الذي مفاده اأن اتفاقية البيع ت�ضند عبء اإثبات عدم املطابقة 
اإىل امل�ضرتي. انظر ق�ضية كالوت رقم ١٠٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�ضربوك، النم�ضا، ١ متوز/يوليه ١٩٩٤[ )مل يثبت امل�ضرتي اأن الب�ضائع غري مطابقة ل�ضروط العقد(؛ حمكمة 

منطقة دو�ضلدورف، اأملانيا، ٢5 اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٩٤، يونيلك�ص )مل يثبت امل�ضرتي اأن الب�ضائع غري مطابقة ل�ضروط العقد(. انظر اأي�ضا النبذة ب�ضاأن املادة ٤، الفقرة ٤.
)8٦( ق�ضي���ة كالوت رق���م 885 ]املحكمة الحتادي���ة، �ضوي�ضرا، ١٣ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣[ مبا اأن هذا النهج ميكن اأن ي���وؤدي اإىل اإلقاء عبء الإثبات على عاتق الطرفني 

كليهم���ا، اأ�ض���ارت املحكمة اإىل اأن ه���ذا العبء ينبغي اأن ُي�ضند يف نهاية املطاف على اأ�ضا�ص مبادئ "�ضهولة الو�ضول اإىل الدلي���ل" )proof proximity(، بحيث ُي�ضند عبء اإثبات عدم 
املطابقة اإىل امل�ضرتي الذي تلقى الب�ضائع وتوىل ال�ضيطرة عليها.

 )8٧( ق�ضية كالوت رقم ٩٣٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ضرا، ٢٧ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ Hovioikeus/hovrätt هل�ضنكي، فنلندا، ٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٤ 

).Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A(، حتلي���ل حتري���ري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html؛ 
ق�ضية كالوت رقم 8٩٤ ]املحكمة الحتادية، �ضوي�ضرا، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 8٩١ )املحكمة الحتادية، �ضوي�ضرا، ١٣ كانون الثاين/

يناي���ر ٢٠٠٤، يونيلك����ص(؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 885 ]املحكمة الحتادية، �ضوي�ض���را، ١٣ ت�ضرين الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٣[؛ املحكمة اجلزئية يف ت�ضفويل، هولن���دا، ٢١ اأيار/مايو ٢٠٠٣ 
).Remeha B.V. v. Keramab N.V(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030521n1.html؛ حمكمة ال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٦ كانون 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021216b1.html :الأول/دي�ضمرب ٢٠٠٢، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)88( ق�ضية كالوت رقم 5٩٠ ]حمكمة منطقة �ضاربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ Hovioikeus/hovrätt هل�ضنكي، فنلندا، ٣١ اأيار/مايو 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5. :حتلي���ل حتري���ري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤
html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٢٣ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، 8 اآذار/مار�ص ١٩٩5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. قررت اإحدى املحاكم اأنه، بالنظر اإىل اأنه مت اإثبات اأن وحدة تربيد 
تعطل���ت بع���د وقت ق�ضري من ت�ضغيلها لأول مرة، يتحم���ل البائع عبء اإثبات اأنه لي�ص م�ضوؤول عن العيب. ق�ضية كالوت رقم ٢٠٤ ]حمكمة ال�ضتئناف، غرينوبل، فرن�ضا، ١5 اأيار/مايو 

.]١٩٩٦
)8٩( حمكمة ال�ضتئناف يف برين، �ضوي�ضرا، ١١ �ضباط/فرباير ٢٠٠٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html. ق�ضية كالوت 

رق���م ٢5١ ]املحكم���ة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٣٠ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩8[، انظر اأي�ض���ا ق�ضية كالوت رقم ٤8٦ ]حمكمة مقاطعة كورونيا، اإ�ضبانيا، ٢١ حزيران/
يوني���ه ٢٠٠٢[ )تق���ول اإن امل�ض���رتي يتحمل عبء اإثبات عدم مطابقة الب�ضائ���ع امل�ضّلمة، ولكن ل تو�ضح اأ�ضباب هذا القول (. ق���ارن Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، ٢٠٠٩ 
)امللف رقم ٢٠٠٩/٤5٠5(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html )"اإذا ن�ضاأت م�ضاألة عدم مطابقة بعد 
اأن ت�ضّل���م امل�ض���رتي الب�ضائ���ع )املادة ٦٠ )ب( من اتفاقية البيع(، يكون امل�ضرتي هو الذي يجب اأن يثبت اأن الب�ضائع مل تك���ن مطابقة ل�ضروط العقد يف وقت انتقال التبعة )املادة ٣٦ 
)١( وامل���واد ٦٧-٦٩ م���ن اتفاقي���ة البيع(. ومع ذلك فاإذا فح�ص امل�ضرتي الب�ضائع، بعد ت�ضّلمها، يف غ�ضون ف���رتة ق�ضرية بالقدر املمكن عمليا يف �ضوء الظروف )املادة ٣8 )١( من 
اتفاقي���ة البي���ع( واكت�ض���ف عدم املطابقة ]ووجه اإخطارا اإىل البائع[ حمددا طبيعة عدم املطابقة، وهذه وقائع يتحم���ل عبء اإثباتها، فعندئذ ينتقل عبء الإثبات ويتعني على البائع اأن 

يثبت اأن الب�ضائع كانت يف وقت انتقال التبعة مطابقة ل�ضروط عقد البيع"(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100730n6.html :٩٠( املحكمة العليا يف نيوزيلندا، نيوزيلندا، ٣٠ متوز/يوليه ٢٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html :٩١( املحكمة الإقليمية العليا يف �ضاربروكني، اأملانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٩٢( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٦٣٦ ]حمكمة ال�ضتئناف الوطنية التجاري���ة يف بوينو�ص اآيري�ص، الأرجنتني، ٢١ متوز/يوليه ٢٠٠٢[؛ ق�ضي���ة كالوت رقم 58٠ ]حمكمة ال�ضتئناف يف 

الوليات املتحدة للدائرة الرابعة، الوليات املتحدة، ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢[.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٩٣( ق�ضية كالوت رقم ١٠٢٩ ]حمكمة ال�ضتئناف يف رين، فرن�ضا، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠8[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cases/080527f1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد الرو�ضي، ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030606r1.html؛ هيئة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ضناع���ة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030217r1.html :الرو�ضي، ١٧ �ضباط/فرباير ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law. :٩٤( انظ���ر، مث���ال، حمكمة ال�ضتئناف يف مدينة بازل، �ضوي�ضرا، ٢٦ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.pace.edu/cases/080926s1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٩5( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ٢١ ت�ضرين الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/071121g1.html

)٩٦( ق�ضية كالوت رقم ١٧٠ ]املحكمة املحلية يف ترير، اأملانيا، ١٢ ت�ضرين الأول/اأكتوبر ١٩٩5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٩٧( ق�ضية كالوت رقم ٢٠٤ ]حمكمة ال�ضتئناف، غرينوبل، فرن�ضا ١5 اأيار/مايو ١٩٩٦[.

)٩8( املحكم���ة اجلزئي���ة يف اآرنهيم، هولن���دا، ٢8 حزيران/يوني���ه ٢٠٠٦ )Silicon Biomedical Instruments B.V. v. Erich Jaeger GmbH(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060628n1.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملاني���ا، ٢٩ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠5، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html :الإنرتنت على العنوان

 European خال�ضة متاحة يف ،(Arens Sondermachinen GmbH v. Smit Draad/Draad Nijmegen B.V.( ٢٠٠8 حمكم���ة اآرنهي���م، هولندا، ٧ ت�ضرين الأول/اأكتوب���ر )٩٩(

Journal of Commercial Contract Law؛ اللجن���ة ال�ضيني���ة للتحكيم القت�ضادي والتجاري الدويل، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، ١8 ني�ضان/اأبريل ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080418c1.html؛ املحكمة العليا يف ت�ضوغ، �ضوي�ضرا، 5 متوز/يولي���ه ٢٠٠5، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
 Crudex Chemicals Oy v. Landmark( هل�ضنك���ي، فنلن���دا، ٣١ اأيار/ماي���و ٢٠٠٤ Hovioikeus/hovrätt ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050705s1.html :عل���ى العن���وان
.Chemicals S.A(، حتلي���ل حتري���ري بالإنكليزية متاح يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html؛ ق�ضي���ة كالوت رقم 5٠ ]حمكمة منطقة 
بادن-ب���ادن، اأملاني���ا، ١٤ اآب/اأغ�ضط����ص ١٩٩١[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(. لكن انظر ق�ضية كالوت رقم ٣٧8 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطالي���ا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[ حيث رف�ضت 
ن���ه املحكمة )انظر الن�ص الكامل للقرار(. لالطالع على  املحكم���ة راأي خب���ري عر�ض���ه البائع لأنه مبوجب قانون الإجراءات املدنية الإيطايل ل ميكن اأن يقدم هذا الراأي اإل خبري تعيِّ

١5٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080527f1.html
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٥٤

 N.V. Maes Roger v. N.V. Kapa( ٢00ق�ساي���ا عّين���ت فيها املحاكم خرباء لتقييم مطابقة الب�سائع، انظر، يف جملة ق�سايا، حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١0 اأيار/مايو ٤
Reynolds(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040510b1.html؛ ق�سية كالوت رق���م ١٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ 
اآذار/مار����ض ١٩٩٥[ )تفي���د ب���اأن حمكمة املو�سوع حت�سلت على راأي خب���ري من �سلطات ال�سحة العامة ب�ساأن م�ست���وى مادة الكادميوم يف حيوان بلح البح���ر( )انظر الن�ض الكامل 
للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٤ اآذار/مار�ض ١٩٩٩[ )راأي خبري مفاده اأن تلف �سجريات العنب ت�سبب فيه �سمع العنب املعيب( )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ املحكم���ة التجارية، كورتريك، بلجي���كا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٧، يونيلك�ض )تعيني خبري ق�سائي للبت يف مطابقة الغ���ْزل(؛ املحكمة التجارية، كورتريك، بلجيكا، ١٦ 

. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961216b1.html :كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)١00( معهد حتكيم غرفة جتارة �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ ني�سان/اأبريل ٢00٧، يونيلك�ض.

. www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap4.html#engl :١0١( حمكمة ال�ستئناف يف هل�سنكي، فنلندا، ٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)١0٢( ق�سية كالوت رقم ٢٣٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١0٣( ق�سية كالوت رقم ٣٤١ ]حمكمة العدل العليا يف اأونتاريو، كندا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١0٤( ق�سية كالوت رقم ٥0 ]حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩١[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١0٥( ق�سية كالوت رقم ٨0٢ ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١0٦( ق�سية كالوت رقم ٤٨١ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، ١٤ حزيران/يونيه ٢00١[، اأّكدتها عند ال�ستئناف ق�سية كالوت رقم ٤٩٤ ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٢٤ 

اأيلول/�سبتمرب ٢00٣[. قارن ق�سية كالوت رقم ٤٨٦ ]حمكمة مقاطعة كورونيا، اإ�سبانيا، ٢١ حزيران/يونيه ٢00٢[ )تن�ض على اأن امل�سرتي مل يثبت مبا يكفي اأن البائع �سّلم ب�سائع 
غري مطابقة يف حني اأُفيد من عملية تفتي�ض �سابقة لل�سحن باأن الب�سائع كانت مطابقة(.

)١0٧( ق�سية كالوت رقم ٩٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١0٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٤٥ ]حمكمة ال�ستئن���اف، باري�ض، فرن�سا، ١٨ اآذار/مار����ض ١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٤٤ ]حمكمة ال�ستئناف، باري����ض، فرن�سا، ٤ اآذار/مار�ض 

١٩٩٨[؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢0٣ ]حمكم���ة ال�ستئناف، باري�ض، فرن�س���ا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[، انظ���ر اأي�سا حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجي���كا، ٢٢ كانون الثاين/
يناي���ر ٢00٧ (B.V.B.A. I.T.M. v. S.A. Montanier)، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070122b2.html )توؤكد اأن 
ا�ستخ���دام الطرف���ني لالإنكوترمز ل يح���دد بطريقة مبا�سرة مكان اأداء الت���زام البائع بت�سليم الب�سائع وفقا للم���ادة ٣٥ لأغرا�ض الولية الق�سائية مبوجب امل���ادة ٥ )١( من اتفاقية 
ر اأن اأداء ذل���ك اللتزام يتم يف املكان ال���ذي تنتقل فيه تبعة فق���دان الب�سائع من البائ���ع اإىل امل�سرتي—وهذه م�ساألة حتكمه���ا الإنكوترمز التي اتفق  بروك�س���ل، ولك���ن م���ع ذلك تقرِّ
 عليه���ا الطرف���ان(. لالطالع على مناق�سة للولية الق�سائية، انظر املحكمة العليا يف زيوريخ، �سوي�س���را، ٦ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090206s1.html



املادة ٣٦

)١( ُي�س���اأَل البائ���ُع، وفقًا ل�سروط العقد واأحكام هذه التفاقية، عن كلِّ َعيب يف املطاَبقة ُيوَجد وقَت 
انتقال التبعة اإىل امل�سرتي، واإن مل يظهر هذا الَعيب اإّل يف وقت لحق.

)٢( وكذلك ُي�ساأَل البائُع عن كلِّ َعيب يف املطاَبقة يحدث بعد الوقت امل�سار اإليه يف الفقرة ال�سابقة، 
وُين�َس���ب اإىل ع���دم تنفيذ اأيٍّ من التزاماته، مبا يف ذلك الإخ���الل باأيِّ �سمان َيق�سي ببقاء الب�سائع خالل مدة 

معيَّنة �ساحلة لال�ستعمال العادي اأو لال�ستعمال اخلا�ض، اأو حمتفظة ب�سفاتها اأو بخ�سائ�سها.

نظرة جمملة

١- تتن���اول امل���ادة ٣٦ الوقت الذي ل بد، لكي يتحم���ل البائع امل�سوؤولية 
ع���ن عدم مطابقة الب�سائع، اأن يكون عدم املطابقة قد ن�ساأ فيه.)١( وتن�ض 
امل���ادة ٣٦ )١( عل���ى قاعدة عامة مفاده���ا اأن البائع يتحم���ل م�سوؤولية اأي 
ع���دم مطابقة يكون موجودًا يف وقت انتقال التبعة عن هالك الب�سائع اإىل 
ع املادة ٣٦ )٢( نطاق م�سوؤولية البائع يف ظروف معيَّنة  امل�س���رتي.)٢( وتو�سِّ
بالن����ض على اأن البائ���ع م�سوؤول عن عدم املطابقة ال���ذي يحدث حتى بعد 
انتق���ال التبعة اإذا كان ع���دم املطابقة ناجما عن اإخالل البائع بالتزاماته، 
 مبا يف ذلك اإخالله ب�سمان الأداء يف امل�ستقبل اأو �سمان نوعية الب�سائع.)٣( 
وتو�س���ح عدة ق���رارات مفع���ول فقرتي امل���ادة ٣٦. فقد رف����ض متجر لبيع 
الأزه���ار ا�سرتى نباتات زهرة الربيع اأن ي�سدد ثمنها عندما ا�ستكى زبائنه 
م���ن اأن ه���ذه النباتات مل تزه���ر طوال ف�س���ل ال�سيف كم���ا كان متوقعا، 
واأك���دت حمكمة ا�ستئناف حق البائ���ع يف الثمن، لل�سببني التاليني: )١( مل 
ُيثبت امل�سرتي، عمال باملادة ٣٦ )١(، اأن النباتات كانت معيبة عند انتقال 
التبعة اإليه، و)٢( مل ُيثبت امل�سرتي اأن البائع كان قد �سمن بقاء الب�سائع 
�ساحل���ة يف امل�ستقبل، مبقت�سى املادة ٣٦ )٢(.)٤( وخُل�ست حمكمة اأخرى 
اإىل اأن البائ���ع غ���ري م�سوؤول مبوجب امل���ادة ٣٦ )١( عن ال�سرر الذي حلق 
ب�سنادي���ق البيتزا اأثن���اء �سحنها بوا�سطة الناق���ل، لأن التبعة عن الهالك 
كانت قد انتقلت اإىل امل�سرتي عندما �ُسلمت الب�سائع اإىل الناقل الأول؛ ول 
تغ���ري املادة ٣٦ )٢( النتيجة، لأن ال�سرر مل يكن ناجما عن اأي اإخالل من 
د قدرة امل�سرتي  جانب البائع.)٥( وحيث �سدرت قبل تكوين العقد لوائح تقيِّ
عل���ى ا�سترياد حلم اخلن�زير، ق���ررت حمكمة اأن البائ���ع لي�ض م�سوؤول عن 
تل���ك اللوائ���ح اإل اإذا كان���ت اللوائح موج���ودة عند انتق���ال التبعة )كما هو 
من�سو����ض علي���ه يف امل���ادة ٣٦ )١(( اأو اإذا كان البائع ق���د اأ�سدر �سمانا 

دا كما هو من�سو�ض عليه يف املادة ٣٦ )٢(.)٦( حمدَّ

املادة ٣٦ )١( - نظرة جمملة 

٢- تن�ض امل���ادة ٣٦ )١( على اأن البائع م�س���وؤول "وفقا ل�سروط العقد 
واأح���كام هذه التفاقية عن كل عي���ب يف املطابقة يوجد وقت انتقال التبعة 
اإىل امل�سرتي". وقد ا�ستظهرت حماكم باملادة ٣٦ )١( لتقرر الوقت واملكان 

اللذين يتحدد فيهم���ا ما اإن كانت الب�سائع غري مطابقة مبوجب املادة ٣٥ 
من اتفاقية البيع.)٧( ويتعّزز مبداأ م�سوؤولية البائع عن العيوب املوجودة قبل 
انتق���ال التبعة بالعبارة الأخ���رية من املادة ٣٦ )١(، الت���ي توؤكد اأن البائع 
م�سوؤول "واإن مل يظهر هذا العيب اإل يف ]وقت انتقال التبعة اإىل امل�سرتي[". 
وبالتايل فاإن الأمر احلا�سم الأهمية يف القاعدة الواردة يف املادة ٣٦ )١( 
ه���و وقت حدوث ع���دم املطابقة ولي����ض الوقت الذي اكُت�سف في���ه )اأو كان 
ينبغ���ي اأن ُيكت�سف في���ه( عدم املطابقة.)٨( وثمة ق���رار من اإحدى املحاكم 
 يتعل���ق ببيع حبوب كاكاو من غان���ا يو�سح املفعول العام للمادة ٣٦ )١(.)٩( 
فق���د ن�ض العقد على اأن تنتق���ل التبعة اإىل امل�سرتي عن���د ت�سليم الب�سائع 
اإىل اأول ناق���ل. كم���ا كان يق�س���ي باأن يق���وم البائع، قبل �سح���ن الب�سائع، 
بتق���دمي �سهادة �سادرة من هيئ���ة اختبار م�ستقلة توؤكد اأن احلبوب ت�ستويف 
موا�سف���ات معين���ة م���ن حيث النوعي���ة. وقام���ت الهيئة امل�ستقل���ة بفح�ض 
الب�سائ���ع قب���ل حوايل ثالثة اأ�سابيع م���ن تاريخ تغليفها م���ن اأجل ال�سحن، 
واأ�س���درت ال�سهادة املطلوبة. غري اأنه لدى و�سول الب�سائع ك�سف الفح�ض 
ال���ذي قام به امل�سرتي بنف�سه اأن نوعية حب���وب الكاكاو كانت دون امل�ستوى 
ال���ذي ن�ض علي���ه العقد. وقالت املحكمة اإن البائع يك���ون م�سوؤول عن عدم 
املطابق���ة يف حالت ث���الث: )١( اإذا كانت �سهادة النوعي���ة ال�سادرة قبل 
ال�سح���ن عن الهيئة امل�ستقلة خاطئة، وبالتايل كانت الب�سائع غري مطابقة 
يف وق���ت تفتي�سها؛ اأو )٢( اإذا حدث تدهور نوعية الب�سائع خالل الأ�سابيع 
الثالث���ة الت���ي تف�سل ما بني املعاين���ة وال�سح���ن؛ اأو )٣( اإذا كانت العيوب 
موج���ودة عل���ى نحو اآخر عند �سح���ن الب�سائع ولكن مل يكن م���ن �ساأنها اأن 

تظهر اإل بعد ت�سليمها اإىل امل�سرتي. 

 م�سوؤولية البائع عن العيوب املوجودة
يف وقت انتقال التبعة

٣- اأكدت عدة قرارات املبداأ الأ�سا�سي الذي ت�ستند اإليه املادة ٣٦ )١(، 
وهو اأن البائع م�سوؤول عن عدم املطابقة الذي يكون موجودا يف وقت انتقال 
التبعة اإىل امل�س���رتي.)١0( ويف املقابل، تذرعت اأي�سا عدة قرارات مببداأ اأن 
البائع غري م�سوؤول عادة عن عدم املطابقة الذي يظهر بعد انتقال التبعة. 
فعل���ى �سبي���ل املثال، حي���ث ت�سمن عقد لبي���ع فطر جمفف �س���رط "الثمن 
واأجرة النقل" (C&F)، وتدهورت حالة الفطر اأثناء ال�سحن، ارتاأت اإحدى 
املحاكم اأن عدم املطابقة حدث بعد انتقال التبعة عن الهالك، واأن البائع 

بالتايل غري م�سوؤول عنه مبقت�سى املادة ٣٦ )١(.)١١( 

١٥٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٥٦

 العيوب التي ل تظهر اإل بعد
انتقال التبعة

٤- تن�ض املادة ٣٦ )١( على اأن البائع م�سوؤول عن عدم املطابقة الذي 
يكون موجودا عند انتقال التبعة اإىل امل�سرتي "واإن مل يظهر هذا العيب اإل 
يف وق���ت لحق". وقد ُطبق ه���ذا املبداأ يف ق�سايا عدة. فعندما بيعت وحدة 
تربي���د بعد تركيبها على مقطورة �ساحن���ة وتعطلت هذه الوحدة خالل ١٥ 
يوما من تاري���خ الت�سليم، قررت املحكمة اأن عدم املطابقة كان موجودا يف 
وقت انتقال التبعة رغم اأنه مل يظهر اإل بعد ا�ستخدام الوحدة.)١٢( وعندما 
�س���درت بع���د ت�سليم حلم خن�زي���ر لئحة متنع امل�سرتي م���ن بيع الب�ساعة 
ب�سب���ب ال�ستب���اه يف تلوثها بالديوك�س���ني )رغم اأن هذا الثل���وث مل يك�سف 
عن���ه بالفعل اأبدا(، قررت حمكمة اأن الب�ساعة كانت غري مطابقة يف وقت 
انتق���ال التبعة، رغم اأن عدم املطابقة مل يظهر اإل لحقا.)١٣( ومن الناحية 
الأخرى، اأقام م�سرتي لوحة قيل اإنها لفنان معنيَّ دعوى على البائع عندما 
ذكر الطرف الذي باع له امل�سرتي اللوحة اأنها ل ميكن اأن ُتن�سب اإىل ذاك 
الفن���ان.)١٤( وقالت املحكمة اإن البائع غ���ري م�سوؤول لأن م�سوؤوليته تقت�سر، 
مبوجب املادة ٣٦ )١(، على حالت عدم املطابقة املوجودة يف وقت انتقال 
التبع���ة عن الهالك اإىل امل�سرتي، ومل يك���ن هناك يف ذلك الوقت ما ي�سري 

اإىل اأن الفنان املبنيَّ لي�ض هو ر�سام اللوحة.)١٥(

  عبء الإثبات يف ما يتعلق 
بوقت حدوث العيوب

٥- مبوج���ب امل���ادة ٣٦ )١(، تتوق���ف حق���وق الطرف���ني يف كث���ري م���ن 
الأحي���ان على ما اإن كان عدم املطابق���ة موجودا يف وقت انتقال التبعة عن 
اله���الك اإىل امل�سرتي. ولهذا ال�سبب، تت�سم باأهمية حا�سمة م�ساألة حتديد 
الط���رف الذي يتحمل ع���بء الثبات ب�ساأن هذا املو�س���وع.)١٦( وقد اأ�سارت 
اإحدى املحاكم اإىل اأن بع�ض دار�سي اتفاقية البيع يقرتحون اأن ت�سوى هذه 
امل�ساأل���ة بالرج���وع اإىل القوانني الوطنية املنطبقة مبوج���ب قواعد القانون 
ال���دويل اخلا�ض، يف ح���ني يحت���ج دار�سون اآخرون ب���اأن التفاقي���ة نف�سها 
تت�سمن مبداأ عاما )يحُكم مبقت�سى املادة ٧ )٢( من التفاقية( مفاده اأنه 
الطرف الذي يوؤكد عدم املطابقة )اأي امل�سرتي( يتحمل عبء الإثبات؛)١٧( 
غ���ري اأن���ه مل يتعني على املحكمة يف هذه الق�سي���ة املعينة اأن تف�سل يف هذا 
اخل���الف لأن النهج���ني كليهما يلقيان العبء على عات���ق امل�سرتي.)١٨( ويف 
ق�سية اأخرى، كانت حمكمة اأدنى قد رّدت مطالبة امل�سرتي لأنه مل يكن من 
الوا�س���ح اأن عدم مطابقة الب�سائع حدث قبل انتق���ال التبعة اإىل امل�سرتي 
اأو بع���د ذلك؛ وا�ستاأنف امل�سرتي الق���رار، حمتجا باأن املادة ٣٦، بالقرتان 
م���ع املادة ٧ )٢(، تلق���ي على البائع عبء اإثبات اأن الب�سائع كانت مطابقة 

عندما انتقلت التبعة؛)١٩( بيد اأن حمكمة ال�ستئناف راأت اأن قرار املحكمة 
ت ال�ستئن���اف.)٢0( ويبدو اأن حماكم  الأدن���ى مل يعك�ض ع���بء الثبات، وردَّ
اخرى اعتمدت نهجا وقائعيا اإزاء امل�ساألة. فجرى التاأكيد على اأن امل�سرتي 
الذي يقبل الب�سائع عند ت�سليمها دون اأن يعرت�ض فورا على نوعيتها يتحمل 
عبء اإثبات عدم مطابقتها ل�سروط العقد.)٢١( ومن الناحية الأخرى، حني 
تعطل���ت وحدة تربيد بع���د فرتة وجيزة من ت�سليمه���ا، اعتربت املحكمة اأن 
العيب كان موجودا عندما �ُسحنت الب�سائع، واأن البائع يتحمل عبء اإثبات 

عدم م�سوؤوليته عن عدم املطابقة.)٢٢(

املادة ٣٦ )٢(

٦- تن����ض امل���ادة ٣٦ )٢( عل���ى اأن البائ���ع م�سوؤول عن ع���دم املطابقة 
ال���ذي يحدث بع���د انتقال التبع���ة اإىل امل�سرتي، ولكن فق���ط اإذا كان عدم 
املطابقة ناجما ع���ن اإخالل البائع بالتزامات���ه.)٢٣( وقد ا�ستظهرت اإحدى 
هيئ���ات التحكيم بهذا احلكم يف قراره���ا مب�سوؤولية بائع عن عدم مطابقة 
فاكه���ة معلبة تده���ورت حالتها اأثناء ال�سحن ب�سب���ب التعبئة غري املالئمة، 
رغ���م اأن امل�سرتي كان يتحم���ل امل�سوؤولية عن النق���ل العابر مبوجب �سرط 
"ف���وب" (FOB) )ت�سلي���م ظه���ر ال�سفينة( ال���ذي ين�ض علي���ه العقد.)٢٤( 
وق���ررت حمكمة اأن البائع م�سوؤول رغم اأن امل�سرتي يتحمل التبعة عند تلف 
الب�ساع���ة )زجاجات نبي���ذ( اأو تلوثها اأثناء النق���ل، لأن التلف كان ب�سبب 
اإخ���الل البائ���ع بالتزامه مبوجب امل���ادة ٣٢ )٢( )د( ب���اأن يعّبئ الب�ساعة 
بطريق���ة مالئم���ة للنق���ل بال�ساحنة.)٢٥( وم���ن الناحية الأخ���رى، اعتربت 
حمكمة اأن البائع غري م�سوؤول عن ال�سرر الذي حلق بعلب بيتزا بعد انتقال 
تبعة الهالك اإىل امل�سرتي، لأن امل�سرتي مل ُيثبت اأن ال�سرر راجع اإىل اإخالل 
ع م�سرٍت عل���ى اإقرار بالت�سّلم ي�سري  البائ���ع باأي من التزاماته.)٢٦( وحيث وقَّ
اإىل اأن الب�سائ���ع متوافقة مع �س���روط العقد، ولكن اأ�سيبت الب�سائع لحقا 
باأعط���ال، قالت حمكمة اإن امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات اأن الأعطال ناجتة 
 م���ن اإخ���الل من جانب البائع مل يك���ن ظاهرا يف وقت تلق���ي الب�سائع.)٢٧( 
وتن�ض امل���ادة ٣٦ )٢( على وجه التحديد على اأن البائع يكون م�سوؤول عن 
ح���الت عدم املطابقة التي حتدث بعد انتق���ال التبعة اإذا كانت ناجمة عن 
"الإخ���الل باأي �سمان يق�سي ببقاء الب�سائع خالل مدة معينة)٢٨( �ساحلة 
لال�ستعمال العادي)٢٩( اأو لال�ستعمال اخلا�ض،)٣0( اأو حمتفظة ب�سفاتها اأو 
لت حمكمة اأخ���رى امل�سرتي عبء اإثبات وجود �سمان  بخ�سائ�سها". وحمَّ
�سري���ح ل���الأداء يف امل�ستقبل، وخُل�س���ت اإىل اأن بائع نبات���ات غري م�سوؤول، 
مبوج���ب امل���ادة ٣٦ )٢(، عن ع���دم اإزهارها ط���وال ف�س���ل ال�سيف، لأن 
امل�س���رتي مل يثبت اأن البائع كان قد �سم���ن اأداء النباتات يف امل�ستقبل.)٣١( 
ل���ت حمكم���ٌة امل�سرتي عبء اإثب���ات اأن الب�سائع خالف���ت �سمانا مدته  وحمَّ

خم�ض �سنوات قدمه البائع.)٣٢(

احلوا�ضي

)١( قي���ل اإن���ه حيث ل يوج���د عدم مطابقة ميكن اأن يكون البائع م�سوؤول عنه، تك���ون املادة ٣٦ غري ذات �سلة باملو�سوع. غرفة التحكي���م يف باري�ض، فرن�سا، ٢00٧، متاحة على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/079926f1.html. انظ���ر اأي�سا Inalta Curte de Casatie si Justitie، رومانيا، ٦ حزيران/يونيه ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030606ro.html :الإنرتنت على العنوان

)٢( ترد يف املواد ٦٦-٧0 من التفاقية قواعد ب�ساأن تبعة الهالك، مبا يف ذلك قواعد ب�ساأن وقت انتقال التبعة من البائع اإىل امل�سرتي.

)٣( ي�سكل م�سمون فقرتي املادة ٣٦ �سورة منعك�سة للمادة ٦٦، التي تن�ض على ما يلي: "الهالُك اأو التلُف الذي يحدُث للب�سائع بعد انتقال التبعة اإىل امل�سرتي ل يجعله يف ِحلٍّ 

من التزامه بدفع الثمن ما مل يكن الهالك اأو التلف ناجتا عن فعل البائع اأو تق�سريه."
)٤( ق�سية كالوت رقم ١0٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، ١ متوز/يوليه ١٩٩٤[.



)٥( ق�سية كالوت رقم ٣٦0 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، ١٣ ني�سان/اأبريل ٢000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٦( املحكمة التجارية يف اإيبري، بلجيكا، ١٨ �سباط/فرباير ٢00٢، يونيلك�ض.

)٧( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كولورادو، الوليات املتحدة، ٦ متوز/يوليه ٢0١0 )Alpha Prime Development Corp. v. Holland Loader(، متاحة يف الإنرتنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1.html؛ ق�سية كالوت رق���م ١0٣٧ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٢٤ اآذار/مار�ض ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090324s4.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، ٢٣ كان���ون الثاين/يناير ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية 
لت لأ�سباب اأخرى يف املحكمة العليا، النم�سا، ٤ متوز/يوليه ٢00٧، يونيلك�ض؛ حمكمة  متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html، ُعدِّ
 Norway Royal Supreme Seafoods v. China Rizhao Jixiang Ocean Food Co. and( ٢00ال�سعب العليا يف مقاطعة �ساندونغ، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢٧ حزيران/يونيه ٥
.China Rizhao Shanfu Food Co(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050627c1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف برين، 
�سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html؛ املحكمة التجارية يف اإيبري، بلجيكا، 

١٨ �سباط/فرباير ٢00٢، يونيلك�ض.
)٨( مبوج���ب امل���ادة ٣٩ )١(، خالفا لذلك، يت�سم وقت اكت�ساف عدم املطابقة باأهمية حا�سمة، فتلك املادة تن�ض على اأن امل�سرتي يفقد حقه يف التعويل على عدم املطابقة اإذا 

دًا طبيعَة العيب خالل فرتة معقولة من اللحظة التي اكت�سَف فيها العيَب اأو كان من واجبه اكت�ساُفه." مل "ُيخطر البائَع حمدِّ
)٩( ق�سية كالوت رقم ٢٥٣، �سوي�سرا، ١٩٩٨ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١0( ق�سية كالوت رقم ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�ض ٢00٥[؛ حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050225f1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٧٥ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة اخلام�سة، الوليات املتحدة، 
١١ حزيران/يونيه ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢0٤ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ١٥ اأيار/مايو ١٩٩٦[، ُنق�ست لأ�سباب اأخرى بق�سية كالوت 
رق���م ٢٤١ ]حمكم���ة النق����ض، فرن�سا، ٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٣ ]حمكمة ال�ستئناف يف كانت���ون تي�سينو، �سوي�سرا، ١٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨[ )انظر 

الن�ض الكامل للقرار(.
)١١( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٩١ ]حمكم���ة ال�ستئناف الوطني���ة التجارية، الأرجنتني، ٣١ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٥[. وبنف�ض املفاد، انظر حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان ،)Alpha Prime Development Corp. v. Holland Loader( ٢0١0 كول���ورادو، الوليات املتح���دة، ٦ متوز/يوليه
http://cisgw3. :؛ ق�سية كالوت رقم ١0٣٧ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٢٤ اآذار/مار�ض ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/100706u1.html
http:// :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف لينت�ض، النم�سا، ٢٣ كان���ون الثاين/يناير ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/090324s4.html

ل���ت لأ�سب���اب اأخ���رى يف املحكم���ة العليا، النم�سا، ٤ متوز/يولي���ه ٢00٧، يونيلك�ض؛ حمكمة ال�سعب العلي���ا يف مقاطعة �ساندونغ،  cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html، عدِّ
 Norway Royal Supreme Seafoods v. China Rizhao Jixiang Ocean Food Co. and China Rizhao Shanfu Food( ٢00جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة، ٢٧ حزيران/يوني���ه ٥
.Co(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050627c1.html؛ Inalta Curte de Casatie si Justitie، رومانيا، ٦ حزيران/يونيه 
٢00٣، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030606ro.html؛ املحكمة التجارية يف نام���ور، بلجيكا، ١٥ كانون الثاين/يناير 
٢00٢ )SA P. v. AWS(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ١0٧ ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، ١ متوز/يوليه ١٩٩٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٣٦0 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، ١٣ ني�سان/اأبريل ٢000[.
)١٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢0٤ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوب���ل، فرن�سا ١٥ اأيار/مايو ١٩٩٦[، نق�ستها لأ�سباب اأخرى ق�سية كالوت رقم ٢٤١ ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٥ كانون 

الثاين/يناير ١٩٩٩[. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢٥٣ ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سرا، ١٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ جلنة حماية 
 Conservas La Costeña S.A. de C.V. v. Lanín San Luis S.A. & Agroindustrial Santa( املك�سي���ك، ٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦ ،)Compromex( التج���ارة اخلارجي���ة املك�سيكية

Adela S.A(، يونيلك�ض.

)١٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�ض ٢00٥[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(. قارن املحكمة التجارية يف اإيبري، بلجيكا، ١٨ �سباط/فرباير 

ر اأن البائ���ع لي�ض م�سوؤول مبقت�س���ى املادة ٣٦ )١( عن الالئحة التي حتد من ا�ست���رياد حلم اخلن�زير اإل اإذا كانت الالئحة موج���ودة يف وقت انتقال التبعة(.  ٢00٢، يونيلك����ض )تق���رِّ
لالإط���الع عل���ى ق���رارات اأخرى تتناول، يف اإطار امل���ادة ٣٦ )١(، العيوب التي ل تظهر اإل بعد انتق���ال التبعة، انظر حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�س���ا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢00٥، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050225f1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٧٥ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة 

اخلام�سة، الوليات املتحدة، ١١ حزيران/يونيه ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)١٤( املحكمة اجلزئية يف اآرنيم، هولندا، ١٧ متوز/يوليه ١٩٩٧، يونيلك�ض. لدى ال�ستئناف، قررت املحكمة اأن اتفاقية البيع ل تنطبق، ولكن اأكدت النتيجة على اأ�سا�ض القانون 

الوطني. حمكمة اآرنيم، هولندا، ٩ �سباط/فرباير ١٩٩٩، يونيلك�ض.
)١٥( كانت هذه املقولة قرارا بديال. وقالت املحكمة اأي�سا اإن البائع لي�ض م�سوؤول لأن هناك حدا زمنيا لرفع اأي دعوى على امل�سرتي من �سخ�ض ا�سرتى منه.

)١٦( ترتب���ط ه���ذه امل�ساأل���ة ارتباطا وثيقا مب�ساألة عامة هي حتديد الطرف ال���ذي يتحمل عبء الثبات عندما يزعم امل�سرتي اأن الب�سائع غ���ري مطابقة ل�سروط العقد مبوجب 

املادة ٣٥. انظر النبذة ب�ساأن املادة ٣٥، الفقرة ١٧.
)١٧( لالإط���الع عل���ى قرار يلقي على عات���ق امل�سرتي عبء اإثبات اأن الب�سائع كانت غري مطابقة يف وقت انتقال التبعة، ا�ستن���ادا )على ما يبدو( اإىل قاعدة ب�ساأن عبء الثبات 

م�ستم���دة م���ن التفاقي���ة نف�سها )واإن كانت املحكمة ت�ستظهر بقيا�ض على قواع���د عبء الثبات يف القانون الوطني(، انظر حمكمة ال�ستئن���اف يف الوليات املتحدة للدائرة ال�سابعة، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،)Chicago Prime Packers. Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢00الولي���ات املتح���دة، ٢٣ اأيار/ماي���و ٥
cases/050523u1.html. ق���ارن Polimeles Protodikio Athinon، اليون���ان، ٢00٩ )املل���ف رقم ٢00٩/٤٥0٥(، مالحظات حتريرية بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html )تن�ض على اأن امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات اأن الب�سائع كانت غري مطابقة يف وقت انتقال التبعة(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090324s4.html :رقم ١0٣٧ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٢٤ اآذار/مار�ض ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)يب���دو اأنه���ا تلق���ي على عاتق امل�سرتي عبء اإثبات اأن الب�سائع كانت غري مطابقة يف وقت انتقال التبعة(؛ حمكمة ال�سع���ب العليا يف مقاطعة �ساندونغ، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢٧ 
حزيران/يوني���ه ٢00٥ ).Norway Royal Supreme Seafoods v. China Rizhao Jixiang Ocean Food Co. and China Rizhao Shanfu Food Co(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050627c1.html )بنف�ض املفاد(.
)١٨( ق�سية كالوت رقم ٢٥٣ ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سرا، ١٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٩( ق���ارن حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ب���رين، �سوي�س���را، ١١ �سباط/فرباي���ر ٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/040211s1.html )تن�ض على اأن عبء الإثبات ل يقع على عاتق البائع اإل اإىل وقت انتقال التبعة(.

)٢0( ق�سية كالوت رقم ٤٩٤ ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٢٤ اأيلول/�سبتمرب ٢00٣[، ا�ستئناف من ق�سية كالوت رقم ٤٨١ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، ١٤ حزيران/

يونيه ٢00١[.

١٥٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
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)٢1( Hovioikeus/hovrätt، هل�سنكي، فنلندا، ٣1 اأيار/مايو ٢٠٠٤ ).Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html؛ املحكمة التجارية يف نامور، بلجيكا، 15 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ )SA P. v. AWS)، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٧ ]حمكمة منطقة فلين�سبورغ، اأملانيا، ٢٤ اآذار/مار�س 1٩٩٩[.

)٢٢( ق�سية كالوت رقم ٢٠٤ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، 15 اأيار/مايو 1٩٩٦[، ُنق�ست لأ�سباب اأخرى بق�سية كالوت رقم ٢٤1 ]حمكمة النق�س، فرن�سا، 5 كانون 

الثاين/يناير 1٩٩٩[.
 TeeVee Toons.( انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦ ،)٢٣( لالإطالع على مناق�سة عامة ملفعول املادة ٣٦ )٢(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Inc. v. Gerhard Schubert GmbH

 Conservas La Costeña S.A. de C.V. v. Lanín San Luis S.A. &( 1املك�سيك، ٢٩ ني�سان/اأبريل ٩٩٦ ،)Compromex( جلن���ة حماي���ة التجارة اخلارجية املك�سيكية )٢٤(

Agroindustrial Santa Adela S.A(، يونيلك�س.

)٢5( ق�سية كالوت رقم ٧٢٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، 1٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦[.

)٢٦( ق�سية كالوت رقم ٣٦٠ ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 1٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠[.

 )٢٧( املحكمة التجارية يف نامور، بلجيكا، 15 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ )SA P. v. AWS)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1.html

)٢8( لالإطالع على مناق�سة عامة ل�سمانات التنفيذ يف امل�ستقبل مبوجب املادة ٣٦ )٢(، انظر ق�سية كالوت رقم 8٠٠ ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، 1٦ اأيار/مايو ٢٠٠٧[؛ املحكمة 

التجارية يف اإيبري، بلجيكا، 18 �سباط/فرباير ٢٠٠٢، يونيلك�س.
)٢٩( تن�س املادة ٣5 )٢( )اأ( من اتفاقية البيع على اأنه، ما مل ُيتَّفق على خالف ذلك، "ل تكون الب�سائُع مطابقًة ل�سروط العقد اإّل اإذا كانت "�ساحلًة لال�ستعمال يف الأغرا�س 

الت���ي ُت�ستعَم���ل م���ن اأجلها عادًة ب�سائُع م���ن نف�س النوع." غري اأن هذا احلك���م ل ي�سرتط �سراحة اأن تكون الب�سائ���ع �ساحلة لالأغرا�س العادية لأي "ف���رتة زمنية" حمددة. لالإطالع 
 N.V. Maes Roger v. N.V. Kapa( انظ���ر حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 1٠ اأيار/ماي���و ٢٠٠٤ ،)عل���ى ق���رار ب���اأن خمالفة امل���ادة ٣5 )٢( )اأ( توؤدي اإىل اإعمال املادة ٣٦ )٢

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040510b1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Reynolds

)٣٠( تن����س امل���ادة ٣5 )٢( )ب( م���ن التفاقية على اأنه، ما مل ُيتَّفق على خالف ذلك، ل تك���ون الب�سائُع مطابقًة ل�سروط العقد اإّل اإذا "كانت �ساحلًة لال�ستعمال يف الأغرا�س 

اخلا�سة التي اأُحيط بها البائُع علمًا، �سراحًة اأو �سمنًا، وقَت انعقاد العقد، اإّل اإذا َتبيَّ من الظروف اأنَّ امل�سرتي مل يعتمد على خربة البائع اأو تقديره، اأو كان من غري املعقول للم�سرتي 
اأن يعتمد على ذلك." غري اأن هذا احلكم ل ي�سرتط �سراحة اأن تكون الب�سائع �ساحلة لالأغرا�س اخلا�سة لأي "فرتة زمنية" حمددة.

)٣1( ق�سية كالوت رقم 1٠٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، 1 متوز/يوليه 1٩٩٤[.

)٣٢( ق�سية كالوت رقم 8٠٠ ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، 1٦ اأيار/مايو ٢٠٠٧[.



املادة ٣٧

يف حال���ة ت�سليم الب�سائع قبل امليع���اد، يحَتفظ البائُع، حتى ذلك امليعاد، بح���قِّ ت�سليم اجلزء اأو الكمية 
الناق�س���ة من الب�سائع امل�سلَّمة اأو توريد ب�سائَع بديلة للب�سائع غري املطاِبقة ملا جاء يف العقد اأو اإ�سالح العيب 
يف مطاَبق���ة الب�سائ���ع، ب�س���رط اأّل يرتتَّب على ا�ستعمال هذا احل���قِّ م�سايقٌة للم�س���رتي اأو حتميُله نفقات غري 

معقولة. ومع ذلك يحتفظ امل�سرتي باحلقِّ يف طلب تعوي�سات وفقا لأحكام هذه التفاقية.

نظرة جمملة

١- تتن���اول املادة ٣٧ م���ن اتفاقية البي���ع الب�سائع غ���ري املطابقة التي 
ي�سلِّمه���ا البائ���ع قبل التاريخ املح���دد يف العقد. وتن����ض اجلملة الأوىل من 
امل���ادة ٣٧ على اأنه، يف حال ت�سليم كمية غري كافية، ميكن للبائع اأن يعالج 
ذل���ك من خالل "ت�سليم اجلزء اأو الكمية الناق�سة من الب�سائع امل�سلَّمة". 
ويف ح���ال ت�سلي���م ب�سائع معيبة م���ن حيث النوعية، ميك���ن للبائع اأن يعالج 
الأم���ر بتوريد ب�سائع بديل���ة)١( اأو "اإ�س���الح العيب يف مطاَبق���ة الب�سائع" 
امل�سلَّم���ة.)٢( وتن�ض اجلملة الثانية من امل���ادة ٣٧ على اأن امل�سرتي يحتفظ 
ب���اأي حق يف التعوي����ض تن�ض عليه التفاقية، رغم اأنه ميكن اأن ُيفرت�ض اأن 
ه���ذا التعوي�ض يجب اأن يتجلى فيه اأي اإ�سالح للعيب اأجنزه البائع مبوجب 
اجلمل���ة الأوىل م���ن هذا احلكم. وق���د ا�ستظهرت اإح���دى هيئات التحكيم 
باجلمل���ة الثانية من املادة ٣٧ حيث �سّلم بائٌع كمية من منتجات احللويات 

قب���ل اأن ي���زّوده امل�س���رتي ب�سمانة م�سرفي���ة ي�سرتطها العق���د.)٣( ومع اأن 
امل�س���رتي قِب���ل ت�سلُّم الب�سائع فاإن���ه مل ي�سدد ثمنها بحج���ة اأن البائع اأخّل 
ر ال�سمانة، واأن���ه يجب اعتبار هذا  بالعق���د عندما �سّلم الب�سائ���ع قبل توفُّ
الق�س���ور خمالفة جوهري���ة للعقد تربر عدم ال�سداد م���ن جانب امل�سرتي. 
بي���د اأن هيئة التحكي���م حكمت باأن هذا الإخالل من جان���ب البائع ل يبيح 
 للم�سرتي رف�ض ال�سداد، م�سرية اإىل اأنه وفقا للجملة الأخرية من املادة ٣٧ 
يح���ق للم�س���رتي اأن يطال���ب بتعوي�ض ع���ن اأي خ�سائر ت�سبَّب به���ا الت�سليم 

املبكر.

٢- وقد ُو�سف تخلف البائع عن ت�سحيح اأي عدم مطابقة وفقا للمادة 
٣٧ باأن���ه �سرط �س���روري حلّق امل�س���رتي يف خف�ض ثمن الب�سائ���ع امل�سلَّمة 

مبقت�سى املادة ٥0 من اتفاقية البيع.)٤(

احلوا�ضي

)١( ينبغي اأن ُيقارن حق البائع مبقت�سى املادة ٣٧ اأن ي�سلم ب�سائع ي�ستعا�ض بها عن الب�سائع غري املطابقة بحق امل�سرتي مبقت�سى املادة ٤٦ )٢( من اتفاقية البيع اأن ي�سرتط 

اأن ي�سلم البائع ب�سائع ي�ستعا�ض بها عن الب�سائع غري املطابقة.
)٢( ينبغ���ي اأن ُيق���اَرن حق البائع مبقت�س���ى املادة ٣٧ يف "اإ�سالح" الب�سائع غري املطابقة بحق امل�سرتي مبقت�سى املادة ٤٦ )٣( م���ن اتفاقية البيع يف ا�سرتاط اأن ُي�سلح البائع 

الب�سائع غري املطابقة.
)٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٤١ ]هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، ٢٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥ )قرار التحكيم رقم 

.])١٩٩٤/٢00
 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090324s4.html :٤( حمكم���ة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٢٤ اآذار/مار�ض ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

ومبف���اد م�ساب���ه، هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٣ اآذار/مار�ض ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323r1.html :العنوان

١٥٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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 املادة 38

)1( عل���ى امل�س���ري اأن َيفَح�َص الب�سائ���َع بنف�سه اأو بو�ساطة غريه يف اأق���رب ميعاد ممكن ت�سمح به 
الظروف.

ن العقُد نقَل الب�سائع، يجوز تاأجيُل هذا الفح�ص حلني و�سول الب�ساعة. )2( اإذا ت�سمَّ

)3( اإذا غريَّ امل�سري وجهَة الب�سائع اأو اأعاَد اإر�سالها دون اأن ُتتاَح له فر�سٌة معقولة لفح�سها وكان 
البائ���ُع يعل���م، اأو كان من واجب���ه اأن يعلم وقَت انعقاد العقد باحتمال تغيري وجه���ة الب�ساعة اأو اإعادة اإر�سالها، 

جاز تاأجيُل فح�سها اإىل حني و�سولها اإىل املكان اجلديد.

نظرة جمملة

1- ُتلزم امل���ادة 38 امل�سري الذي �سلِّمت اإلي���ه الب�سائع باأن يفح�سها 
بنف�س���ه اأو بو�ساطة غريه. وحي���ث قبل م�سٍر ب�سائع م�سلَّم���ة دون اأن يقوم 
ب���اأي فح�ص، خمت���ارا اأن يعتمد على مدي���ر مبيع���ات البائع—الذي كان 
يف املا�س���ي م�ستخدم���ا ل���دى البائ���ع ال���ذي كان امل�سري ي�س���ري منه يف 
املا�سي—لت�سلي���م ب�سائ���ع م���ن نف����ص ن���وع ونوعي���ة الب�سائ���ع التي كان 
د ال�ساب���ق، ق���ررت املحكم���ة اأن امل�س���ري مل ميتث���ل للمادة  يوفره���ا امل���ورِّ
38.)1( ويرك���ز كث���ري من ن�ص امل���ادة 38 على التوقيت ال���ذي يجب اأن تتم 
في���ه عملية الفح�ص هذه. فاملادة 38 )1( تن�ص على قاعدة عامة مفادها 
اأن الفح����ص يج���ب اأن يت���م "يف اأقرب ميعاد ممكن ت�سم���ح به الظروف". 
وتن����ص امل���ادة 38 )2( على قاعدة خا�سة للحاالت الت���ي ت�ستمل على نقل 
الب�سائع، ت�سمح بتاأجيل الفح�ص اإىل حني و�سول الب�سائع اإىل مق�سدها. 
وب�س���اأن العالقة بني املادت���ني 38 )1( و38 )2(، اأو�سحت اإحدى املحاكم 
اأن مكان الفح�ص هو عادًة مكان تنفيذ البائع اللتزامه بالت�سليم مبقت�سى 
امل���ادة 31 م���ن االتفاقية، ولك���ن اإذا كان العقد ي�ستمل عل���ى نقل الب�سائع 
فيج���وز تاأجيل الفح����ص اإىل حني و�سول الب�سائ���ع اإىل مق�سدها.)2( غري 
ر اأن املادة  اأن���ه حيث فح�ص امل�س���ري الب�سائع فعال يف مكان من�سئها، تقرَّ
38 )2( ال تنطبق.)3( وتت�سمن املادة 38 )3( قاعدة خا�سة اأخرى تنطبق 
اإذا غ���ري امل�سري وجهة الب�سائع اأثناء النقل اأو اأعاد اإر�سالها قبل اأن ُتتاح 
ل���ه فر�سة معقول���ة لفح�سها، ففي ه���ذه احلاالت ميك���ن تاأجيل الفح�ص 
اإىل م���ا بعد و�سول الب�سائع اإىل "امل���كان اجلديد"، ب�سرط اأن يكون البائع 
ق���د اأُخطر ل���دى اإبرام العق���د باإمكاني���ة تغيري وجه���ة الب�سائ���ع اأو اإعادة 
اإر�ساله���ا. غ���ري اأنه حيث كان م���ن املعقول للم�س���ري اأن يفح�ص الب�سائع 
ر اأن املادة 38 )3(  وه���ي يف حوزته قب���ل اإعادة اإر�ساله���ا اإىل عميله، تق���رَّ

ال تنطبق.)4(

2- ووفق���ا ملا يوؤك���ده تعلي���ق االأمانة على امل���ادة 38)5( وتوؤك���ده ق�سايا 
عدي���دة،)6( ف���اإن الوقت الذي يكون في���ه امل�سري ملزم���ا بالقيام بفح�ص 
الب�سائ���ع مبقت�سى املادة 38 يرتبط ارتباطا وثيق���ا بالوقت الذي كان فيه 
"م���ن واجبه اكت�ساف" عدم املطابقة مبوجب املادة 39—وهو حدث يبداأ 
عن���ده احت�ساب الزم���ن فيما يتعلق بالتزام امل�س���ري بتوجيه اإخطار بعدم 

املطابق���ة مبقت�سى املادة االأخرية. ولذلك ميكن اأن تكون اللتزام الفح�ص 
الذي تفر�س���ه املادة 38 عواقب خطرية للغاية، ف���اإذا مل يكت�سف امل�سري 
ع���دم املطابق���ة الأنه مل يجر فح�سا �سحيحا ويف الوق���ت املنا�سب، ونتيجة 
لذل���ك مل يوّج���ه االإخط���ار ال���ذي تقت�سي���ه امل���ادة 39، فاإن���ه �سيفقد �سبل 
انت�ساف—وميك���ن ج���دًا اأن يفقد جميع �سب���ل االنت�ساف—فيما يتعلق 
بعدم املطابق���ة.)7( ومن ناحية اأخرى، فاإنه يف حال مل يكن بو�سع امل�سري 
اأن يكت�س���ف ع���دم املطابقة اأثناء فح����ص الب�سائع عق���ب الت�سليم، ال يبداأ 
يف ذل���ك احل���ني احت�ساب الوقت املعق���ول املتاح له لتوجي���ه االإخطار بعدم 
املطابق���ة مبوجب املادة 39 )1(.)8( فقد قيل اإن عدم فح�ص الب�سائع كما 
تق�س���ي بذلك املادة 38 لي�ست له عواقب يف ح���ال اأن الفح�ص مل يكن من 
�ساأن���ه اأن يك�سف عن عدم املطابقة املعن���ي؛ ولكن حيث كان ميكن الك�سف 
ع���ن عدم املطابقة من خالل فح�ص معق���ول، وتخلَّف امل�سري عن القيام 
ب���اأي فح�ص قب���ل قبول الب�سائع، فقد امل�سري حق���ه يف التعويل على عدم 
 املطابقة، ب�سبب عدم تقدميه اإخطارا يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة 39،

على الرغم من اأن اإجراء فح�ص �سليم مبوجب املادة 38 )عن طريق اأخذ 
عين���ات م���ن الب�سائع امل�سلَّمة بكميات كبرية( كان م���ن املمكن اأن ال يوؤدي 
اإىل الك�س���ف ع���ن العيب.)9( وقيل اإنه اإذا وّجه امل�س���ري اإخطارا يف الوقت 
املنا�س���ب مبوجب املادة 39 رغم تخّلفه ع���ن القيام بفح�ص �سليم مبوجب 
املادة 38 فاإنه "ال اعتبار ملا اإن كان الفح�ص قد مت يف غ�سون وقت معقول 

ويف �سكل معقول.")10(

3- وينطب���ق االلت���زام بالفح�ص الذي تن�ص عليه امل���ادة 38 )وتوجيه 
االإخط���ار بعدم املطابقة مبقت�سى املادة 39( على حاالت عدم املطابقة يف 
اإطار املادة 35 من االتفاقية، مبا يف ذلك العيوب يف الكمية ويف النوعية،)11( 
وكذل���ك على حاالت ع���دم املطابقة يف اإطار االأح���كام التعاقدية اخلارجة 
ع���ن اأحكام امل���ادة 35.)12( وحي���ث حاول البائ���ع، عقب �س���كاوى امل�سري 
االأوىل، اإ�س���الح الب�سائ���ع غ���ري املطابقة، رئ���ي اأن امل���ادة 38 )1( تق�سي 
 بفح�ص الب�سائع التي مت اإ�سالحها للبت يف ما اإن كان االإ�سالح فعاال.)13(

 وف�س���ال ع���ن ذل���ك، ينبغ���ي اأن يتحقق الفح�ص ال���ذي تفر�س���ه املادة 38 
لي����ص فق���ط من اأن نوعي���ة الب�سائع وكميته���ا وقدراته���ا و�سماتها مطابقة 
مل���ا تفر�سه التزامات البائع ب���ل اأي�سًا التحقق م���ن اأن الب�سائع م�سحوبة 
بامل�ستن���دات التي ي�سرطها العقد.)14( ومن الناحية االأخرى، رئي اأنه لي�ص 



عل���ى امل�سرتي واجب فح����ض ماكينات عر�ض فيديو للب���ت يف ما اإن كانت 
تفتقر اإىل �سمات ال�سالمة الكهربائية الأ�سا�سية.)١٥(

٤- ون�س���ت ق���رارات عل���ى اأن الغر�ض م���ن الفح�ض الإلزام���ي الوارد 
يف امل���ادة ٣٨، مقرون���ا ب�س���رط الإخط���ار ال���ذي تفر�س���ه امل���ادة ٣٩، ه���و 
���ح، عل���ى وجه ال�سرع���ة، م���ا اإن كان البائع قد نفذ اأح���كام العقد  اأن يو�سَّ
ب�س���ورة �سحيحة؛)١٦( ومنع وقوع ن�زاعات حول ما اإن كانت حالة الب�سائع 
ق���د تغ���ريت بع���د الت�سلي���م)١٧( و"متك���ني الطرف���ني م���ن اتخ���اذ التدابري 
املنا�سب���ة"؛)١٨( و"جع���ل امل�سرتي يف و�س���ع يتيح له التحقق مم���ا اإن كانت 
الب�سائ���ع املقتناة مطابقة ل�سروط العق���د...، وال�ستعداد لتوجيه اإخطار، 
وت�سحيح امل�ستوي���ات غري املتماثلة للمعلومات ب���ني امل�سرتي والبائع.")١٩( 
ويف ه���ذا ال�سدد، ت�ساب���ه املادة ٣٨ قواعد ي�سيع وجوده���ا يف قوانني البيع 
قت باعتباره���ا من "الأعراف التجارية  الوطني���ة؛ والواقع اأن املادة ٣٨ طبِّ
الدولي���ة" عل���ى الرغم من اأنه ل دول���ة امل�سرتي ول دول���ة البائع كانت، يف 
وق���ت ال�سفقة، قد �سدقت على التفاقي���ة.)٢0( غري اأن املادة ٣٨ هي حكم 
من اأحكام القانون الدويل املوحد متميز عن القواعد الوطنية املماثلة،)٢١( 
وينبغ���ي تف�سريه���ا )عمال بامل���ادة ٧ )١(( من وجهة نظ���ر دولية وبهدف 
تعزي���ز التوحي���د يف تطبيقها.)٢٢( وق���د جرى التاأكيد عل���ى �سرورة تطبيق 

مقت�سيات املادة ٣٨ تطبيقا �سارما.)٢٣( 

املادة ٣٨ )١( - نظرة جمملة

٥- ُتل���زم امل���ادة ٣٨ )١( امل�سرتي ب����اأن "يفح�ض الب�سائ���ع بنف�سه اأو 
بو�ساط���ة غريه يف اأقرب ميع���اد ممكن ت�سمح به الظ���روف." وقد تناولت 
ع���دة قرارات معنى العبارة التي حت���دد الوقت الذي يجب اإجراء الفح�ض 
خالله - وهو "اأقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف".)٢٤( ول يحدد ن�ض 
املادة ٣٨ )١( �سراح���ة نوع الفح�ض املطلوب اأو طريقته، وقد اأثارت هذه 
امل�ساألة اأي�سا الكثري من التعليقات يف الق�سايا.)٢٥( وقيل اإن ظروف الق�سية 
ن���ة حتدد الوق���ت الذي يج���ب اأن يفح����ض امل�سرتي خالل���ه الب�سائع  املعيَّ
وكذل���ك نوع الفح�ض ال���ذي يجب اأن يوؤّدى.)٢٦( وج���رى التاأكيد اأي�سا على 
اأن "املدى ال���الزم للفح�ض حتدده الب�سائع وا�ستخدامها املعتزم، وكذلك 
امل�س���رتي نف�س���ه والظروف العامة للمكان الذي يج���ري فيه الفح�ض. وقد 
ي�ستغرق الفح�ض الفعلي ما بني �ساعتني وعدة اأ�سهر، وميكن اأن يتباين ما 

بني جمرد فح�ض ب�سري وتفتي�ض متعمق يقوم به موظفون خرباء.")٢٧(

٦- ومبقت�س���ى املادة ٦ من التفاقية، يج���وز للطرفني اخلروج عن اأي 
ق هذا املبداأ على  حك���م من اأحكام اتفاقية البيع اأو تعديل مفعوله. وقد طبِّ
ر اأن التفاق ب�ساأن وقت و/اأو طريقة فح�ض الب�سائع )الذي  املادة ٣٨، وتقرَّ
رئي اأن امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات وجوده)٢٨(( يحل حمل القواعد العادية 
الواردة يف املادة ٣٨.)٢٩( ورئي اأن موافقة البائع على اأن يرّد للم�سرتي قيمة 
اخلدم���ات الت���ي يقدمها اإىل عمالئ���ه، من حيث اأن ه���ذه اخلدمات تتعلق 
بب�سائ���ع معيبة تتجاوز ن�سبة مئوية حمددة من الب�سائع املباعة للم�سرتي، 
ي�سكل اتفاقا على اخلروج عن املادة ٣٨، وي�ستبِعد التزام امل�سرتي بفح�ض 
الب�سائ���ع مبوجب ذلك احلكم.)٣0( ومن الناحية الأخرى، رئي اأن الأحكام 
التعاقدية التي تتناول �سروط ال�سمانات ومدتها، والتزام امل�سرتي بتوجيه 
اإخط���ار بالعيوب التي حتدث بعد الت�سلي���م، وحقوق امل�سرتي يف حال عدم 
قي���ام البائ���ع باإ�س���الح العيوب، ل حتل حم���ل اأحكام امل���ادة ٣٨.)٣١( ورئي 

اأي�سا اأن اتخاذ امل�سرتي قرارا من جانب واحد بتاأخري نوع معني من اأنواع 
الفح����ض اإىل ما بعد القيام بفحو�ض اأخرى ل ي�سكل خروجا عن املادة ٣٨ 
ولي����ض ملزما للبائع.)٣٢( وميكن اأي�سا اأن يحدث اخلروج عن املادة ٣٨ من 
خ���الل الأعراف التجارية،)٣٣( رغم اأن �سروط التفاق ال�سريحة ميكن اأن 

متنع انطباق اأي عرف.)٣٤( 

٧- وبعد ت�سليم الب�سائع، يجوز للبائع اأن يتنازل عن حقه يف العرتا�ض 
عل���ى �سحة الفح�ض الذي يجريه امل�سرتي للب�سائ���ع،)٣٥( اأو ميكن اإ�سدار 
اأم���ر مبنع���ه م���ن التم�سك بهذا احل���ق.)٣٦( وم���ن الناحية الأخ���رى، جرى 
التاأكي���د على اأن امل�سرتي قد يفقد حق���ه يف العرتا�ض على عدم املطابقة 
اإذا اتخ���ذ اإج���راءات ت�سري اإىل قبوله للب�سائ���ع دون اأن ي�ستكي من العيوب 

التي اكت�سفها اأو كان ينبغي اأن يكت�سفها يف فح�سه.)٣٧( 

٨- وميك���ن اأن ت���وؤدي م�سائل الإثب���ات دورا حا�س���م الأهمية يف حتديد 
م���ا اإن كان امل�س���رتي ق���د وف���ى بالتزاماته مبوج���ب امل���ادة ٣٨ )١(. فقد 
اأك���د ع���دد م���ن الق���رارات اأن امل�س���رتي يتحم���ل عبء اإثب���ات اأن���ه اأجرى 
فح�س���ا �سحيح���ا)٣٨( واأن ع���دم املطابق���ة املزع���وم مل يك���ن م���ن املعقول 
اكت�ساف���ه يف ذل���ك الفح�ض.)٣٩( وع���الوة على ذلك فلدى الب���ت يف ما اإن 
كان ق���د اأُج���ري فح�ض مالئ���م مت التاأكيد على �س���رورة اأن تنظر املحكمة 
يف العوام���ل "املو�سوعية" والعوام���ل "الذاتية" على ال�س���واء، مبا يف ذلك 
"الو�س���ع ال�سخ�سي والتجاري" للم�س���رتي.)٤0( ويف الواقع، يبدو اأن بع�ض 
الق���رارات تاأخ���ذ يف العتب���ار ظروف امل�س���رتي الذاتية ل���دى احلكم على 
مالءم���ة الفح�ض، على الأقل يف احلالت التي ت�سري فيها هذه العتبارات 
اإىل الأخ���ذ مبعيار مرتفع للفح�ض.)٤١( غ���ري اأن قرارات اأخرى رف�ست اأن 
نة عندما جرى التذرع بها كحجة لتاأييد معيار   تنظر يف حالة امل�سرتي املعيَّ

منخف�ض للفح�ض.)٤٢( 

طريقة الفح�ض

٩- ت�س���ري امل���ادة ٣٨ )١( �سمن���ا، بالن�ض عل���ى اأن عل���ى امل�سرتي اأن 
يفح����ض الب�سائ���ع بنف�س���ه اأو "بو�ساط���ة غ���ريه"، اإىل اأن���ه ل يتع���ني على 
امل�سرتي اأن يجري الفح����ض �سخ�سيا. وقالت حمكمة اإن "الفح�ض عمال 
بامل���ادة ٣٨ م���ن اتفاقية البيع ميكن اأن يقوم به امل�س���رتي نف�سه اأو موظفوه 
اأو اآخ���رون. وميكن اأن يفح�ض امل�س���رتي والبائع الب�سائع معا، اأو ميكن اأن 
يتفق���ا على ترك الفح����ض ملوؤ�س�سة منا�سبة للقيام بعملي���ات التفتي�ض التي 
م���ن ه���ذا الن���وع.")٤٣( ويف عدد م���ن احلالت، اأُج���ري الفح����ض )اأو كان 
ينبغ���ي اأن ُيج���رى( م���ن قبل �سخ����ض اأو هيئة غري امل�س���رتي، مبا يف ذلك 
زبون للم�سرتي)٤٤( اأو مق���اول من الباطن)٤٥( اأو خبري عيَّنه امل�سرتي)٤٦( اأو 
�سلطة عامة خمت�سة.)٤٧( غري اأنه رئي اأي�سا اأن امل�سرتي يتحمل امل�سوؤولية 

النهائية مبقت�سى املادة ٣٨ عن الفحو�ض التي يقوم بها اآخرون.)٤٨( 

١0- وبا�ستثن���اء الإ�سارة �سمن���ا اإىل اأنه ل يتعني عل���ى امل�سرتي اأن يقوم 
بالفح����ض �سخ�سي���ًا، ت�سكت امل���ادة ٣٨ )١( عن الطريق���ة التي ينبغي اأن 
ي�ستخدمها امل�سرتي يف فح�ض الب�سائع. وعموما مت التاأكيد على اأن طريقة 
التفتي����ض تعتمد على اتف���اق الطرفني وعلى الأعراف والع���ادات التجارية 
املتبع���ة؛)٤٩( ويف غياب ه���ذه املوؤ�سرات، يلزم اإجراء فح����ض "معقول")٥0( 
و"دقي���ق ومهن���ي"، رغ���م اأن "الفحو�سات املكلف���ة والغالي���ة الثمن لي�ست 

١٦١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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معقولة.")٥١( وجرى التاأكيد اأي�سا على اأن مدى الفح�ض وكثافته يحددهما 
ن���وع الب�سائ���ع،)٥٢( وتعبئتها، وقدرات امل�سرتي النمط���ي؛)٥٣( واأن الفح�ض 
"ينبغي اأن يتعل���ق بجميع جوانب مطابقة الب�سائع واأن يكون بحيث يك�سف 
كل عي���وب املطابقة التي ينبغ���ي اأن يكت�سفها امل�س���رتي"؛)٥٤( واأنه يف حالة 
الب�سائع املتجان�سة، يقع على امل�سرتي التزام "باأن يجري تفتي�سا ع�سوائيا 
وحتلي���ال للب�سائ���ع.")٥٥( وم���ن امل�سائل املتعلق���ة بطريقة اإج���راء الفح�ض 
والت���ي مت تناوله���ا يف عدة قرارات م���ا يلي: م���ا اإن كان الفح�ض الب�سري 
الب�سيط كافيا)٥٦( اأو لزم���ا؛)٥٧( واأثر خربة امل�سرتي على م�ستوى الفح�ض 
ة كب���رية ميكن التكهن بها من  ال���الزم؛)٥٨( وما خلطر حدوث اأ�سرار تبعيَّ
اأثر على م�ستوى الفح�ض الالزم؛)٥٩( واأثر الفح�ض الأويل الذي ي�سري اإىل 
اأن الب�سائع قد ل تكون مطابقة؛)٦0( وما اإن كان الفح�ض اأو"اأخذ العينات" 
اجلزئ���ي اأو الع�سوائي لزم���ا)٦١( )ول �سيما عند احتمال اأن يوؤدي الفح�ض 
اإىل تغي���ري حالة الب�سائع اأو جعلها غري �ساحل���ة لالأغرا�ض التي ت�ستخدم 
فيه���ا(،)٦٢( اأو مالئما؛)٦٣( واأثر حالة تعبئ���ة الب�سائع اأو حالة �سحنها على 
ن���وع الفح����ض الذي يجب اأن يجري���ه امل�سرتي؛)٦٤( وم���ا اإن كانت الب�سائع 
الت���ي �ست�ستخدم يف عمليات الإنتاج يج���ب اأن تخ�سع لت�سغيل جتريب ي؛)٦٥( 
وم���ا اإن كان ميكن اأو يجب ا�ستخ���دام خبري خارجي؛)٦٦( وما اإن كان وجود 
عيوب يف ال�سحنات اأو ال�سفقات ال�سابقة اأو عدم وجود عيوب فيها ينبغي 

اأن يوؤثر يف طريقة الفح�ض.)٦٧(

الفرتة الزمنية لإجراء الفح�ض

١١- تن����ض املادة ٣٨ )١( عل���ى اأن البائع يجب اأن يفح�ض الب�سائع "يف 
باأنه معيار  ُو�سف  اأقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف"—وهذا معيار 
"وقائعي" و"يتوق���ف على ظروف احلالة.")٦٨( وقد ج���رى التاأكيد على اأن 
 الهدف من املوعد النهائي لإجراء الفح�ض املن�سو�ض عليه يف املادة ٣٨ )١( 
ه���و اإتاح���ة الفر�س���ة للم�س���رتي لكت�س���اف العيوب قب���ل اأن يق���وم باإعادة 
البي���ع،)٦٩( واإتاح���ة التو�سي���ح الفوري مل���ا اإن كان امل�سرتي يقب���ل الب�سائع 
باعتباره���ا مطابق���ة؛)٧0( غري اأن الفرتة الزمنية لإج���راء الفح�ض ُف�ّسرت 
بطريق���ة تخدم اأغرا�س���ا اأخرى—مثل الإلزام باإج���راء الفح�ض قبل اأن 
تتغ���ري حالة الب�سائع بدرجة ُت�سيع فر�سة حتديد ما اإن كان البائع م�سوؤول 

عن عدم املطابقة.)٧١( 

١٢- وبا�ستثن���اء احل���الت الت���ي ي�ستمل فيه���ا العقد على نق���ل الب�سائع 
)وه���ذا و�س���ع يخ�س���ع لأح���كام امل���ادة ٣٨ )٢(، الت���ي تناق�ض اأدن���اه( اأو 
احل���الت التي ُتغري فيها وجه���ة الب�سائع اأثناء النقل اأو يع���اد فيها اإر�سال 
الب�سائع )وهذه اأو�ساع تتناولها املادة ٣٨ )٣(، التي يجري بحثها اأدناه(، 
يب���داأ �سريان الف���رتة الزمنية لإج���راء الفح�ض—كقاعدة عامة—عند 
ت�سلي���م الب�سائ���ع،)٧٢( وهو وقت يطاب���ق عموما وقت انتق���ال تبعة الهالك 
اإىل امل�س���رتي.)٧٣( ولذا فاإن اإلزام امل�س���رتي بفح�ض الب�سائع بعد الت�سليم 
يتوافق م���ع مقت�سيات امل���ادة ٣٦ )١( من التفاقية، التي تق���رر م�سوؤولية 
البائ���ع عن اأي ع���دم مطابقة يوجد عند انتقال التبعة. وقيل اإنه، حيث يتم 
ت�سلي���م الب�سائ���ع على دفعات، يقع على امل�سرتي الت���زام بفح�ض كل دفعة 
يتم ت�سليمها على حدة؛)٧٤( على الرغم من اأنه عندما كانت الكمية امل�سلَّمة 
الأوىل غ���ري كافية للبائع لبدء اإنتاج منتجات كامل���ة با�ستخدام الب�سائع، 
رئ���ي اأن امل�س���رتي ميك���ن اأن يوؤج���ل الفح����ض اإىل ح���ني ت�سلي���م كمية من 
الب�سائ���ع تكف���ي لبدء ا�ستخدامها يف الإنتاج.)٧٥( ورئ���ي اأنه اإذا كان البائع 

ملزم���ا برتكيب الب�سائع امل�سلَّمة، يبداأ وق���ت فح�ض الب�سائع عند اكتمال 
الرتكي���ب.)٧٦( بي���د اأن قرارات اأ�س���ارت اإىل اأنه حيث يك���ون عدم املطابقة 
خفي���ا اأو كامن���ا ولي�ض من املعق���ول اكت�سافه لدى الفح����ض الأويل، ل يبداأ 
�سريان وقت القيام بفح�ض للتحقق من العيب اإىل اأن تتك�سف العيوب )اأو 
ينبغي اأن تتك�سف(. ومن ثم فاإنه، عندما ادعى م�سرٍت وجود عدم مطابقة 
يف جه���از طحن اأ�سيب بتعطل تام بعد ح���وايل اأ�سبوعني من ت�سغيله للمرة 
الأوىل )اأي بع���د حوايل ثالثة اأ�سابيع من تاري���خ الت�سليم(، اأ�سارت اإحدى 
املحاك���م اإىل اأن الفرتة الزمنية لفح�ض الب�سائ���ع فيما يتعلق بهذا العيب 

بداأ �سريانها يف الوقت الذي حدث فيه العطل.)٧٧(

١٣- والواقع اأن الواجب الذي تن�ض عليه املادة ٣٨ )١( واملتعلق بفح�ض 
الب�سائع "يف اأقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف" ُطبق بطريقة �سارمة 
يف العديد من الق�سايا.)٧٨( وجرى التاأكيد اأي�سا على اأن هذه العبارة ينبغي 
اأن تف�سر تف�سريا �سارما،)٧٩( رغم اأن ذلك مت اإنكاره اأي�سا يف ق�سايا اأحدث 
 عه���دا.)٨0( غ���ري اأنه، على �س���وء ال�سرط الذي تن�ض علي���ه املادة ٣٨ )١( 
ب���اأن الف���رتة املتاح���ة لإج���راء الفح����ض يج���ب اأن تك���ون وقت���ا "ت�سمح به 
الظ���روف"، �سلمت قرارات اأي�سا باأن ه���ذا املعيار معيار مرن، واأن الفرتة 
الزمني���ة لإجراء الفح�ض تختلف بالتايل وفق���ا لوقائع كل حالة.)٨١( وراأت 
اإح���دى املحاكم اأن اإتاحة فرتة ق�س���رية للفح�ض تتوقف على حجم �سركة 
امل�س���رتي، ون���وع الب�سائع التي ينبغ���ي فح�سها، ومدى تعّقده���ا اأو �سرعة 
عطبه���ا اأو �سفته���ا كب�سائ���ع مو�سمي���ة، والكمي���ة ذات ال�سل���ة، واجلهود 
الالزمة لقيام بالفح�ض، اإلخ. وعالوة على ذلك، يجب النظر يف الظروف 
املو�سوعي���ة والذاتي���ة ل���كل حالة حم���ددة—ول �سيما الو�س���ع ال�سخ�سي 
والتجاري للم�س���رتي، و�سمات الب�سائع، وكمية الب�سائ���ع امل�سلَّمة، و�سبيل 

النت�ساف القانوين املختار.)٨٢(

١٤- وكم���ا ت�سري املقولة ال���واردة اأعاله، فاإن �سرعة عط���ب)٨٣( الب�سائع 
اأو طابعه���ا املو�سمي)٨٤( هي عامل نظرت في���ه املحاكم لدى حتديد الفرتة 
الزمني���ة املتاحة للفح�ض. وم���ن العوامل الأخرى الت���ي تعرتف القرارات 
ب�سلته���ا باملو�س���وع املهارة املهني���ة امل�س���رتي و/اأو خربت���ه؛)٨٥( والفر�سة 
املعقول���ة املتاح���ة للم�س���رتي )وتواف���ر الت�سهي���الت الالزمة ل���ه( لفح�ض 
عني من  الب�سائ���ع؛)٨٦( وتوقي���ت وطبيعة ال�ستخ���دام اأو اإعادة البي���ع املتوقَّ
جانب امل�سرتي؛)٨٧( ومعرفة امل�سرتي بحاجة البائع اإىل اإخطار �سريع بعدم 
املطابقة؛)٨٨( وم���ا اإن كانت الب�سائع قد خ�سعت لتفتي�ض قبل الت�سليم؛)٨٩( 
وم���ا اإن كانت هناك اأيام عطلة خالل الفرتة الزمنية املتاحة للفح�ض؛)٩0( 
وم���دى تعّقد الب�سائ���ع؛)٩١( و�سعوب���ة اإج���راء الفح�ض؛)٩٢( وم���ا اإن كانت 
هن���اك عيوب يف الكمي���ات امل�سلَّم���ة ال�سابق���ة؛)٩٣( وواقعة طل���ب امل�سرتي 
تعجي���ل ت�سليم الب�سائع؛)٩٤( وو�س���وح )اأو عدم و�سوح( عدم املطابقة؛)٩٥( 
وكمي���ة الب�سائ���ع الت���ي �سلمها البائ���ع؛)٩٦( وخط���ر اخت���الط الب�سائع مع 
دي���ن اآخرين م���ا مل ُتفح�ض بع���د الت�سليم مبا�س���رة؛)٩٧(  ب�سائ���ع م���ن مورِّ
و"الختالف���ات الثقافي���ة"؛)٩٨( وم���ا اإن كان م���ن �س���اأن فح����ض الب�سائ���ع 
اأن ي�ستتب���ع تفكيكه���ا اأو اإزالته���ا من عبواته���ا؛)٩٩( وما اإن كان���ت الب�سائع 
 خا�سع���ة لتقلب���ات ك���ربى يف ال�سع���ر)١00( اأو تغ���رّي �سريع يف حالته���ا.)١0١( 
وم���ن الناحية الأخرى، مل ي���وؤد و�سول كميات من الب�سائ���ع امل�سلَّمة بينما 
كان امل�س���رتي ل ي���زال يفح����ض �سحن���ة �سابقة م���ن الب�سائ���ع اإىل تاأجيل 
الت���زام امل�سرتي بفح����ض كميات الب�سائ���ع امل�سلَّمة التي و�سل���ت موؤخرا؛ 
 واأو�سح���ت املحكم���ة اأنه "يف ال�سي���اق الدويل، احلر�ض ه���و الواجب الأول

جلميع املعنيني.")١0٢(



١٥- وبالرغ���م م���ن اأن مرون���ة الف���رتة الزمني���ة التي يج���ب اأن يفح�ض 
امل�س���رتي الب�سائ���ع خاللها وقابلي���ة تلك الفرتة للتغرّي مع���رتف بهما على 
نط���اق وا�س���ع، حاولت ع���دة ق���رارات اأن حتدد ف���رتات زمني���ة افرتا�سية 
للفح����ض الذي يجري���ه امل�سرتي. فاأك���دت بع����ض الآراء اأن فرتة الفح�ض 
ر وفق���ا لظروف معينة(  ل اأو تق�سَّ الأ�سا�سي���ة العامة )التي ميك���ن اأن تطوَّ
ه���ي اأ�سب���وع واحد بع���د الت�سليم.)١0٣( كم���ا حددت ق���رارات اأخرى فرتات 
افرتا�سي���ة لإج���راء الفح����ض متت���د م���ن ثالث���ة اأي���ام اأو اأربع���ة)١0٤( اإىل 
اأ�سبوعني،)١0٥( واإىل اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سابيع،)١0٦( واإىل �سهر.)١0٧( وقيل 
اإن الب�سائ���ع ال�سريعة العطب واملتجان�سة يجب فح�سها فور ت�سليمها اأو يف 

غ�سون الأيام التالية.)١0٨(

١٦- وا�ستن���ادا اإىل وقائع احلالة املعيَّنة، اعُترب توقيت الفحو�ض منا�سبا 
عندما اأُجري���ت يف الأوقات التالية: خالل �سهر م���ن الت�سليم؛)١0٩( وخالل 
اأ�سبوع���ني تقريبا م���ن اأول ت�سليم مبوج���ب العقد؛)١١0( وخ���الل اأ�سبوع من 
الت�سلي���م؛)١١١( وخ���الل اأي���ام قليلة م���ن الت�سلي���م يف ميناء الو�س���ول؛)١١٢( 
وخ���الل ثالثة اأيام م���ن ت�سليم الب�سائع للم�س���رتي؛)١١٣( وخالل يومني من 
الت�سلي���م؛)١١٤( ويف ي���وم الت�سلي���م.)١١٥( كما اعُترب الفح����ض على يد خبري 
منا�سب���ا من حيث التوقي���ت عندما اأُجري واأُكم���ل يف وقت غري حمدد بعد 
الت�سلي���م، ولك���ن حيث كان���ت الرتتيب���ات الالزمة جلعل اخلب���ري يفح�ض 

الب�سائع قد بداأت قبل و�سول الب�سائع اإىل وجهتها.)١١٦( 

١٧- واعُت���ربت الفحو����ض يف الف���رتات التالية غري منا�سب���ة التوقيت يف 
الظروف املعيَّنة: بعد اأك���رث من �سنتني من ت�سليم �سلع غري �سريعة العطب 
)مع الإ�سارة اإىل اأن اإجراء فح�ض بعد ما يزيد قليال على �سنة واحدة من 
الت�سلي���م كان من �ساأنه اأي�سا اأن يكون مف���رط التاأخري(؛)١١٧( وبعد خم�سة 
اأ�سهر ون�سف ال�سهر من الت�سليم؛)١١٨( وبعد اأربعة اأ�سهر من الت�سليم؛)١١٩( 
وبع���د اأك���رث من �سهرين م���ن الت�سليم، الذي مت بعد ما يق���رب من �سهرين 
م���ن اإتاحة فر�س���ة معيَّنة للم�س���رتي لفح�ض الب�سائ���ع؛)١٢0( وبعد �سهرين 
من الت�سليم؛)١٢١( وبع���د �سبعة اأ�سابيع من الت�سليم؛)١٢٢( وبعد �سهر اأو اأكرث 
م���ن الت�سلي���م يف حالة ب�سائع �سريعة العطب؛)١٢٣( وبع���د ثالثة اأ�سابيع من 
���دة، حيث كان من �ساأن فح����ض ب�سري لعينة اأن  ت�سلي���م ب�سائع غري معقَّ
يك�سف عدم املطابقة، وحيث مل يكن الفح�ض يتطلب عمليات تقنية �سعبة 
اأو حتطي���م العب���وات؛)١٢٤( وبعد اأ�سبوعني من ت�سليم م���واد غذائية �سريعة 
العط���ب؛)١٢٥( وبعد اأكرث م���ن ع�سرة اأيام من الت�سلي���م؛)١٢٦( وبعد اأكرث من 
اأ�سبوع اإىل ع�سرة اأيام من الت�سليم؛)١٢٧( وبعد ت�سعة اأيام من الت�سليم؛)١٢٨( 
وبع���د اأك���رث م���ن اأ�سبوع م���ن الت�سلي���م؛)١٢٩( وبعد اأك���رث من �ست���ة اأيام من 
الت�سلي���م )حيث كان يوجد خطر اأن يحدث خلط بني الب�سائع وب�سائع من 
دين اآخرين م���ا مل ُتفح�ض الب�سائع بعد الت�سليم مبا�سرة(؛)١٣0( وبعد  مورِّ
اأك���رث م���ن اأيام قليلة من الت�سلي���م؛)١٣١( وبعد ثالثة اأي���ام اأو اأربعة اأيام من 
الت�سليم؛)١٣٢( وبعد اأكرث من ثالثة اأيام من الت�سليم؛)١٣٣( وبعد يوم الو�سول 
اإىل مين���اء الوجهة املق�سودة؛)١٣٤( ويف اأي وق���ت متاأخر عن عقب الت�سليم 
مبا�سرة.)١٣٥( وحيث تخلف امل�سرتي عن فح�ض الب�سائع يف ميناء الوجهة 
املق�س���ودة، ومل ُتفح����ض الب�سائ���ع فح�س���ا �سحيح���ا اإىل اأن اأعيد بيعها 

و�ُسحنت اإىل عميل امل�سرتي، رئي اأن امل�سرتي مل ميتثل للمادة ٣٨.)١٣٦(

عيب املطابقة الكامن

١٨- من امل�سائ���ل املهمة التزاُم امل�سرتي بفح����ض الب�سائع بحثا عن اأي 
 عيب يف املطابقة يكون خفيا اأو كامنا ول يت�سح خالل املعاينة الأولية.)١٣٧( 

فامل���ادة ٣٩ )١( م���ن التفاقية تق�سي ب���اأن يوّجه امل�س���رتي اإخطارا بعدم 
املطابق���ة "خالل فرتة معقولة م���ن اللحظة التي اكت�س���َف فيها ]امل�سرتي[ 
العي���َب اأو كان م���ن واجب���ه اكت�ساُف���ه" )الت�سديد م�ساف(. وق���د رئي اأنه 
لي����ض عل���ى امل�سرتي التزام بفح����ض ماكينات عر�ض فيدي���و ليحدد ما اإن 
كان���ت تفتق���ر اإىل �سم���ات الأم���ان الكهربائ���ي الأ�سا�سي���ة.)١٣٨( واعتمدت 
املحاك���م نهوج���ا خمتلفة اإزاء الفح����ض الهادف اإىل الك�س���ف عن العيوب 
الكامن���ة، واختلف���ت ه���ذه النهوج على ما يب���دو وفقًا لوجه���ة النظر ب�ساأن 
طبيع���ة الفح�ض ال���ذي تقت�سيه املادة ٣٨. فيب���دو اأن بع�ض القرارات ترى 
اأن الفح����ض الذي تقت�سيه املادة ٣٨ هو عملية م�ستمرة اأو متكررة تنطوي 
عل���ى بح���ث م�ستمر عن جميع اأوجه ع���دم املطابقة، مب���ا يف ذلك الكامنة 
منه���ا.)١٣٩( ويبدو اأن هذه القرارات تعترب م�ساأل���ة الوقت الذي كان ينبغي 
اأن يكت�س���ف في���ه امل�سرتي وج���ود اأي عيب، مبا يف ذل���ك اأي عيب كامن مل 
يكن قاب���ال لالكت�ساف يف الفح����ض الأويل، م�ساألة تخ�س���ع لأحكام املادة 
٣٨، ويب���دو اأن ذلك قائم على اأ�سا�ض افرتا�ض باأن املادة ٣٨ ُتلزم امل�سرتي 
باأن يوا�سل فح�ض الب�سائع اإىل اأن يتم ك�سف جميع العيوب. وهكذا ت�سري 
بع����ض الق���رارات اإىل اأن �سريان الف���رتة الزمنية لإج���راء الفح�ض الذي 
تقت�سي���ه امل���ادة ٣٨ بحث���ا عن العي���وب الكامنة ل يب���داأ اإل يف الوقت الذي 
ينبغ���ي اأن تتك�سف فيه هذه العي���وب،)١٤0( يف حني يبداأ �سريان فرتة اجراء 
الفح�ض للك�سف عن العيوب الظاه���رة بعد ت�سليم الب�سائع مبا�سرة.)١٤١( 
ويب���دو اأن هذه الآراء تتوخى اإجراء فحو�ض متع���ددة اأو م�ستمرة مبقت�سى 
امل���ادة ٣٨. ويبدو اأن قرارات اأخرى ت���رى اأن الفح�ض الذي تقت�سيه املادة 
٣٨ ه���و ح���دث واحد منقط���ع يقع بع���د الت�سليم بفرتة ق�س���رية. وبالن�سبة 
اإىل املحاك���م الت���ي تعتمد هذا النهج، ُتعترب م�ساأل���ة الوقت الذي ينبغي اأن 
ُتكت�س���ف فيه العيوب الكامنة اإذا مل يكن من املعقول اكت�سافها يف الفح�ض 

الأويل الذي تقت�سيه املادة ٣٨ م�ساألة تتعدى نطاق املادة ٣٨.)١٤٢( 

١٩- وثم���ة مث���ال يو�سح ه���ذا النهج، وهو ق���رار �سدد عل���ى اأن الفح�ض 
ال���ذي تقت�سيه املادة ٣٨ يجري عند ت�سليم الب�سائع، واأن عدم التمكن من 
تب���نّي عدم املطابقة الذي ل ميكن اكت�سافه حينها ل ي�سكل خمالفة للمادة 
٣٨.)١٤٣( ورئي اأن امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات اأن عدم املطابقة ي�سكل عيبا 

كامنا.)١٤٤(

املادة ٣٨ )٢(

٢0- كم���ا �سبق���ت الإ�سارة، تق�س���ي امل���ادة ٣٨ )١( باأن �سري���ان الفرتة 
الزمني���ة التي على امل�سرتي اأن يجري فيها فح�س���ا للب�سائع يبداأ كقاعدة 
عامة عند ت�سليم الب�سائع.)١٤٥( ويخ�سع مكان ذلك الت�سليم بدوره لأحكام 
عق���د البيع، اأو للقواعد الحتياطي���ة املن�سو�ض عليها يف املادة ٣١ يف حال 
عدم وجود حكم تعاقدي يتناول هذه امل�ساألة.)١٤٦( ويف العديد من ال�سفقات 
التي يتوخى يف اإطارها اأن يتم ت�سليم الب�سائع اإىل امل�سرتي بوا�سطة طرف 
ثالث ناق���ل، يكون مكان الت�سليم هو املكان الذي ي�سلم فيه البائع الب�سائع 
اإىل الناق���ل لنقلها.)١٤٧( ويف ه���ذه احلالت، ل يكون م���ن املنا�سب اأو حتى 
م���ن املمك���ن للم�س���رتي، يف كثري من الأحي���ان، فح�ض الب�سائ���ع يف مكان 
الت�سلي���م، ولذلك ينبغي، توخيًا للعدل، اأن ل يب���داأ �سريان الفرتة الزمنية 
لإج���راء الفح����ض يف ذل���ك امل���كان. ولهذا ال�سب���ب ت�سمح امل���ادة ٣٨ )٢( 
للم�سرتي، يف ال�سفقات امل�ستملة على "نقل الب�سائع" )اأي النقل بوا�سطة 
ط���رف ثالث ناقل(، بتاأجيل فح�ض الب�سائع "اإىل حني و�سولها اإىل املكان 
اجلدي���د"،)١٤٨( ويب���داأ �سريان الف���رتة الزمنية املتاحة للم�س���رتي لإجراء 
الفح����ض عندما يت�سّلم الب�سائع يف ذلك امل���كان.)١٤٩( وجرى التاأكيد على 

١٦٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٦٤

اأن اله���دف من هذا احلكم هو "اإعطاء امل�سرتي الفر�سة لتفتي�ض الب�سائع 
بعناي���ة،")١٥0( وحيث فح�ض امل�سرتي الب�سائع بالفعل يف ذلك املكان، رئي 
اأن املادة ٣٨ )٢( ل تنطبق.)١٥١( ففي �سفقة تتعلق بب�سائع ُتنقل من تالني 
يف اإ�ستوني���ا اإىل اأبو ظب���ي يف الإمارات العربية املتح���دة، راأت املحكمة اأنه 
يج���وز للم�سرتي تاأجي���ل الفح�ض اإىل حني و�سول الب�سائ���ع اإىل اأبو ظبي، 
عل���ى الرغم م���ن اأن العق���د كان ين�ض عل���ى الت�سليم على ظه���ر ال�سفينة 
)ف���وب( (FOB) يف تال���ني.)١٥٢( وذهب ق���رار اآخر اإىل اأن���ه، حيث ا�ستمل 
 (C & F "العقد على �سرط "خال�ض الكلفة واأجور ال�سحن ت�سليم �سنغهاي
(Shanghai، يحق للم�سرتي، مبوجب املادة ٣٨ )٢(، اأن يعّول على �سهادة 
تفتي����ض �سادرة يف م���كان املق�سد النهائي للب�سائ���ع، ول يلزم اأن يفح�ض 
الب�سائ���ع يف �سنغهاي، لأن الفح�ض يف ذلك املكان كان من �ساأنه اأن يكون 
 غري عملي وم�سيعة للمال.)١٥٣( ومن الناحية الأخرى، تخ�سع املادة ٣٨ )٢(

لأي اتف���اق خمال���ف قد يعقده الطرف���ان.)١٥٤( فحي���ث كان عقد مربم بني 
بائ���ع وم�سرت ين�ض على اأن ت�سلم الب�سائ���ع "خال�سة من الأعباء على منت 
دة يف ميناء التحميل الرتك���ي )طوربلي(" لُت�سحن من هناك  �ساحن���ة مربَّ
اإىل بل���د امل�سرتي بوا�سطة ناقل، راأت املحكم���ة اأن اتفاق الطرفني ا�ستبعد 
اأح���كام املادة ٣٨ )٢( واأن امل�سرتي مل���زم باإجراء الفح�ض الذي تقت�سيه 
امل���ادة ٣٨ يف تركي���ا ولي�ض يف مكان الو�س���ول، لأن العقد توخى قيام ممثل 
ع���ن امل�سرتي بتفتي����ض الب�سائع يف ر�سي���ف ميناء التحمي���ل الرتكي وكان 

امل�سرتي م�سوؤول عن اتخاذ التدابري الالزمة لنقل الب�سائع اإىل بلده.)١٥٥(

املادة ٣٨ )٣(

٢١- ت�سم���ح املادة ٣٨ )٣( للم�سرتي، يف ظ���روف معيَّنة، بتاأجيل فح�ض 
الب�سائ���ع اإىل م���ا بعد الوقت ال���ذي كان من �ساأن �سري���ان الفرتة الزمنية 
لإج���راء الفح����ض اأن يب���داأ فيه عادة لول ذل���ك التاأجي���ل.)١٥٦( وعلى وجه 

التحدي���د، اإذا "غري امل�سرتي وجهة الب�سائ���ع" اأو "اأعاد اإر�سالها)١٥٧( دون 
اأن تتاح ل����ه فر�سة معقولة لفح�سها،")١٥٨( ت�سم���ح املادة ٣٨ )٣( بتاأجيل 
الفح����ض "اإىل ح���ني و�سوله���ا اإىل امل���كان اجلدي���د"، �سريط���ة اأن البائع 
"كان ... يعل���م اأو كان من واجب���ه اأن يعلم" يف وقت اإبرام العقد "باحتمال 
تغي���ري وجه���ة الب�ساعة او اإع���ادة اإر�ساله���ا".)١٥٩( ويوح���ي التحليل الوارد 
يف الق���رارات باأن���ه، لال�ستظهار بامل���ادة ٣٨ )٣(، يتحم���ل امل�سرتي عبء 
اإثبات اأن البائ���ع كان يعلم باإمكانية تغيري وجهة الب�ساعة اأثناء النقل)١٦0( 
 واأن امل�س���رتي مل تت���ح ل����ه فر�س���ة معقول���ة لفح����ض الب�سائع قب���ل اإعادة

اإر�سالها.)١٦١(

٢٢- ومبقت�سى امل���ادة ٣٨ )٣(، ت�سّنى تاأجيل فح�ض �سحنة من اأخ�ساب 
قا�سي���ة ن���ادرة كان امل�سرتي قد اأر�سله���ا اإىل زبونه )بعل���م البائع(، وذلك 
اإىل ح���ني و�سول الب�سائ���ع اإىل مرافق الزبون.)١٦٢( وحي���ث كان بائع يعلم 
اأن امل�س���رتي هو جمرد �سركة جتارية، تفتقر اإىل املرافق الالزمة اخلا�سة 
به���ا لت�سلُّ���م الب�سائع اأو تخزينها اأو نقلها، رئ���ي اأن البائع كان يعلم اأو كان 
ينبغي اأن يعلم اأن الب�سائع �ستغريَّ وجهتها اأو يعاد اإر�سالها، ولذلك تنطبق 
املادة ٣٨ )٣(.)١٦٣( وحيث اأجرى م�سرٍت فح�سا ب�سريا ب�سيطا عند ت�سليم 
الب�سائع اإلي���ه، رئي اأن املادة ٣٨ )٣( ت�سمح له بتاأجيل اإجراء فح�ض اأدق 
اإىل حني ت�سلي���م الب�سائع اإىل زبونه.)١٦٤( وَف�س���رت عدة قرارات ال�سروط 
الالزم���ة لنطباق املادة ٣٨ )٣( تف�سريا �سارم���ا. فرئي اأن هذا احلكم ل 
ينطب���ق اإل اإذا �ُسلمت الب�سائع مبا�سرة من البائ���ع اإىل الزبون النهائي اأو 
اإذا كان امل�سرتي يت�سرف ب�سفة و�سيط فقط بني البائع والزبون النهائي، 
واعُت���رب احلكم غ���ري منطبق حي���ث يت�سّلم امل�سرتي الب�سائ���ع ويخزنها يف 
م�ستودع���ه اخلا�ض دون اأن يعلم م�سبقا ما اإن كان �سُيعاد بيعها ومتى.)١٦٥( 
وقيل اأي�سا اإن املادة ٣٨ )٣( ل ت�سمح بتاأجيل الفح�ض اإل اإذا اأعيد اإر�سال 
كام���ل ال�سحنة امل�سّلمة )ولي�ض جزءًا منها فقط( اأو مت تغيري وجهتها اأثناء 
النق���ل، وذل���ك فقط اإذا مل تك���ن لدى للم�س���رتي فر�س���ة معقولة لفح�ض 

ال�سحنة امل�سّلمة.)١٦٦(

احلوا�ضي

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html :١( حمكمة منطقة اأ�سافينبورغ، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٢( حمكم���ة منطق���ة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٥. انظر اأي�سا حمكمة بريدا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

د املادة ٣٨ )١( الوقت الذي يكون  العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html )حي���ث ل ي�ستم���ل عقد البيع على نقل الب�سائع، ل تنطبق املادة ٣٣ )٢(، وحت���دِّ
امل�سرتي ملزما باأن يفح�ض الب�سائع خالله(.

)٣( ق�سية كالوت رقم ٨0٢ ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف در�سدي���ن، اأملانيا، ٨ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان(

cases/071108g1.html )اأتيح���ت للم�س���رتي فر�س���ة معقول���ة لفح�ض الب�سائع اأثن���اء الأ�سهر الثالثة التي كانت فيها بحوزت���ه قبل اإعادة اإر�سالها؛ ولذل���ك ل تطبق املادة ٣٨ )٣((؛ 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html :املحكم���ة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ كان���ون الثاين/يناير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
)اأتي���ح للم�س���رتي وق���ت وفري لفح�ض الب�سائع اأثناء الأ�سابيع ال�ستة التي كان���ت فيها بحوزته قبل اأن يعاد اإر�سالها اإىل زبونه، رغم اأن م�ساألة م���ا اإن كانت قد اأتيحت للم�سرتي فر�سة 
معقولة لفح�ض الب�سائع قبل اإعادة اإر�سالها تتوقف على ما اإن كان من �ساأن الفح�ض اأن يتطلب اإزالة التعبئة اأو الأختام اأو اأي دليل اآخر على �سحة الب�سائع يلزم لنقلها اإىل الزبون؛ 

ولأن امل�سرتي مل يثبت اأن اإزالة تلك الأ�سياء كانت �سرورية، فاإنه ل ي�ستطيع ال�ستظهار باملادة ٣٨ )٣((.
)٥( تعليق الأمانة على م�سروع املادة املناظرة للمادة ٣٨ النهائية، ال�سفحة ٣٤، الفقرة ٢.

)٦( مث���ال، حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، ١٦ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ 

حمكمة بريدا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ ق�سية كالوت رقم 
٨٦٧ ]حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، ١١ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٨[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ ق�سية 
كالوت رقم ٨٢٨ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢ كانون الثاين/يناير ٢00٧[؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/�سبتمرب ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٧٧٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣0 حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 
كالوت رق���م ٥٩0 ]حمكمة منطقة �ساربروك���ني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1. :متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،)Chicago Prime Packers. Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢00٢١ اأيار/ماي���و ٤

 html؛ حمكم���ة منطق���ة بييليفلد، اأملاني���ا، ١٥ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html؛ 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071108g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071108g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html


ق�سية كالوت رقم ٦٠8 ]حمكمة رمييني، �إيطاليا، ٢٦ ت�سرين �لثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(؛ حمكمة منطقة �ساربروكني، �أملانيا، ٢ متوز/يوليه ٢٠٠٢، ترجمة 
 Roelants( ؛ �ملحكم���ة �لتجارية يف ها�سيلت، بلجي���كا، ٦ �آذ�ر/مار�ص ٢٠٠٢http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html :بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن
Eurosprint v. Beltronic Engineering International(، يونيلك����ص؛ حمكم���ة منطقة ميونيخ، �أملانيا، ٢٧ �سباط/فرب�ير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: 
http:// :؛ حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سر�، ٢٥ �سباط/فرب�ير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html

cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٩٧ ]Sø og Handelsretten، �لد�من���رك، ٣١ كانون �لثاين/يناي���ر ٢٠٠٢[؛ ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]�ملحكمة 
�لحتادي���ة، �أملاني���ا، 8 �آذ�ر/مار����ص ١٩٩٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧8 ]حمكم���ة فيجيفانو، �إيطاليا، ١٢ متوز/يولي���ه ٢٠٠٠[؛ هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتج���ارة �لدولية، حزير�ن/
يوني���ه ١٩٩٦ )ق���ر�ر �لتحكي���م رقم 8٢٤٧(، International Court of Arbitration Bulletin، �ملجلد ١١، �ل�سفح���ة ٥٣ )٢٠٠٠(؛ ق�سية كالوت رقم 8١ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف 
دو�سلدورف، �أملانيا، ١٠ �سباط/فرب�ير ١٩٩٤[؛ ق�سية كالوت رقم ٤8 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�سلدورف، �أملانيا، 8 كانون �لثاين/يناير ١٩٩٣[. �نظر �أي�سا ق�سية كالوت رقم 
٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو�ص، هولند�، ١١ ت�سرين �لأول/�أكتوبر ٢٠٠٥[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر( )�مل�سرتي ملزم باأن يفح�ص فح�سا منف�سال كل دفعة ت�سلَّم يف �إطار عقد بيع 
عل���ى دفع���ات؛ ويبد�أ �سريان �لوقت �ملعقول �ملتاح للم�سرتي لتقدمي �إخطار بعدم �ملطابقة مبوجب �ملادة ٣٩ )١( من �لوقت �لذي كان ينبغي للم�سرتي �أن يكت�سف خالله عدم �ملطابقة 

يف �أي دفعة مت ت�سليمها، ولي�ص من �لوقت �لذي �أكمل فيه �لبائع جميع عمليات �لت�سليم مبقت�سى �لعقد(.
http://cisgw3.law.pace. :٧( �نظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ١٠٥٧ ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�سا، ٢ ني�سان/�أبريل ٢٠٠٩[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

edu/cases/090402a3.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 8٠٢ ]�ملحكمة �لعليا، �إ�سبانيا، ١٧ كانون �لثاين/يناي���ر ٢٠٠8[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(؛ حمكمة منطقة �أ�سافينبورغ، �أملانيا، 
٢٠ ني�سان/�أبري���ل ٢٠٠٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة 
فر�نكف���ورت، �أملاني���ا، ١١ ني�سان/�أبري���ل ٢٠٠٥[ )�نظر �لن�ص �لكامل للق���ر�ر(؛ ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة برلني، �أملاني���ا ٢١ �آذ�ر/مار�ص ٢٠٠٣[؛ ق�سية كالوت رقم ٤ 
]حمكم���ة منطق���ة �ستوتغارت، �أملاني���ا، ٣١ �آب/�أغ�سط�ص ١٩8٩[؛ ق�سية كالوت رقم 8٣٣ ]�ملحكمة �لعليا، هولند�، ٢٠ �سباط/فرب�ير ١٩٩8[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٦٤ ]حمكمة منطقة 
كولونيا، �أملانيا ٣٠ ت�سرين �لثاين/نوفمرب ١٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رقم ٥٦ ]كانتون تي�سينو، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�سر�، ٢٧ ني�سان/�أبريل ١٩٩٢[ )�نظر �لن�ص �لكامل 

للقر�ر(. لالإطالع على مزيد من �ملعلومات عن �أثر عدم تقدمي �إخطار يف �لوقت �ملنا�سب، �نظر �لنبذ�ت ب�ساأن �ملو�د ٣٩ و٤٠ و٤٤.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :8( �ملحكم���ة �لإقليمي���ة يف جيلين���ا، �سلوفاكي���ا، ٢٥ ت�سري���ن �لأول/�أكتوب���ر ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن(

.cases/071025k1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html :٩( حمكمة منطقة �أ�سافينبورغ، �أملانيا، ٢٠ ني�سان/�أبريل ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1. :١٠( حمكمة منطقة ميونيخ، �أملانيا، ٢٩ ت�سرين �لثاين/نوفمرب ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

html. �تفاق، ق�سية كالوت رقم ٦٠8 ]حمكمة رمييني، �إيطاليا، ٢٦ ت�سرين �لثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١١( �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف �سان���ت غال���ني، �سوي�س���ر�، ١١ �سباط/فرب�ي���ر ٢٠٠٣، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن(

.cases/030211s1.html

)١٢( ق�سية كالوت رقم ٢٣٧ ]معهد �لتحكيم �لتابع لغرفة �لتجارة يف �ستوكهومل، �ل�سويد، ٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩8[.

 )١٣( حمكمة �ل�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٤ ت�سرين �لثاين/نوفمرب ٢٠٠8 )Volmari Werner v. Isocab NV)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html

)١٤( حمكمة �آرنيم، هولند�، ١٧ حزير�ن/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ص.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html :١٥( حمكمة منطقة ميونيخ، �أملانيا، ٢٧ �سباط/فرب�ير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

)١٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٣8 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف �إن�س���ربوك، �لنم�سا، ٢٦ ني�سان/�أبريل ٢٠٠٢[؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]�ملحكم���ة �لعليا، �لنم�سا، ٢٧ �آب/�أغ�سط�ص 

١٩٩٩[، متاحة �أي�سا يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg.at/1_22399x.htm؛ ق�سية كالوت رقم ٢8٤ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، ٢١ �آب/�أغ�سط�ص ١٩٩٧[ )�نظر 
�لن����ص �لكام���ل للقر�ر(.�لت���ز�م �مل�سرتي بفح�ص �لب�سائع مبوجب �ملادة ٣8 مت ربطه �أي�سا مببد�أ ح�سن �لنية يف تنفي���ذ عقود �لبيع �لدولية. �ملحكمة �جلزئية يف ت�سفويل، هولند�، ٥ 

�آذ�ر/مار�ص ١٩٩٧، يونيلك�ص.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1. :١٧( �ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، ٣١ �آب/�أغ�سط�ص ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

html؛ حمكم���ة �لولي���ات �ملتحدة ملنطقة �إلينوي �ل�سمالي���ة، �لوليات �ملتحدة، ٢١ �أيار/ماي���و ٢٠٠٤ ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة يف 
�لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html. قارن �ملحكمة �لإقليمية �لعلي���ا يف �سليزفيغ، �أملانيا، ٢٢ �آب/�أغ�سط����ص ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية 

متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html )كان يتعني فح�ص �ملا�سية فور� بعد �لت�سليم، ب�سبب �إمكانية �لتغري �ل�سريع يف حالتها(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html :١8( �ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، ٣١ �آب/�أغ�سط�ص ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1. :١٩( حمكم���ة �ل�ستئناف يف برين، �سوي�سر�، ١١ �سباط/فرب�ير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

html، �أُقرت �حلجج يف ق�سية كالوت رقم 8٩٤ ]�ملحكمة �لحتادية، �سوي�سر�، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.

)٢٠( ق�سية كالوت رقم ٤٥ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، ١٩8٩ )قر�ر �لتحكيم رقم ٥٧١٣([.

)٢١( ق�سية كالوت رقم ٢٣٠ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كالرزروهي، �أملانيا، ٢٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩٧[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.

)٢٢( ق�سية كالوت رقم ٢8٤ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا ٢١ �آب/�أغ�سط�ص ١٩٩٧[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.

)٢٣( �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف ها�سيل���ت، بلجي���كا، ٦ �آذ�ر/مار����ص ٢٠٠٢ )Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International)، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم 8١ 

]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�سلدورف، �أملانيا، ١٠ �سباط/فرب�ير ١٩٩٤[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.
)٢٤( �نظ���ر �ملناق�س���ة �ل���و�ردة يف �لفقر�ت ١١-١٤ �أدناه. يخ�سع �لإطار �لزمني �ملحدد يف �مل���ادة ٣8 )١( للفقرتني )٢( و)٣( من �ملادة ٣8، �للتني تن�سان على قو�عد خا�سة 

تنطبق على �أحو�ل معيَّنة. �نظر �لفقر�ت ٢٠-٢٣ �أدناه. �نظر �أي�سا مناق�سة �لعيوب �لكامنة، �لو�ردة يف �لفقرة ١8 �أدناه.
)٢٥( �نظر �ملناق�سة �لو�ردة يف �لفقرتني ٩-١٠ �أدناه.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٦( �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعلي���ا يف كولونيا، �أملاني���ا، ١٢ كان���ون �لثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف �لإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن(

cases/070112g1.html. �نظ���ر �أي�س���ا ق�سي���ة كالوت رقم 8٢8 ]حمكم���ة هريتوغينبو�ص، هولند�، ٢ كان���ون �لثاين/يناير ٢٠٠٧[ )"يتوقف طول �لف���رتة �ملعقولة على ظروف �حلالة 
وطبيعة �لب�سائع �مل�سلَّمة"(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1. :٢٧( حمكم���ة �ل�ستئناف يف برين، �سوي�سر�، ١١ �سباط/فرب�ير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

html، �أُقرت �حلجج يف ق�سية كالوت رقم 8٩٤ ]�ملحكمة �لحتادية، �سوي�سر�، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.

١٦٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
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)٢8( ق�شية كالوت رقم ٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو�ص، هولندا، 11 ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢٩( حمكم���ة اآرني���م، هولندا، 11 �شباط/فرباير ٢٠٠٩، يونيلك����ص؛ ق�شية كالوت رقم 1٠٥٧ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٢ ني�شان/اأبري���ل ٢٠٠٩[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html؛ جمل�ص الق�شاء يف �شيجيد، هنغاريا، ٥ كان���ون الأول/دي�شمرب ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081205h1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٩٤ ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�شاد التجاري الحتادية —فيينا، 
النم�شا، 1٥ حزيران/يونيه 1٩٩٤[ )اتفاق ب�شاأن وقت الفح�ص وطريقته(؛ ق�شية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٢٧ اآب/اأغ�شط�ص 1٩٩٩[، متاحة اأي�شا يف الإنرتنت على 

العنوان: www.cisg.at/1_22399x.htm؛ املحكمة اجلزئية يف ت�شفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ص 1٩٩٧، يونيلك�ص )اتفاق ب�شاأن الوقت(.
)٣٠( ق�شية كالوت رقم ٥٩1 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٢8 اأيار/مايو ٢٠٠٤[.

)٣1( ق�شية كالوت رقم ٢٢٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٤ كانون الأول/دي�شمرب 1٩٩6[.

 )٣٢( حمكمة ال�شتئناف يف غينت، بلجيكا، 16 ني�شان/اأبريل ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html

)٣٣( حمكم���ة ال�شتئناف يف هل�شنكي، فنلندا، ٢٩ كانون الثاين/يناي���ر 1٩٩8، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap4.html#engl؛ ق�شية كالوت 

رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٢٧ اآب/اأغ�شط�ص 1٩٩٩[، متاحة اأي�شا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/1_22399x.htm؛ املحكمة اجلزئية يف ت�شفويل، هولندا، ٥ اآذار/
مار����ص 1٩٩٧، يونيلك����ص؛ ق�شية كالوت رق���م 1٧٠ ]حمكمة منطقة ترير، اأملانيا، 1٢ ت�شري���ن الأول/اأكتوبر 1٩٩٥[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٩٠ ]املحكمة 

الإقليمية العليا يف �شاربروكني، اأملانيا، ٣ حزيران/يونيه 1٩٩8[.
)٣٤( ق�شية كالوت رقم ٢٩٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �شاربروكني، اأملانيا، 1٣ كانون الثاين/يناير 1٩٩٣[.

)٣٥( ق�شية كالوت رقم ٥٤1 ]املحكمة العليا، النم�شا، 1٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[ )ُتوافق على حتليل حمكمة ال�شتئناف الأدنى الذي خل�ص اإىل اأن البائع تنازل عن حقه يف 

العرتا�ص على اأن امل�شرتي مل يفح�ص الب�شائع فورا، وذلك عندما قبل البائع الإخطار املتاأخر بعدم املطابقة وَعَر�ص اأن يعاجلها( )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 
٢٧٠ ]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، ٢٥ ت�شرين الثاين/نوفمرب 1٩٩8[ )تنازل البائع �شمنيا عن حقوقه، لأنه تفاو�ص ملدة 1٥ �شهرا على مبلغ التعوي�ص عن الأ�شرار عن الب�شائع غري 
املطابقة دون اأن يحتفظ بحقه يف التعويل على املادتني ٣8 و٣٩، ودفع اأتعاب خبري بناًء على طلب من امل�شرتي، وَعَر�ص دفع تعوي�ص عن الأ�شرار يبلغ �شبعة اأ�شعاف ثمن الب�شائع(؛ 
ق�شي���ة كالوت رق���م ٢٣٥ ]املحكم���ة الحتادية، اأملاني���ا، ٢٥ حزيران/يونيه 1٩٩٧[. )تنازل البائع عن حقوق���ه مبوافقته على تقدمي ائتمان عن الب�شائع الت���ي اأثبت امل�شرتي اأنها غري 
مطابق���ة(. ولك���ن انظر ق�شية كالوت رقم ٩٤ ]هيئة التحكي���م الدولية التابعة لغرفة القت�شاد التجاري الحتادية، فيينا، النم�ش���ا، 1٥ حزيران/يونيه 1٩٩٤[ )مل يتنازل البائع عن 
حقوقه مبوجب املادتني ٣8 و٣٩ مبجرد عدم اعرتا�شه فورا على توقيت الإخطار املوّجه من امل�شرتي؛ اإذ اإن نية البائع اأن يتنازل يجب اإثباتها اإثباتا وا�شحا(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٥1 
]املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ٣٠ ت�شرين الثاين/نوفمرب 1٩٩8[ )قي���ام البائع، بناء على طلب امل�شرتي، بفح�ص الب�شائع التي ادعى امل�شرتي اأنها غري مطابقة ل 

يعني اأن البائع تنازل عن حقه يف ادعاء تاأّخر الإخطار بعدم املطابقة(.
)٣6( ق�شي���ة كالوت رق���م ٩٤ ]حتكيم، هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�شاد التجاري الحتادية، فيينا، النم�ش���ا، 1٥ حزيران/يونيه 1٩٩٤[ )ُمنع البائع من التم�شك 

بحقوق���ه يف اإط���ار املادت���ني ٣8 و٣٩ وذلك )1( لأنه مار�ص ت�شرفا ميكن اأن يك���ون للم�شرتي مربر يف تف�شريه باأنه يدل على اأن البائع يقبل �شح���ة �شكوى امل�شرتي من عدم املطابقة، 
و)٢( لأن امل�شرتي عّول على الإ�شارة اإىل اأن البائع لن يثري دفاعا ي�شتند اإىل املادتني ٣8 و٣٩(.

)٣٧( ق�شي���ة كالوت رق���م ٣٤٣ ]حمكمة منطقة دارم�شتات، اأملانيا، ٩ اأيار/مايو ٢٠٠٠[؛ ق�شي���ة كالوت رقم ٣٣٧ ]حمكمة منطقة �شاربروكني، اأملانيا، ٢6 اآذار/مار�ص 1٩٩6[. 

لكن انظر ق�شية كالوت رقم ٢٥٣ ]حمكمة ال�شتئناف يف كانتون تي�شينو، �شوي�شرا، 1٥ كانون الثاين/يناير 1٩٩8[ )قبول �شهادة �شابقة لل�شحن تو�شح �شالمة نوعية حبوب الكاكاو، 
لأغرا�ص ال�شحب من خطاب اعتماد، ل يحرم امل�شرتي من احلق يف فح�ص الب�شائع بعد الت�شليم ويف العرتا�ص على نوعيتها( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace. :املل���ف رق���م ٢٠٠٩/٤٥٠٥(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت عل���ى العنوان( اليون���ان، ٢٠٠٩ ،Polimeles Protodikio Athinon )٣8(

http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كولونيا، اأملانيا، 1٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/094505gr.html
http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكمة ال�شتئناف يف برين، �شوي�شرا، 11 �شباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانpace.edu/cases/070112g1.html
edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلجج يف ق�شية كالوت رقم 8٩٤ ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة الوليات املتحدة 
http:// :متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ملنطق���ة اإلين���وي ال�شمالية، الوليات املتح���دة، ٢1 اأيار/ماي���و ٢٠٠٤
cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٢٥1 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ٣٠ ت�شرين الثاين/نوفمرب 1٩٩8[؛ ق�شية كالوت رقم ٩٧ 
]املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �شوي�ش���را، ٩ اأيلول/�شبتمرب 1٩٩٣[؛ ق�شية كالوت رقم ٣٧8 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطالي���ا، 1٢ متوز/يوليه[؛ ق�شية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة 
العلي���ا، النم�ش���ا، ٢٧ اآب/اأغ�شط����ص 1٩٩٩[ متاح���ة اأي�شا يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg.at/1_22399x.htm. انظ���ر اأي�شا ق�شية كالوت رق���م 8٢8 ]حمكمة هريتوغينبو�ص، 
هولندا، ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧[ )ترف�ص حجة امل�شرتي القائلة باأن عدم املطابقة مل يكن ممكنا اكت�شافه خالل الفح�ص الأويل، لأن امل�شرتي مل ي�شند حجته بالأدلة(؛ حمكمة 
منطق���ة دوي�شب���ورغ، اأملاني���ا، 1٧ ني�شان/اأبريل 1٩٩6، يونيلك����ص )تقرر ل�شالح البائع لأن امل�شرتي مل يقدم دليال على اأنه فح�ص الب�شائ���ع يف الوقت املنا�شب وعلى اأنه وّجه الإخطار 

بالعيب يف الوقت املنا�شب(.
)٣٩( ق�شية كالوت رقم ٥٩٠ ]حمكمة منطقة �شاربروكني، اأملانيا، 1 حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

.http://www.cisg.at/1_22399x.htm :٤٠( ق�شية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٢٧ اآب/اأغ�شط�ص 1٩٩٩[، متاحة اأي�شا يف الإنرتنت على العنوان(

)٤1( ق�شية كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 11 اآذار/مار�ص 1٩٩8[ )بالنظر اإىل اأن امل�شرتي تاجر ذو خربة، كان ينبغي اأن يجري فح�شا قائما 

على اخلربة واأن يكت�شف العيوب( )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �شتوتغارت، اأملانيا، ٣1 اآب/اأغ�شط�ص 1٩8٩[ )على �شوء خربة امل�شرتي وكونه 
وجد عيوبا يف الكمية امل�شلَّمة الأوىل، كان ينبغي للم�شرتي اأن يجري فح�شا اأكرث دقة(.

ر فح�ص الب�شائع عندما ا�شتكى زبونه  )٤٢( ق�شية كالوت رقم 8٣٣ ]املحكمة العليا، هولندا، ٢٠ �شباط/فرباير 1٩٩8[ )رغم عطلة امل�شرتي ال�شيفية، مل يكن ينبغي اأن يوؤخِّ

منه���ا يف متوز/يولي���ه(؛ ق�شية كالوت رقم ٢8٥ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 11 اأيلول/�شبتمرب 1٩٩8[ )كون مرافق الت�شنيع التابعة للم�شرتي كانت ل تزال حتت 
الت�شييد وكانت اأعمال امل�شرتي غري منظمة ل ينبغي اأن يو�شع يف العتبار لدى البت يف ما اإن كان امل�شرتي قد اأجرى فح�شا مالئما(.

 )٤٣( حمكمة منطقة اأ�شافينبورغ، اأملانيا، ٢٠ ني�شان/اأبريل ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٤٤( املحكم���ة الإقليمي���ة يف جيلين���ا، �شلوفاكي���ا، ٢٥ ت�شري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/071025k1.html؛ املحكم���ة العلي���ا يف كانت���ون اأبينت�شيل اآو�شرهودين، �شوي�شرا، 18 اآب/اأغ�شط����ص ٢٠٠8، يونيلك�ص )فح�ص اأجراه زبون امل�ش���رتي(؛ املحكمة الإقليمية العليا 
يف دو�شل���دورف، اأملاني���ا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html؛ ق�شية كالوت 
رق���م 16٧ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 �شباط/فرباي���ر 1٩٩٥[ )كان ينبغي لزبون امل�شرتي اأن يفح�ص الب�شائع ويكت�شف العيب يف وقت اأقرب من الوقت الذي قام 
في���ه بذل���ك(؛ ق�شية كالوت رقم 1٢٠ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �شباط/فرباير 1٩٩٤[ )كان الفح�ص الذي اأج���راه زبون امل�شرتي، الذي اأعيد �شحن الب�شائع 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html


اإلي���ه، يف وقت���ه املنا�س���ب و�سحيح���ا( )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(. انظر اأي�س���ا حمكمة منطقة ميوني���خ، اأملانيا، ٢٩ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html )ت�سري القاعدة القانونية الرئي�سي���ة اإىل اأن الفح�ض مبوجب املادة ٣٨ ميكن اأن يجريه طرف ثالث، 
 ولك���ن مل يك���ن �سروري���ا البت يف ما اإن كان الفح�ض ال���ذي اأجراه زبون امل�سرتي يفي باأحكام امل���ادة ٣٨، لأن امل�سرتي وجه، على اأية حال، اإخطارا يف الوق���ت املنا�سب بعدم املطابقة 

مبوجب املادة ٣٩(.
ل اإليه امل�سرتي الب�سائع )من�سوجات  )٤٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٥٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )الطرف الثالث الذي حوَّ

ر دون مربر حتويل الب�سائع اإىل الطرف الثالث فقد كان الفح�ض  م���ن الألي���اف الزجاجية( لتجهيزها كان مفرت�سا اأن يج���ري الفح�ض الذي تقت�سيه املادة ٣٨؛ ومبا اأن امل�سرتي اأخَّ
متاأخرا(.

)٤٦( ق�سية كالوت رقم ٥٣٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ٢00٢[؛ ق�سية كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/

نوفمرب ١٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، اأي�سا يف يونيلك�ض. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون 
الثاين/يناي���ر ٢00٢[ )تواف���ق على النهج الذي اتبعته حمكمة ال�ستئناف الأدنى التي قالت اإن ا�ستخدام خرباء لفح�ض الب�سائع املعقدة تقنيا قد يكون لزما( )انظر الن�ض الكامل 

للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd.) ٢00٤٧( املحكم���ة العلي���ا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار�ض ٩(

.cases/090317i5.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٤٨( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ كان���ون الثاين/يناير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/040123g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥[.

)٤٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، 

النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: http://www.cisg.at/1_22399x.htm على مناق�سة لالأحكام التعاقدية والأعراف املتعلقة بالفح�ض، انظر 
الفقرة ٦ اأعاله.

)٥0( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزي���ن، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )الفح����ض "املعقول والعادي"(؛ ق�سية 

.http://www.cisg.at/1_22399x.htm :كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان
)٥١( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/1_22399x.htm. انظر اأي�سا املحكمة 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071108g1.html :الإقليمي���ة العلي���ا يف دري�سدن، اأملانيا، ٨ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
)كان يلزم اإجراء فح�ض ع�سوائي بالعينة واختبارات اإجهاد للب�سائع، لأن ذلك مل يكن ليتطلب جهدا كبريا اأو تكاليف مفرطة(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٢ كانون 
الثاين/يناير ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html )ل تق�سي املادة ٣٨ اإل باإجراء فح�ض تكون كلفته 
واجله���د ال���الزم للقيام به يف تنا�سب معقول مع الفوائد املتوقعة من الفح�ض(؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/�سبتمرب ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html )كان ينبغي للم�سرتي اأن يفح�ض قاع احلاويات لأن ذلك مل يكن ليتطلب من امل�سرتي تكبد "نفقات غري مقبولة"(؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٧٣ ]املحكم���ة الحتادية، اأملاني���ا، ٣0 حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار( )الفح�ض التقني للب�سائع غري لزم لأن���ه "غري معقول من الناحية 
ب البال�ستيكي(، اأُقرت  ر اأن امل�سرتي ل يتعني عليه اإجراء حتاليل كيميائية خا�سة للمركَّ القت�سادي���ة"(؛ حمكمة منطق���ة بادربورن، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦، يونيلك�ض )تقرِّ

احلجج يف ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[.
)٥٢( ق�سية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )تقدم املثالني التاليني لنوع الفح�ض الالزم 

ملختل���ف اأن���واع الب�سائ���ع: "يف حالة املن�سوجات، اختبارات كي وغ�سل )لفح�ض نوعي���ة الألوان اأو النكما�ض(؛ ويف حالة الأحذية واملالب�ض، لب����ض الب�سائع"(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٣0 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[، نق�ستها لأ�سباب اأخ���رى ق�سية كالوت رقم ٢٧0 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب 
١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٩٩٧ ]Sø og Handelsretten، الدامنرك، ٣١ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )تن�ض على اأن امل�سرتي كان ينبغي اأن يكت�سف اأن ال�سمك املجمد اأقدم مما هو 

من�سو�ض عليه يف العقد ويف حالة �سيئة، وذلك بفح�ض اأختام التوقيت املوجودة على العبوات، وبتدفئة عينات وفح�سها(.
)٥٣( ق�سية كالوت رقم ٢٣0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[، نق�ستها لأ�سباب اأخرى ق�سية كالوت رقم ٢٧0 ]املحكمة الحتادية، 

اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[.
)٥٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢٨ ]حمكم���ة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢ كان���ون الثاين/يناير ٢00٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو����ض، هولندا، ١١ ت�سرين الأول/

اأكتوبر ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢٣0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[، نق�ستها لأ�سباب اأخرى 
ق�سية كالوت رقم ٢٧0 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[ )"كافيا للك�سف عن العيوب املمكنة"(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1. :٥٥( املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥٦( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف در�سدين، اأملاني���ا، ٨ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/071108g1.html )مل يك���ن الفح����ض الب�سري الب�سيط كافيا حيث كان اأخذ العينات الع�سوائية واإجراء اختبارات الإجهاد معقول وكان من �ساأنه اأن يك�سف العيوب(؛ املحكمة 
التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ كانون الثاين/يناير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html )كان البائع 

ملزما باإجراء املزيد من الفحو�ض، لأن الفح�ض الب�سري كان من �ساأنه اأن ي�سري اإىل وجود عيوب(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥٧( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كولونيا، اأملاني���ا، ١٢ كان���ون الثاين/يناير ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

.cases/070112g1.html

)٥٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٣٢ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملاني���ا، ١١ اآذار/مار����ض ١٩٩٨[ )انظ���ر الن����ض الكام���ل للق���رار(؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٤ ]حمكم���ة 

 منطق���ة �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، ٣١ اآب/اأغ�سط����ض ١٩٨٩[ )انظ���ر الن����ض الكام���ل للق���رار( )كان ينبغ���ي للتاج���ر امل�س���رتي، بالنظ���ر اإىل خربت���ه، اأن يج���ري "فح�س���ا اأك���رث دق���ة 
ومهنية"(.

 )٥٩( حمكمة منطقة اأ�سافينبورغ، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1. :٦0( حمكم���ة منطقة اأ�سافينب���ورغ، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ٢00٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/044106b1. :؛ املحكم���ة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml
.html

١٦٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :61( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف در�شدين، اأملاني���ا، 8 ت�شرين الثاين/نوفم���ر ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة اأ�شافينب���ورغ، اأملاني���ا، ٢٠ ني�شان/اأبري���ل ٢٠٠6، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانcases/071108g1.html
cases/060420g1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٩٩٧ ]Sø og Handelsretten، الدامن���رك، ٣1 كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٢[؛ ق�شي���ة كالوت رقم 6٣٤ ]حمكمة منطق���ة برلني، اأملانيا، 
٢1 اآذار/مار����ص ٢٠٠٣[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٣٠ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه 1٩٩٧[ )تق�شي باإجراء فح�ص 
للب�شائ���ع م���ن خ���الل ال�شتعمال، بحثا عن العيوب التي ل تظهر اإل عند ال�شتعم���ال، وتوؤكد اأن اأخذ العينات الع�شوائية لزم دائما(، نق�شته���ا لأ�شباب اأخرى ق�شية كالوت رقم ٢٧٠ 
]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، ٢٥ ت�شرين الثاين/نوفمر 1٩٩8[؛ ق�شي���ة كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 11 اآذار/مار�ص 1٩٩8[ )انظر الن�ص الكامل 
للق���رار(؛ ق�شي���ة كالوت رقم ٩8 ]حمكمة رورموند، هولندا، 1٩ كانون الأول/دي�شم���ر 1٩٩1[ )امل�شرتي ملزم باأن يدفئ ويفح�ص جزءا من �شحنة الأجبان املجمدة( )انظر الن�ص 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�شية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٢٧ اآب/اأغ�شط�ص 1٩٩٩[، متاح���ة اأي�شا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/1_22399x.htm؛ ق�شية كالوت 
رق���م ٢٩٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف �شاربروكني، اأملانيا، 1٣ كانون الثاين/يناير 1٩٩٣[؛ ق�شية كالوت رقم ٢8٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 11 اأيلول/�شبتمر 
1٩٩8[ )كان ينبغ���ي للم�ش���رتي اأن يج���ري فح�شا مبعاجلة عينة من البال�شتي���ك امل�شلَّم، با�شتخدام ماكينات���ه يف املعاجلة( )انظر الن�ص الكامل للق���رار(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٥1 
]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ٣٠ ت�شرين الثاين/نوفمر 1٩٩8[؛ ق�شية كالوت رقم 81 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 1٠ �شباط/فراير 1٩٩٤[؛ 
ق�شية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �شتوتغارت، اأملانيا، ٣1 اآب/اأغ�شط�ص 1٩8٩[ )مل يكن الفح�ص الع�شوائي لكمية م�شلَّمة من الأحذية كافيا حيث مت اكت�شاف عيوب يف كمية �شبق 

ت�شليمها(.
 )6٢( املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 1٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html :6٣( حمكمة منطقة اأ�شافينبورغ، اأملانيا، ٢٠ ني�شان/اأبريل ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)اأخ���ذ العين���ات يكفي فيما يخ�ص عمليات ت�شليم كميات كبرية من الب�شائع(؛ ق�شية كالوت رقم 8٩٢ ]حمكمة كانتون �شافهاوزين، �شوي�شرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )انظر 
الن�ص الكامل للقرار( )تن�ص على اأنه ل يلزم �شوى اأخذ عينات ع�شوائية فيما يخ�ص اأ�شناف الإنتاج ال�شخم، ولكنه لي�ص كافيا فيما يخ�ص "ال�شال�شل ال�شغرية" من الب�شائع التي 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :تتناوله���ا ه���ذه الق�شية(؛ املحكمة التجاري���ة يف ها�شيلت، بلجيكا، 6 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان

cases/040106b1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 1٧٠ ]حمكم���ة منطقة ترير، اأملانيا، 1٢ ت�شرين الأول/اأكتوبر 1٩٩٥[ )اأخذ عينات م���ن النبيذ لفح�شها يف اليوم التايل للت�شليم يكفي؛ 
ولك���ن ل يتع���ني عل���ى امل�شرتي اإجراء فح�ص للبحث عن التخفيف باملاء، لأن ذلك ل ُيجري عموما يف جتارة النبيذ(؛ ق�شية كالوت رقم ٢8٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف يينا، اأملانيا، 
٢6 اأيار/ماي���و 1٩٩8[ )كان يكف���ي فح����ص عينات ع�شوائية من الأ�شماك احلية بعد الت�شليم(؛ ق�شية كالوت رقم 1٩٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�شرين، �شوي�شرا، 8 كانون الثاين/

يناي���ر 1٩٩٧[ )كان يكف���ي اإجراء فح�ص ع�شوائي لالأجهزة الطبية املغلفة( )انظر الن�ص الكامل للق���رار(. لكن انظر حمكمة ت�شفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ص 1٩٩٧، يونيلك�ص )مل 
ز وكان امل�شرتي قد اكت�شف  يك���ن يكف���ي فح����ص الكمية امل�شلَّمة من الأ�شماك بطريقة العينة حيث كانت الفر�شة قد اأتيحت للم�شرتي بالفعل لفح�ص ال�شحنة بكاملها عنما كانت جتهَّ

عدم مطابقة يف �شحنة اأخرى اأر�شلها البائع(.
http://cisgw3.law.pace. :6٤( املحكم���ة الإقليمي���ة يف جيلين���ا، �شلوفاكي���ا، ٢٥ ت�شري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

edu/cases/071025k1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٩8 ]حمكم���ة رورمون���د، هولن���دا، 1٩ كان���ون الأول/دي�شم���ر 1٩٩1[ )ك���ون ال�شحن���ة امل�شلَّم���ة تتاأل���ف م���ن اأجب���ان جمم���دة ل 
يعف���ي امل�ش���رتي م���ن الت���زام الفح�ص، فق���د كان ينبغ���ي للم�شرتي اأن يدف���ئ جزءا م���ن ال�شحنة ويفح�ش���ه(؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٢٩٢ ]املحكمة الإقليمي���ة العلي���ا يف �شاربروكني، 
اأملاني���ا، 1٣ كان���ون الثاين/يناي���ر 1٩٩٣[ )ك���ون الأب���واب �شلِّم���ت ملفوف���ة يف �شفائ���ح بال�شتيكي���ة عل���ى األ���واح وكان امل�ش���رتي يعت���زم اإر�ش���ال الأب���واب اإىل زبائن���ه مل يك���ن مين���ع 
امل�ش���رتي م���ن فح����ص الب�شائ���ع، فق���د كان ينبغي ل���ه اأن يف�ص غ���الف عينة م���ن الأب���واب(؛ املحكمة التجاري���ة يف كورتري���ك، بلجي���كا، 6 ت�شري���ن الأول/اأكتوب���ر 1٩٩٧، يونيلك�ص 
)لي����ص م���ن املعق���ول اأن ُيتوق���ع م���ن م�شرتي الغ���زل اأن يفك لفائ���ف الغزل لك���ي يفح�شه قبل معاجلت���ه(؛ ق�شي���ة كالوت رقم 1٩٢ ]املحكم���ة العلي���ا يف كانتون لو�ش���رين، �شوي�شرا، 
 8 كان���ون الثاين/يناي���ر 1٩٩٧[ )كان ينبغ���ي للم�ش���رتي اأن ي�شح���ب عين���ة م���ن الأجه���زة الطبي���ة م���ن �شنادي���ق ال�شح���ن ويفح�شه���ا ع���ر الأغلف���ة ال�شفاف���ة( )انظ���ر الن����ص 

الكامل للقرار(.
 )6٥( حمكمة منطقة اأ�شافينبورغ، اأملانيا، ٢٠ ني�شان/اأبريل ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html

)66( حمكمة منطقة اأ�شافينبورغ، اأملانيا، ٢٠ ني�شان/اأبريل ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html؛ 

ق�شي���ة كالوت رق���م 8٩٢ ]حمكمة كانتون �شافهاوزين، �شوي�شرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٣1٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ 
ت�شري���ن الثاين/نوفم���ر 1٩٩٩[؛ ق�شية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٢٧ اآب/اأغ�شط�ص 1٩٩٩[، متاحة اأي�شا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/1_22399x.htm؛ 

حمكمة منطقة اإيلفانغني، اأملانيا، ٢1 اآب/اأغ�شط�ص 1٩٩٥، يونيلك�ص.
)6٧( ق�شية كالوت رقم 8٩٢ ]حمكمة كانتون �شافهاوزين، �شوي�شرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة اإيلفانغني، اأملانيا، ٢1 اآب/

اأغ�شط����ص 1٩٩٥، يونيلك����ص؛ ق�شي���ة كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �شتوتغارت، اأملانيا، ٣1 اآب/اأغ�شط�ص 1٩8٩[ )الفح�ص الع�شوائي لكمية م�شلَّمة من الأحذية مل يكن كافيا حيث مت 
اكت�شاف عيوب يف كمية م�شلَّمة �شابقة(.

)68( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�شمالية، الوليات املتحدة، ٢1 اأيار/مايو ٢٠٠٤ ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html :يف الإنرتنت على العنوان
)6٩( ق�شية كالوت رقم ٢٥1 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ٣٠ ت�شرين الثاين/نوفمر 1٩٩8[.

)٧٠( ق�شية كالوت رقم ٢٣٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه 1٩٩٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٧1( ق�شي���ة كالوت رق���م ٢8٤ ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف كولونيا، اأملانيا، ٢1 اآب/اأغ�شط����ص 1٩٩٧[ )الفح�ص الفوري للمواد الكيميائية لزم حي���ث كانت املواد الكيميائية 

�شتخل���ط م���ع مواد اأخرى بعد الت�شليم بوقت ق�شري(؛ حمكمة ت�شفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ص 1٩٩٧، يونيلك�ص )كان يلزم اإجراء الفح�ص �شريعا حيث كان امل�شرتي �شيقوم بتجهيز 
�شحنة الأ�شماك، لأن التجهيز كان �شيجعل من امل�شتحيل التيقن مما اإن كانت الأ�شماك معيبة عندما بيعت(؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ص، هولندا، 1٥ كانون الأول/دي�شمر 

1٩٩٧، يونيلك�ص )فح�ص الفراء الذي مل يتم اإل بعد جتهيز الفراء بالفعل مل يكن يف الوقت املنا�شب(.
)٧٢( مث���ال، حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، 16 �شباط/فراير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ 

حمكم���ة بري���دا، هولندا، 16 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ ق�شية كالوت 
رق���م 8٢8 ]حمكم���ة هريتوغينبو����ص، هولندا، ٢ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧[؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملاني���ا، 6 اأيلول/�شبتمر ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ حمكم���ة ال�شتئن���اف يف ب���رين، �شوي�ش���را، 11 �شباط/فراير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلجج يف ق�شية كالوت رقم 8٩٤ ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل 
للقرار( )"تبداأ الفرتة الزمنية املن�شو�ص عليها يف املادة ٣8 )1( من اتفاقية البيع عندما تكون الب�شائع حتت ت�شرف امل�شرتي يف املكان املن�شو�ص عليه."(؛ ق�شية كالوت رقم 8٩٢ 
]حمكمة كانتون �شافهاوزين، �شوي�شرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )وقت الفح�ص من جانب امل�شرتي "يحت�شب من الوقت الذي يتاح فيه للم�شرتي 
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الو�س���ول اإىل الب�سائ���ع يف مكان الت�سليم.... والوقت الذي تكون فيه الب�سائع حتت ت�سرف امل�سرتي حا�سم الأهمي���ة لبدء فرتة الفح�ض."(؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 
٦ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة 
برل���ني، اأملاني���ا ٢١ اآذار/مار����ض ٢00٣[؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )ُتوافق على النهج ال���ذي اتبعته حمكمة ال�ستئناف الأدنى 
الت���ي قال���ت اإن ف���رتة الفح�ض تبداأ فور اإتاحة الب�سائع للم�سرتي يف م���كان الت�سليم( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ٤٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
دة عند ر�سيف ال�سحن الرتكي،" كان ينبغي للم�سرتي الأملاين  اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[ )حيث كان العقد ين�ض على ت�سليم اخليار "خال�سا من الأعباء على �ساحنة مربَّ
اأن يفح����ض الب�سائ���ع عن���د حتميلها يف تركيا، بدل من اأن ينتظر اإىل اأن مت اإر�سالها اإىل اأملانيا(؛ ق�سية كالوت رقم ٨١ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١0 �سباط/
فرباي���ر ١٩٩٤[ )توؤك���د اأن ف���رتة فح����ض الب�سائع مبوجب امل���ادة ٣٨ وتوجيه الإخطار مبوجب امل���ادة ٣٩ تبداأ عند ت�سلي���م الب�سائع اإىل امل�سرتي(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة 
فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه[ )يبداأ �سريان الوقت املتاح للم�سرتي لفح�ض الب�سائع عند الت�سليم اأو بعده بفرتة وجيزة، اإل حيث ل يكون اكت�ساف العيب ممكنا اإل عند جتهيز 
الب�سائ���ع(؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٦ ]كانتون تي�سين���و، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢[ )يجب على البائ���ع اأن يفح�ض الب�سائع عند الت�سليم(؛ 
حمكم���ة ت�سف���ويل، هولن���دا، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، يونيلك�ض )يجب الفح�ض يف وقت الت�سليم اأو بعده بفرتة وجي���زة(. قالت املحكمة العليا الأملانية اإن فح�ض املاكينات مبوجب املادة 
٣٨ ينبغ���ي اأن يت���م يف وق���ت الت�سليم ووقت الرتكيب كليهما؛ انظر ق�سية كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. 
يف ق���رار يتعل���ق ببي���ع وتركيب بوابات من زلقة، راأت اإحدى املحاكم اأن العيوب يف البوابات كان ينبغي اكت�سافها عندما كان تركيب البوابات قد اكتمل من حيث اجلوهر، رغم اأن بع�ض 
الأعم���ال الثانوي���ة بقيت غ���ري منجزة من جانب امل�سرتي؛ انظر ق�سي���ة كالوت رقم ٢٦٢ ]كانتون �سانت غالني، اللجن���ة الق�سائية ملنطقة اأوبرراينتال، �سوي�س���را، ٣0 حزيران/يونيه 
١٩٩٥[. مل ت�ست�سه���د املحكم���ة بامل���ادة ٣٨ بالفعل، وبدل من ذلك، ناق�ست اللت���زام املن�سو�ض عليه يف املادة ٣٩ )١( بتوجيه اإخطار بع���دم املطابقة يف غ�سون وقت معقول من وقت 
اكت�س���اف ع���دم املطابقة اأو الوقت الذي كان ينبغي فيه اكت�سافها—ولكن القرار ينطوي �سمنا بو�سوح على اأن الوقت املتاح للم�سرتي لفح�ض الب�سائع يبداأ حتى قبل اأن يكون البائع 
ق���د اأكم���ل اأداء واجبات���ه. وحيث مت ت�سليم كوابل م�ساعد على بكرات من حجم خاطئ، راأت حمكمة اأن امل�سرتي كان ينبغي اأن يفح�ض الب�سائع بحثا عن العيوب يف الوقت الذي قام 
في���ه باإع���ادة لف الكواب���ل على بكرات �سحيحة احلجم )وهو ما حدث بعد ثمانية اأي���ام من الت�سليم(؛ ولذلك كان اكت�ساف عيوب ظاه���رة يف الكوابل لحقا من جانب زبون امل�سرتي 
غ���ري منا�س���ب التوقيت فيما يتعلق بالتزامات امل�سرتي مبوجب املادة ٣٨ )١(. ق�سي���ة كالوت رقم ٤٨٢ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، ٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00١[.حيث 
مت ت�سلي���م الب�سائ���ع اإىل مين���اء حدده �سرط ت�سليم ظهر ال�سفينة (FOB) الوارد يف العقد ولكن مل يت�سلم امل�س���رتي �سند ال�سحن الذي يغطي الب�سائع اإل بعد قرابة �سهر، "افرت�ست" 
 املحكم���ة اأن �سري���ان ف���رتة الفح�ض مل يبداأ اإىل اأن تلقى امل�سرتي �سند ال�سحن. ق�سية كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكف���ورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢00٥[ )انظر الن�ض

 الكامل للقرار(.
 )٧٣( انظر املادة ٦٩ من اتفاقية البيع؛ حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ٢٢ كانون الثاين/يناير ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070122b2.html

)٧٤( ق�سية كالوت رقم ٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ١١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٧٥( حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٤ �سباط/فرباير ٢00٢ (.NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020214b1.html

 )٧٦( املحكمة العليا يف ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html

)٧٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣١٩ ]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، ٣ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )انظ���ر الن�ض الكامل للق���رار(. انظر اأي�سا ق�سي���ة كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة 

العلي���ا، النم�س���ا، ١٤ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢00٢[ )ُتوافق على النهج ال���ذي اتبعته حمكمة ال�ستئن���اف الأدنى التي راأت اأن العي���وب مل يكن ممكنا اكت�سافه���ا اإىل اأن حدث الت�سغيل 
املوؤق���ت للب�ساع���ة( )انظ���ر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطالي���ا، ١٢ متوز/يوليه ٢000[ )"الوقت الذي يجب عل���ى امل�سرتي اأن يفح�ض فيه 
الب�سائ���ع مبوج���ب امل���ادة ٣٨ )١( ... ه���و ب�سف���ة عامة لدى الت�سليم اأو بع���ده بفرتة وجيزة، ول ميك���ن اأن يتاأخر عن ذل���ك اإل ا�ستثنائيا، وذلك مثال عندما ل يك���ون اكت�ساف العيب 
ممكن���ا اإل بتجهي���ز الب�سائ���ع."(؛ ق�سية كالوت رق���م ٨٣٣ ]املحكمة العليا، هولن���دا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٨[ )تن�ض �سمني���ا على اأن فرتة الفح�ض بحثا ع���ن العيوب الكامنة يف 
ب���الط الأر�سي���ات بداأ �سريانها عندما ا�ستكى زبون امل�سرتي، وذلك بعد نحو �سبعة اأ�سهر م���ن ت�سليم البائع البالط اإىل امل�سرتي(؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ حزيران/
يوني���ه ١٩٩٤، يونيلك����ض )ت�س���ري اإىل اأن ف���رتة فح�ض املحركات بحث���ا عن العيوب الكامنة مل تب���داأ اإىل اأن رّكب امل�سرتي الب�سائ���ع وقام بت�سغيلها(؛ املحكم���ة التجارية يف كورتريك، 
بلجي���كا، ٢٧ حزيران/يوني���ه ١٩٩٧، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970627b1.html )مت متديد وقت فح�ض الب�سائ���ع وتوجيه الإخطار 
بع���دم املطابق���ة فيما يتعلق بالب�سائع التي كان يتع���ني جتهيزها قبل اأن يت�سنى اكت�ساف العيوب(. لكن انظر ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكم���ة منطقة برلني، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ض 
 ٢00٣[ )تن����ض عل���ى اأن���ه، حت���ى اإذا مل يكن بالو�س���ع الك�سف عن العي���وب يف الأقم�سة اإىل اأن تتم �سباغته���ا، كان ينبغي للم�س���رتي اأن يجري فح�سا ع�سوائيا اأولي���ا ب�سباغة عينات

من الأقم�سة(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1. :٧٨( املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )كان يلزم فح�ض الب�سائع املتجان�سة ]اأقرا�ض كلور[ بعد الت�سليم مبا�سرة(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حزيران/يونيه ١٩٩٦ )قرار التحكيم رقم ٨٢٤٧(، 
International Court of Arbitration Bulletin، املجل���د ١١، ال�سفح���ة ٥٣ )٢000( )كان ينبغ���ي للم�سرتي اأن يفح�ض �سحنة كبرية م���ن مرّكب كيميائي يف يوم و�سولها اإىل ميناء 
املق�س���د(؛ حمكم���ة منطق���ة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، يونيلك�ض )توؤكد اأن التزام امل�سرتي بفح����ض الب�سائع يجب المتثال له فورا، حتى واإن مل تكن الب�سائع �سريعة 
العطب(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٦ ]كانتون تي�سينو، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢[ )لأن امل�سرتي والبائع كالهما تاجر، كان ينبغي للم�سرتي اأن 
يفح�ض الب�سائع فورا عند ت�سليمها( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة اآرنيم، هولندا، ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ض )كان ينبغي للم�سرتي، الذي هو تاجر معدات طبية، 
اأن يتحقق فورا بعد الت�سليم من وجود امل�ستندات الالزمة لالمتثال للوائح(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٩0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )يجب 
عل���ى امل�س���رتي اأن يفح����ض الأزهار يف يوم ت�سليمها(؛ ق�سية كالوت رقم ٨١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سل���دورف، اأملانيا، ١0 �سباط/فرباير ١٩٩٤[ )كان يلزم فح�ض الأقم�سة 

فورا بعد الت�سليم(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٧٩( املحكم���ة الإقليمي���ة يف جيلين���ا، �سلوفاكي���ا، ٢٥ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/071025k1.html )تعبئ���ة الب�سائ���ع جعلت من ال�سعب فح�سها قبل اإعادة بيعها، ولذلك مل يكن امل�سرتي ملزما بفح�سها فورا بعد الت�سليم(؛ ق�سية كالوت رقم ٨١ ]املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١0 �سباط/فرباير ١٩٩٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٣0 ت�سرين 

الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[.
،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html :٨0( حمكمة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( 

اأُق���رت احلج���ج يف ق�سي���ة كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )"ل �سك يف اأنه يتع���ني على امل�سرتي اأن يت�سرف يف 
الوق���ت املنا�س���ب.... ول تقت�س���ي �سيغة املادة ٣٨ من اتفاقية البيع ول اخللفية التاريخية لتلك املادة تطبيق معيار �سارم على احلد الزمني لإجراء الفح�ض. وبدل من ذلك، ل ينبغي 
اإثقال كاهل امل�سرتي مبعايري قانونية �سارمة عندما يكون مو�سوع البحث هو خرق العقد من جانب البائع."؛ ق�سية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون 
الثاين/يناي���ر ٢00٤[ )انظ���ر الن�ض الكامل للق���رار(. جري التاأكيد اأي�سا على اأن فرتات الفح�ض ال�سارمة التي يفر�سها القانون الوطني ل تنطبق مبوجب املادة ٣٨. ق�سية كالوت 

رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

١٦٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٧0

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1. :٨١( انظر، مثال، حمكمة بريدا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )حي���ث كان���ت الب�سائع فواكه �سريعة العط���ب، كان امل�سرتي ملزما بفح�سها قبل �سحنها اإىل زبائنه(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير 
٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٨٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg.at/1_22399x.htm. ي�ستمر هذا الراأي 

بالتاأكيد على اأن "الفرتات الزمنية املعقولة التي تن�ض عليها الفقرتان ٣٨ و٣٩ من اتفاقية البيع لي�ست فرتات طويلة". ولالإطالع على مقولت اأخرى عن املعيار املرن لوقت الفح�ض 
و/اأو العوامل التي ينبغي النظر فيها لدى البت يف ما اإن كان الفح�ض يف توقيته املنا�سب، انظر ق�سية كالوت رقم ١٩٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، �سوي�سرا، ٨ كانون الثاين/
يناير ١٩٩٧[ )ت�سري اإىل اأن املحكمة ينبغي اأن تنظر يف "طبيعة الب�سائع وكميتها ونوع التغليف وجميع الظروف الأخرى ذات ال�سلة"( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة املدنية 
يف كوني���و، اإيطالي���ا، ٣١ كان���ون الثاين/يناي���ر ١٩٩٦، يونيلك�ض )توؤكد اأن الباحث���ني الذين ناق�سوا املادة ٣٨ اأ�س���اروا اإىل اأن الإطار الزمني "مرن، يرتك م�ساح���ة للمف�سر ويف النهاية 
للقا�س���ي، م���ن حي���ث املعقولية، بحيث اأن يتم تقييم املرون���ة وفقا للجوانب العملية لكل حالة على حدة"(؛ ق�سية كالوت رقم ٨١ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١0 
�سباط/فرباير ١٩٩٤[ )لدى حتديد الوقت املتاح لفح�ض الب�سائع "تت�سم ظروف احلالة املنفردة والإمكانيات املعقولة التي لدى الطرفني املتعاقدين باأهمية حا�سمة"( )انظر الن�ض 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رق���م ٢٣0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[ )توؤكد اأنه، على الرغم من اأن الوقت "املتو�سط" املتاح لفح�ض 

رة هو ثالثة اأيام اإىل اأربعة اأيام، "ميكن ت�سحيح هذا الرقم �سعودا اأو هبوطا كما تقت�سي احلالة املعيَّنة"( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. ال�سلع املعمِّ
)٨٣( حمكم���ة اآرني���م، هولن���دا، ١١ �سباط/فرباي���ر ٢00٩، يونيلك�ض؛ املحكم���ة العليا؛ حمكمة بري���دا، هولندا، ١٦ كان���ون الثاين/يناير ٢00٩، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ ق�سية كالوت رق���م ٨٤٩ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كان���ون الأول/دي�سمرب ٢00٧[ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئناف يف غين���ت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة العلي���ا يف ت�سوغ، �سوي�س���را، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانcases/070416b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ب���رين، �سوي�س���را، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/061219s1.html

cases/040211s1.html، اأُق���رت احلج���ج يف ق�سي���ة كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف فرين، 
بلجيكا، ١٩ اآذار/مار�ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html )خ�سروات طازجة(؛ ق�سية كالوت رقم 
٢٩0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )زهور(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٨ ]حمكمة رورموند، هولندا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩١[ )اأجبان(؛ 

حمكمة ت�سفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، يونيلك�ض )اأ�سماك(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٨٤( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، ١٢ اأيار/ماي���و ٢00٣، مالحظ���ات حتريري���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/030512b1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1. :٨٥( حمكم���ة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )"موق���ع امل�س���رتي يف جتارته"(؛ ق�سية كالوت رق���م ٥٦ ]كانتون تي�سينو، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
 Chicago Prime( ٢00حمكمة اآرنيم، هولندا، ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ض. انظر اأي�سا حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٢١ اأيار/مايو ٤

.Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html )"مهارة موظفي ]امل�سرتي["(.

)٨٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/�سبتمرب 

٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html. انظر اأي�سا حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢00الولي���ات املتح���دة، ٢١ اأيار/ماي���و ٤
cases/040521u1.html )يتف���اوت الوق���ت املتاح للفح�ض ح�سب "طريقة ... ت�سليم" الب�سائ���ع(؛ حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية 

متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html )"الظروف العامة والبنية التحتية يف مكان الفح�ض"(.
)٨٧( ق�سية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[ )الفح�ض الفوري للمواد الكيميائية كان لزما حيث كانت �ستخلط مع مواد 

اأخ���رى بع���د الت�سليم بفرتة وجي���زة(؛ حمكمة ت�سفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، يونيلك�ض )كان الفح�ض ال�سريع لزما حي���ث كان امل�سرتي �سيجهز �سحنة الأ�سماك؛ ومن �ساأن 
التجهيز اأن يجعل من امل�ستحيل التيقن مما اإن كانت الأ�سماك معيبة عندما بيعت(؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ض، هولندا، ١٥ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧، يونيلك�ض )فح�ض 

الفراء بعد اأن مت جتهيزها بالفعل مل يكن يف الوقت املنا�سب(.
)٨٨( حمكم���ة منطق���ة كولونيا، اأملانيا، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، يونيلك����ض، نق�ستها لأ�ساب اأخرى ق�سية كالوت رقم ١٢٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 

٢٦ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/980630f5. :٨٩( قارن املحكمة البتدائية يف هل�سنكي، فنلندا، ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html#proceed )وج���ود الفحو����ض ال�سابق���ة للت�سليم الت���ي اأظهرت حمتوى مقبول من الفيتامني يف منتج���ات العناية بالب�سرة يعفى امل�سرتي من �س���رورة اإجراء فح�ض بعد الت�سليم 
مبا�س���رة للتحق���ق م���ن املحتوى الفيتاميني(، بق�سية كالوت رق���م ٢٨0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف يينا، اأملاني���ا، ٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٨[ )مل يكن يحق للم�س���رتي اأن يعول على �سهادة 

التفتي�ض البيطري ال�سابقة للت�سدير التي ت�سهد على احلالة ال�سحية لالأ�سماك، وكان ينبغي للم�سرتي اأن يفح�ض عينات من الأ�سماك بعد الت�سليم(.
)٩0( ق�سية كالوت رقم ١٢0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤[ )كان الفح�ض الذي اأجراه امل�سرتي يف توقيته املنا�سب، عند اإيالء العتبار 

لك���ون يوم���ني من الفرتة كانا يومي عطلة نهاي���ة الأ�سبوع( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكم���ة منطقة ريدلينغني، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٤، يونيلك�ض )كانت مدة 
ثالثة اأيام كافية لفح�ض الكمية امل�سّلمة من حلم اخلن زير، على الرغم من اأن عطالت عيد امليالد ت�ساربت مع اإجراء الفح�ض(. لكن انظر ق�سية كالوت رقم ٨٣٣ ]املحكمة العليا، 

هولندا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٨[ )رغم عطلة امل�سرتي ال�سيفية، مل يكن ينبغي اأن يتاأخر يف فح�ض الب�سائع عندما ا�ستكى منها زبونه يف متوز/يوليه(.
)٩١( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢00الولي���ات املتح���دة، ٢١ اأيار/ماي���و ٤
cases/040521u1.html؛ )وق���ت الفح����ض يتاأث���ر ب�"تعّقد املاكينات ... ]و[ احلاج���ة اإىل التدريب واإىل اإ�سالحات م�ستمرة فيما يتعلق باملاكين���ات(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة 
كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html؛ حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ حزيران/يوني���ه ١٩٩٤، يونيلك�ض )حيث كانت الب�سائع 
تتاأل���ف م���ن حمركني ي���راد ا�ستخدامهما ل�سنع اآلت �سغط هيدروليكية وماكينات حلام، كان متاحا للم�سرتي وقت اأكرث من الوقت املعتاد لإجراء الفح�ض من اأجل البت يف املطابقة 
للموا�سف���ات التقني���ة؛ غ���ري اأنه، بالنظر اإىل اأن امل�سرتي اأّخر فح�ض الب�سائع اإىل نحو اأربعة ا�سهر من ت�سليم املح���رك الثاين )١٦ �سهرا من ت�سليم املحرك الأول(، مل يكن الفح�ض 

يف توقيته املنا�سب(.
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)٩٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٤٩ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة 

فرانكف���ورت، اأملاني���ا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملاني���ا، ٦ اأيلول/�سبتمرب ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٩٢ ]حمكم���ة كانتون �سافهاوزي���ن، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٤[ )انظر الن�ض 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :الكام���ل للق���رار(؛ املحكم���ة التجارية يف �سان���ت غالني، �سوي�س���را، ١١ �سباط/فرباير ٢00٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان

cases/030211s1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٣١٥ ]حمكم���ة النق����ض، فرن�سا، ٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٩[ )روعي���ت يف حتديد الوقت املتاح للفح�ض �سعوبة التعام���ل مع ال�سفائح الفلزية 
التي يتعلق بها البيع(؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ض )الفرتة املتاحة للفح�ض تكون اأطول للب�سائع التي يجب جتهيزها قبل اأن يت�سنى 
اكت�س���اف العي���وب )والب�سائ���ع يف هذه احلالة هي غزل يراد ن�سجه((؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ٦ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ١٩٩٧، يونيلك�ض )مل يكن يتعني على م�سرتي 
الغزل اخلام اأن يفح�ض الب�سائع قبل جتهيزها؛ و�سيكون من غري املعقول اأن ُيتوقع من امل�سرتي اأن يحل لفات الغزل لكي يفح�سه قبل جتهيزه(؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، 
٢٣ حزيران/يوني���ه ١٩٩٤، يونيلك����ض )اأتيح���ت للم�سرتي فرتة اأطول من املعتاد لفح�ض املحركات التي �ست�ستخدم يف عملية ال�سن���ع، لأنه كان يتعني على امل�سرتي اأن يرّكب الب�سائع 
ويق���وم بت�سغيله���ا لكي يكت�سف العي���وب(. قارن ق�سية كالوت رقم ٨١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملاني���ا، ١0 �سباط/فرباير ١٩٩٤[ )يتوقف الوقت املتاح للفح�ض على 
ظ���روف احلال���ة املعّينة، التي تت�س���ل، يف هذه احلالة، ببيع قم�سان، "كان من ال�سهل فح�ض القم�سان - بطريقة العّينة على الأق���ل - بعد ت�سليمها مبا�سرة"( )انظر الن�ض الكامل 
للقرار(. لكن انظر ق�سية كالوت رقم ٩٨ ]حمكمة رورموند، هولندا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩١[ )كون البيع يتعلق باأجبان جممدة ل يعفي امل�سرتي من الفح�ض الفوري، وكان 

بو�سع امل�سرتي اأن يدفئ عينة من الكمية امل�سّلمة ويفح�سها( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٩٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ 

اآذار/مار�ض ٢00٢ (Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International)، يونيلك�ض؛ حمكمة ت�سفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، يونيلك�ض )كان ينبغي للم�سرتي 
اأن يفح�ض الأ�سماك قبل جتهيزها وبيعها لزبائنه، علما باأن امل�سرتي كان قد اكت�سف بالفعل عدم مطابقة يف �سحنة �سابقة اأر�سلها البائع(؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، 
٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970627b1.html )"العيوب التي ُوجدت يف ال�سحنات ال�سابقة هي عامل ُينظر فيه 

لدى البت يف مالءمة توقيت الفح�ض"(.
)٩٤( ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة برلني، اأملانيا ٢١ اآذار/مار�ض ٢00٣[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٩٥( املحكم���ة الإقليمي���ة يف جيلين���ا، �سلوفاكي���ا، ٢٥ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/071025k1.html )العيوب يف املالب�ض مل يكن ممكنا اكت�سافها اإىل اأن يلب�سها زبائن امل�سرتي الذين ي�سرتون بالتجزئة(؛ ق�سية كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، 
 Chicago Prime( ٢00؛ حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة اإلين���وي ال�سمالية، الوليات املتح���دة، ٢١ اأيار/ماي���و ٤)اأملاني���ا، ١١ ني�سان/اأبري���ل ٢00٥[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار
.Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون 
�سافهاوزي���ن، �سوي�س���را، ٢٧ كان���ون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�س���را، ١١ �سباط/فرباير ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٧ �سباط/فرباي���ر ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html )ل يوجد واجب باأن ُتفح�ض ماكينات الفيديو للتحقق من وجود �سمات الأمان الكهربائي الأ�سا�سية(؛ 
حمكم���ة منطق���ة ريدلينغ���ني، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٤، يونيلك�ض )كان من ال�سهل تبنّي العي���وب يف حلم اخلن زير املنقو�ض التجفيف، ولذل���ك كان ينبغي للم�سرتي اأن 
يفح����ض الب�سائ���ع ويكت�سف العيوب �سريعا(؛ حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، يونيلك�ض، ُنق�ست لأ�سباب اأخرى يف ق�سية كالوت رقم ١٢٢ ]املحكمة 
الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٦ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٤[ )كان من ال�سهل تبنّي اخلطاأ يف تقرير الأعمال، ولذلك كان يلزم اإجراء الفح�ض �سريعا( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٥٩ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٨ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )حيث يكون من ال�سهل ك�سف العي���وب، ل ينبغي اأن يتجاوز الوقت املتاح 
للفح����ض اأ�سبوع���ا واحدا(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[ )حيث كانت املواد الكيميائية �ستخلط مع مواد اأخرى وكان 
�ض الفرتة الزمنية املتاحة  م���ن ال�سه���ل تبنّي العيوب، كان يلزم فح�ض الب�سائع فورا(. انظر اأي�سا املحكمة املدنية يف كونيو، اإيطالي���ا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦، يونيلك�ض )تخفَّ
لتقدمي الإخطار )ورمبا الفح�ض( اإذا كان من ال�سهل التعرف على العيوب(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٨٢ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، ٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00١[ )انظر 

الن�ض الكامل للقرار(.
 )٩٦( املحكمة الإقليمية يف جيلينا، �سلوفاكيا، ٢٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071025k1.html

)٩٧( ق�سية كالوت رقم ٨٢٨ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢ كانون الثاين/يناير ٢00٧[.

 )٩٨( حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html

)٩٩( ق�سية كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

 )١00( املحكمة العليا يف ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html

 )١0١( املحكمة الإقليمية العليا يف �سليزفيغ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html )كان يتعني فح�ض املا�سية فورا بعد الت�سليم، ب�سبب اإمكانية التغري ال�سريع يف حالتها(.

 )١0٢( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1. :١0٣( حمكمة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html، اأُق���رت احلج���ج يف ق�سية كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )"كمعيار تقري�ب ي، يحتاج اإىل التعديل يف اأي من 
الجتاهني وفقا لظروف كل حالة على حدة، ميكن اأن تنطبق فرتة فح�ض قدرها اأ�سبوع واحد—اأي خم�سة اأيام عمل(؛ واإن كانت ت�سري يف مكان اآخر اإىل اأن الفرتة املتاحة لفح�ض 
الب�سائ���ع غ���ري �سريعة العطب ينبغي اأن حتدد باأ�سبوع���ني اإىل ثالثة اأ�سابيع(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزي���ن، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر 
ل فرتة زمني���ة قدرها ١٤ يوما ]�سبعة ايام  الن����ض الكام���ل للقرار( )"فيما يتعلق بالف���رتة الزمنية للفح�ض، يكفي نحو اأ�سبوع واحد... وفيم���ا يتعلق بالفح�ض وتوجيه الإخطار، ت�سكِّ
للفح�ض و�سبعة ايام لتوجيه الإخطار[ فرتة اإر�سادية" —رغم اأن املحكمة قررت اأن تلك الفرتة غري كافية بناء على وقائع احلالة املعيَّنة(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، 
النم�س���ا، ١٤ كان���ون الثاين/يناير ٢00٢[ )ُتوافق على النهج الذي اتبعته حمكمة ال�ستئناف الأدن���ى والذي اأّكد ما يلي: "كتقدير عام لأغرا�ض الإر�ساد، ميكن اأن تنطبق فرتة اأ�سبوع 
واحد )خم�سةاأايام عمل( للتفتي�ض"( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا ١١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[ )"ب�سفة عامة، 
ينبغي اأن يفح�ض امل�سرتي الب�سائع يف غ�سون اأ�سبوع من الت�سليم"(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[ )حيث كانت املواد 
الكيميائي���ة �ستخل���ط م���ع مواد اأخرى وكان من ال�سهل تبنّي العيوب، كان الفح�ض الفوري للب�سائع لزما(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٣٥٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٨ 
ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )"حيث يكون اكت�ساف العيوب �سهال ... ل ينبغي اأن تتجاوز الفرتة املتاحة للفح�ض فرتة اأ�سبوع واحد"(؛ حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، اأملانيا، ٢٢ 

١٧١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٧٢

اأيار/ماي���و ١٩٩٢، يونيلك����ض )ت�سم���ح عموما باأ�سبوع واحد لفح�ض الب�سائع(؛ ق�سية كالوت رقم ١0٥٧ ]املحكمة العليا، النم�س���ا، ٢ ني�سان/اأبريل ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html )"من �ساأن ف���رتة ١٤ يوما اأن تكون معقولة لفح�ض الب�سائع وتوجي���ه الإخطار الواجب، بالنظر 
http://cisgw3. :اإىل ع���دم وج���ود ظروف خا�سة"(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
law.pace.edu/cases/080125g1.html )ف���رتة ١٤ يوم���ا اإىل ح���د اأق�سى قدره �سهر واحد بعد ت�سّلم الب�سائع ت�سكل وقتا معقول للفح�ض وتوجيه اإخطار بعدم املطابقة، ما عدا حيث 
تك���ون هن���اك ظروف معّينة توؤدي اإىل حتديد فرتة اأق�سر اأو اأطول(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، ١ حزيران/يونيه ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html )ف���رتة ١٤ يوم���ا للفح�ض وتوجيه اإخطار بعدم املطابقة فرتة معقولة، يف ح���ال عدم وجود ظروف خا�سة(. ق�سية 
كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )يتاح للم�سرتي ما جمموعه نحو ١٤ يوما للفح�ض وتوجيه اإخطار بالعيوب، ما مل 

ت�سر ظروف خا�سة اإىل غري ذلك(.
)١0٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٣0 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كالرزروه���ي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يوني���ه ١٩٩٧[. انظر اأي�سا حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة اإلينوي ال�سمالية، 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢00الولي���ات املتح���دة، ٢١ اأيار/ماي���و ٤
cases/040521u1.html )ت�ست�سهد، مع املوافقة، بقرارات تق�سي، ب�سفة عامة، باأن يتم الفح�ض يف غ�سون ثالثة اأيام اإىل اأربعة اأيام من الت�سليم، وكذلك قرارات تق�سي بالفح�ض 
http://cisgw3.law.pace. :الف���وري بع���د الت�سليم(. قارن املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
edu/cases/030211s1.html )"يف غ�س���ون اأي���ام عمل قليلة"(؛ حمكمة منطق���ة دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940623g1.html )اأيام عمل قليلة(.

)١0٥( املحكم���ة العلي���ا يف كانت���ون اأبينت�سيل اآو�سرهودي���ن، �سوي�سرا، ١٨ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٨، يونيلك����ض )الفرتة البالغة اأ�سبوعني املتاحة للفح����ض فرتة معقولة حيث اكت�سف 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :زبائ���ن امل�س���رتي العيوب(؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ، �سوي�س���را، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان
cases/061219s1.html. )كقاعدة عامة لفح�ض الب�سائع غري ال�سريعة العطب وغري اخلا�سعة لتقلبات كربى يف الأ�سعار، اأ�سبوعان )ولكن لي�ض اأقل من اأ�سبوع واحد اأو خم�سة اأيام 

عمل( بعد الت�سليم(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1. :١0٦( حمكم����ة ال�ستئناف يف برين، �سوي�س����را، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن����وان(

html، اأُقرت احلجج يف ق�سية كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )"يف غياب ظروف اأخرى تربر حتديد فرتة اأق�سر اأو 
د الفرتة املمنوحة لفح�ض الب�سائع غري ال�سريعة العطب باأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سابيع"؛ رغم اأنها ت�سري اأي�سا  اأط����ول، ويف غي����اب ممار�س����ات متبعة اأو اأعراف مرعية معّينة، ينبغي اأن حتدَّ
اإىل اأنه "كمعيار تقري�بي، يحتاج اإىل التعديل يف اأي من الجتاهني وفقا لظروف كل حالة على حدة، ميكن اأن تنطبق فرتة متاحة للفح�ض قدرها اأ�سبوع واحد—اأي خم�سة اأيام عمل"(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1. :١0٧( حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[.

)١0٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٤٩ ]حمكمة مقاطع���ة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سم���رب ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولونيا، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html :اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
دة(. )١0٩( ق�سية كالوت رقم ٤٨٤ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٢[ )اأ�سماك جممَّ

)١١0( املحكم���ة العلي���ا يف كانتون اأبينت�سيل اآو�سرهودين، �سوي�سرا، ١٨ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٨، يونيلك����ض؛ ق�سية كالوت رقم ٣١٥ ]حمكمة النق�ض، فرن�سا، ٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٩[ 

)انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)١١١( ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١١٢( جلن���ة التحكي���م القت�سادي والتجاري الدويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، ٢٣ �سباط/فرباير ١٩٩٥، يونيلك�ض، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 

.http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/950223c1.html :العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1. :١١٣( حمكمة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html، اأُقرت احلجج يف ق�سية كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١١٤( Hovioikeus / hovrätt هل�سنك���ي، فنلن���دا، ٣١ اأيار/ماي���و ٢00٤ ).Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A(، حتلي���ل حتري���ري بالإنكليزي���ة متاح يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html :الإنرتنت على العنوان
)١١٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٦ ]حمكم���ة منطقة اآخني، اأملاني���ا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩0[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(. انظر اأي�سا املحكمة العلي���ا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار�ض 

٢00٩ (.Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd)، ن�ض بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html )اعُترب الفح�ض 
الف���وري بع���د و�س���ول الب�سائع منا�س���ب التوقيت(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٦٧ ]حمكمة ف���وريل، اإيطاليا، ١١ كان���ون الأول/دي�سمرب ٢00٨[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 

العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html( )بنف�ض املفاد(.
)١١٦( ق�سية كالوت رقم ٤٥ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٨٩ )قرار التحكيم رقم ٥٧١٣([ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١١٧( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كولوني���ا، اأملانيا، ١٢ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢00٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

.cases/070112g1.html

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020729s1.html :١١٨( املحكمة العليا يف لو�سرين، �سوي�سرا، ٢٩ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)ماكينات معّقدة(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1. :١١٩( املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٤، يونيلك�ض.

)١٢0( ق�سية كالوت رقم ٤٨٢ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، ٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00١[ )كان ينبغي للم�سرتي اأن يفح�ض كوابل امل�ساعد التي �سلِّمت يف بكرات 

غري �سحيحة احلجم يف الوقت الذي قام فيه باإعادة لف الكوابل على بكرات �سحيحة احلجم )وهو ما حدث بعد الت�سليم بثمانية اأيام(؛ وكان اكت�ساف زبون امل�سرتي عيوبا ظاهرة 
يف الكوابل بعد نحو �سهرين من ذلك احلني غري منا�سب التوقيت فيما يتعلق بالتزامات امل�سرتي مبوجب املادة ٣٨ )١((.

)١٢١( ق�سية كالوت رقم ٦0٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١٢٢( ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ض ٢00٣[.

)١٢٣( ق�سية كالوت رقم ٨٤٩ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١٢٤( ق�سية كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html


 )١٢5( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html

)١٢٦( ق�سية كالوت رقم ١٩٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، �سوي�سرا، ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١٢٧( ق�سية كالوت رقم ٢5١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا ٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[.

)١٢٨( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٢١ اأيار/مايو ٢٠٠٤ ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html :يف الإنرتنت على العنوان
)١٢٩( ق�سي���ة كالوت رقم ٢٨5 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[؛ حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، اأملانيا، ٢٢ اأيار/مايو ١٩٩٢، متاحة 

يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/56.htm؛ ق�سية كالوت رقم ٣5٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[.
)١٣٠( ق�سية كالوت رقم ٨٢٨ ]حمكمة هريتوغينبو�ص، هولندا، ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧[.

)١٣١( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، يونيلك�ص.

)١٣٢( ق�سية كالوت رقم ٢٣٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢5 حزيران/يونيه ١٩٩٧[.

)١٣٣( حمكمة منطقة ريدلينغني، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٤، يونيلك�ص؛ حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، 5 ني�سان/اأبريل ١٩٩5، يونيلك�ص )الفح�ص للتحقق من 

اأن كمية املالب�ص الريا�سية �سحيحة(.
)١٣٤( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٦ )قرار التحكيم رقم ٨٢٤٧(، يونيلك�ص.

)١٣5( ق�سية كالوت رقم ٨١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٤[.

 Minermet S.p.A. Italy v. China Metallurgical Import & Export Dalian( ٢٠٠5 املحكم���ة البحري���ة يف داليان، جمهورية ال�س���ني ال�سعبي���ة، ٢٩ حزيران/يوني���ه )١٣٦(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050629c1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Company, China Shipping Development Co., Ltd Tramp Co.

)١٣٧( ب�س���اأن التميي���ز بني العيوب الكامنة والعيوب الظاه���رة، انظر ق�سية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ص ١٩٨٩[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ 

]حمكم���ة فيجيفان���و، اإيطالي���ا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملاني���ا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ص ١٩٩٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ 
ق�سية كالوت رقم ٢٣٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢5 حزيران/يونيه ١٩٩٧[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html :١٣٨( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)١٣٩( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو�ص، هولندا، ١١ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )الوقت املنا�سب لتوجيه اإخطار 

مبوجب املادة ٣٩ ب�ساأن العيوب التي كان ينبغي اكت�سافها خالل "فح�ص ب�سيط" عندما مت ت�سليم الب�سائع للم�سرتي بداأ �سريانه من وقت اإجراء الفح�ص الب�سيط؛ والوقت املنا�سب 
لتوجي���ه اإخط���ار مبوج���ب املادة ٣٩ ب�ساأن العيوب التي مل يكن بالو�س���ع اكت�سافها اإىل حني اإجراء "فح�ص اأكرث دقة" عندما و�سلت الب�سائ���ع اإىل مباين زبون امل�سرتي بداأ �سريانه من 

وقت اإجراء الفح�ص الأكرث دقة(.
)١٤٠( انظ���ر احلا�سي���ة ٤٦ اأعاله والن�ص املرافق الذي يناق�ص ق�سي���ة كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )الفرتة املتاحة للفح�ص 

لكت�ساف العيوب الكامنة يف جهاز الطحن مل تبداأ اإىل اأن تعطل اجلهاز بعد نحو ثالثة ا�سابيع من الت�سليم(.
)١٤١( انظر احلا�سية ٤٤ اأعاله والن�ص املرافق؛ واحلا�سية ٩٣ اأعاله والن�ص املرافق.

)١٤٢( يف اإطار هذا النهج، تكون م�ساألة اكت�ساف مثل هذه العيوب الكامنة يف الوقت املنا�سب م�ساألة ل حتكمها املادة ٣٨ بل ال�سرط الوارد يف املادة ٣٩ )١( باأن يخطر امل�سرتي 

البائ���ع بع���دم املطابق���ة "خالل فرتة معقولة من اللحظة التي اكت�سَف فيها العيَب اأو كان من واجبه اكت�ساُفه." وبعبارة اأخرى، على الرغم من اأن هذا النهج يفرت�ص اأن العيب الكامن 
ق���د ل يك���ون من املعقول اأن يت�سنى اكت�سافه خالل الفح�ص الذي تقت�سيه املادة ٣٨، يك���ون امل�سرتي مع ذلك مكلَّفا مبوجب املادة ٣٩ باتخاذ اإجراءات معقولة لكت�ساف تلك العيوب. 

لالإطالع على املزيد من املناق�سة لهذه امل�ساألة، انظر النبذة ب�ساأن املادة ٣٩.
)١٤٣( حمكم���ة منطق���ة بادربورن، اأملانيا، ٢5 حزيران/يونيه ١٩٩٦ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. لالإطالع على قرارات اأخرى تتخذ نهجا مماثال ب�ساأن العالقة بني الفح�ص 

مبوج���ب امل���ادة ٣٨ واكت�ساف العيوب الكامنة، انظر ق�سي���ة كالوت رقم 5٩٠ ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يوني���ه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )"�سريان 
الفرتة الزمنية املعقولة بالن�سبة للعيوب الكامنة، يف حال عدم وجود فرتات فح�ص اأخرى، فور اكت�ساف امل�سرتي عدم املطابقة"(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٠ ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف يين���ا، اأملاني���ا، ٢٦ اأيار/ماي���و ١٩٩٨[ )ل يكون لعدم فح�ص الب�سائع ح�سبما هو من�سو�ص عليه يف املادة ٣٨ اعتبار اإذا ا�ستطاع امل�سرتي اأن يثبت اأن الفح�ص الذي يجريه خبري مل 
www.cisg.at/1_22399x.htm :يكن من �ساأنه اأن يك�سف العيب"(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ص ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان 
)ت�سري اإىل اأنه لو كان امل�سرتي قد اأجرى فح�سا دقيقا ومهنيا للب�سائع بعد الت�سليم ومل يك�سف الفح�ص عيبا كامنا يف املطابقة لكان امل�سرتي قد وفى بالتزاماته مبوجب املادة ٣٨(؛ 
حمكم���ة منطق���ة اإيلفانغني، اأملاني���ا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ص ١٩٩5، يونيلك�ص )ت�سري اإىل اأن امل�سرتي وفى بالتزاماته مبوجب امل���ادة ٣٨ بفح�ص الب�سائع دون اإجراء حتليل كيميائي ك�سف، 

عندما اأُجري لحقا، عيبا كامنا(.
)١٤٤( ق�سية كالوت رقم 5٩٠ ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١٤5( انظر احلا�سية ٤٣ اأعاله والن�ص املرافق.

)١٤٦( انظر حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، 5 ني�سان/اأبريل ١٩٩5، يونيلك�ص )تن�ص على اأن الفح�ص مبوجب املادة ٣٨ يجب عادة اأن يجرى يف مكان تنفيذ التزام الت�سليم 

مبوجب املادة ٣١(.
 )١٤٧( يكون ذلك �سحيحا، مثال، اإذا اتفق الطرفان على اأي من امل�سطلحات التجارية املختلفة التي مبوجبها يحتمل امل�سرتي عبء الهالك عندما تكون الب�سائع يف النقل— مثال،

ت�سلي���م الناق���ل (FCA) )... م���كان الو�سول املع���نيَّ بال�سم( يف اإطار الإنكوترم���ز. وتتحقق نف�ص النتيجة يف ال�سفق���ات امل�ستملة على نقل الب�سائع اإذا مل يتف���ق الطرفان على مكان 
الت�سليم، ففي هذه احلالت، تق�سي املادة ٣١ )اأ( باأن الت�سليم يتم عندما ي�سلِّم البائع الب�سائع اإىل اأول ناقل لإي�سالها اإىل امل�سرتي.

)١٤٨( حيث ن�ص العقد على الت�سليم "على ظهر ال�سفينة (FOB) يف مومبا�سا، كينيا،" راأت املحكمة اأن البائع ملزم مبوجب املادة ٣٨ )٢( بفح�ص الب�سائع يف مومبا�سا )ولي�ص 

يف اأوغن���دا، الت���ي اأعي���د �سحن الب�سائع اإليها لحقا(، لأن مومبا�سا كانت جهة مق�سد الب�سائع ح�سب �سروط العقد. ق�سية كالوت رقم ٧٧5 ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ 
ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠5[ )انظ���ر الن����ص الكامل للقرار(. غري اأنه، حيث ل ي�ستمل العقد على نقل ب�سائع من جان���ب طرف ثالث ناقل، ل تنطبق املادة ٣٨ )٢(. حمكمة بريدا، هولندا، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html :١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

١٧٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :149( املحكم���ة التجاري���ة يف �شان���ت غال���ن، �شوي�ش���را، 11 �شباط/فرباي���ر ٢٠٠٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/030211s1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٦٠8 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)15٠( ق�شية كالوت رقم ٦٠8 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)151( ق�شية كالوت رقم 8٠٢ ]املحكمة العليا، اإ�شبانيا، 17 كانون الثاين/يناير ٢٠٠8[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)15٢( حمكم���ة ال�شتئن���اف يف هل�شنك���ي، فنلندا، ٢9 كانون الثاين/يناي���ر 1998، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap4.html#engl . لالإطالع 

عل���ى ق�شاي���ا اأخرى تطبق فيها املادة ٣8 )٢(، انظر ق�شي���ة كالوت رقم 1٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 8 اآذار/مار�ص 1995[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التابعة 
لغرفة التجارة الدولية، حزيران/يونيه 199٦ )قرار التحكيم رقم 8٢47(، International Court of Arbitration Bulletin، املجلد 11، ال�شفحة 5٣ )٢٠٠٠(؛ املحكمة املدنية يف 
كونيو، اإيطاليا، ٣1 كانون الثاين/يناير 199٦، يونيلك�ص؛ حمكمة منطقة لند�شوت، اأملانيا، 5 ني�شان/اأبريل 1995، يونيلك�ص؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، 
جمهوري���ة ال�ش���ن ال�شعبية، 1995، يونيلك�ص )مبوجب عقد �شيف (CIF) )الت�شليم خال�ص الكلف���ة والتاأمن واأجور ال�شحن(، حيث يتم الت�شليم للم�شرتي عندما تعرب الب�شائع �شياج 

ال�شفينة يف امليناء للتحميل، ل يبداأ الوقت املتاح للم�شرتي للفح�ص اإىل اأن ت�شل الب�شائع اإىل ميناء املق�شد(.
)15٣( خال�ش���ة ق�شي���ة كالوت رقم 984 ]جلن���ة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شيني���ة، جمهورية ال�شن ال�شعبية، 4 ت�شري���ن الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[ )انظر الن�ص 

الكامل للقرار(.
)154( تن����ص امل���ادة ٦ م���ن اتفاقية البيع على اأنه يج���وز للطرفن "ا�شتبعاُد تطبيق هذه التفاقية، كم���ا يجوز لهما ... خمالفُة ن�صٍّ من ن�شو�شه���ا اأو تعديل اآثاره،" ولي�ص ذلك 

فح�شب، بل اإن املادة ٣8 )٢( نف�شها م�شاغة بعبارات تدل على ال�شماح )"يجوز تاأجيل هذا الفح�ص"( خالفا للطريقة الإلزامية.
)155( ق�شية كالوت رقم 48 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير 199٣[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)15٦( م���ا مل تنطب���ق امل���ادة ٣8 )٣(، يبداأ عادة �شريان الوقت املتاح للم�شرتي لفح�ص الب�شائع عند ت�شليم الب�شائع اأو، يف حالة الب�شائع التي ينقلها طرف ثالث ناقل، عندما 

ت�شل الب�شائع اإىل جهة مق�شدها. انظر الفقرة ٢٠ اأعاله.
)157( الفرق بن عبارة "غيرَّ امل�شرتي وجهة الب�شائع" وعبارة "اأعاد اإر�شالها"، وفقا لكلمة من مندوب من هولندا يف موؤمتر فيينا الدبلوما�شي لعام 198٠ الذي مت فيه اعتماد 

الن�ص النهائي لتفاقية البيع، هو كما يلي: "تعني عبارة 'اأعاد اإر�شالها' اأن الب�شائع و�شلت اإىل جهة مق�شدها الأوىل ثم بعد ذلك مت اإر�شالها لإكمال م�شارها. اأما عبارة 'غيرَّ امل�شرتي 
وجه���ة الب�شائ���ع' فتعن���ي اأن الب�شائع مل ت�شل ق���ط اإىل جهة مق�شدها الأوىل". املحا�شر املوجزة ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�شائ���ع، الجتماع ال�شاد�ص ع�شر 
للجنة الأوىل، A/CONF.97/C.1/SR.16، اأُعيد ا�شتن�شاخها يف الوثائق الر�شمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�شائع، فيينا، 1٠ اآذار/مار�ص - 11 ني�شان/اأبريل 
http://www.cisg.law.pace. :198٠، يف ال�شفح���ة ٣٢٠، الفق���رة 18؛ ملحوظة على تعليق الأمانة ب�شاأن املادة ٣8 )امل���ادة ٣٦ من م�شروع التفاقية( متاحة يف الإنرتنت على العنوان

.edu/cisg/text/secomm/secomm-38.html

)158( وهك���ذا فحي���ث كان م���ن املعق���ول اأن ي�شتطي���ع امل�ش���رتي اأن يفح�ص الب�شائ���ع عندما كان���ت بحوزته قبل اإع���ادة اإر�شالها اإىل زبون���ه، ل تنطبق امل���ادة ٣8 )٣(. املحكمة 

  http://cisgw3/law/pace/edu/cases/071108g1.html :الإقليمي���ة العليا يف در�شدي���ن، اأملانيا، 8 ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠7، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان 
)اأتيحت للم�شرتي فر�شة معقولة لفح�ص الب�شائع خالل الأ�شهر الثالثة التي كانت فيها بحوزته قبل اإعادة اإر�شالها؛ ولذلك ل تنطبق املادة ٣8 )٣((؛ املحكمة التجارية يف ها�شيلت، 
بلجيكا، ٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠4، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html  )اأتيح للم�شرتي وقت وفي لفح�ص 
الب�شائ���ع خ���الل الأ�شابي���ع ال�شتة التي كانت فيها بحوزته قبل اإعادة اإر�شاله���ا اإىل زبونه، على الرغم من اأن م�شاألة ما اإن كانت قد اأتيح���ت للم�شرتي فر�شة معقولة لفح�ص الب�شائع 
قب���ل اإع���ادة اإر�شاله���ا تتوقف على ما اإن كان من �شاأن الفح�ص اأن يتطلب اإزالة التغليف اأو الأختام اأو اأي دليل اآخر على موثوقية الب�شائع، يلزم لنقل الب�شائع اإىل زبون امل�شرتي؛ ولأن 

امل�شرتي مل يربهن على اأن اإزالة تلك الأ�شياء كانت لزمة، ل ي�شتطيع امل�شرتي اأن ي�شتظهر باملادة ٣8 )٣((.
)159( لالإطالع على مثال قررت فيه حمكمة اأن كل مقت�شيات املادة ٣8 )٣( قد ا�شتوفيت، انظر املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠4، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411g1.html :1٦٠( حمكم���ة منطقة في�شت���اخ، اأملانيا، 11 ني�شان/اأبريل ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

قيل )يف راأي القا�شي( اإن كون البائع يعرف اأن امل�شرتي يوجد يف بلد غي البلد الذي �شت�شلرَّم فيه الب�شائع ل يعني اأن البائع كان يعلم اأو كان ينبغي اأن يعلم اأن الب�شائع �شيعاد �شحنها. 
ق�شية كالوت رقم 775 ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، 11 ني�شان/اأبريل ٢٠٠5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :1٦1( املحكم���ة التجاري���ة يف ها�شيل���ت، بلجي���كا، ٦ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠4، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/040106b1.html. رئي اأن كون امل�شرتي الأوغندي كان �شيتعن عليه اأن ي�شافر جوا اإىل كينيا لكي يفح�ص الب�شائع يف مكان الت�شليم قبل اإعادة �شحنها اإىل اأوغندا، وكون ذلك 
الفح�ص كان ميكن اأن يوؤدي اإىل دفع ر�شوم جمركية كينية، ل مينع من اأن تكون قد اأتيحت للم�شرتي فر�شة معقولة لفح�ص الب�شائع يف كينيا، فقد كان بو�شع امل�شرتي الأوغندي اأن 
يتجنب نفقات ال�شفر اجلوي اإىل كينيا عن طريق ا�شتخدام وكيل لفح�ص الب�شائع، وقد اأتيح للم�شرتي وقت وفي للرتتيب لفح�ص الب�شائع يف كينيا، ومل يكن الفح�ص يتطلب �شعوبة 
يف اإزال���ة الب�شائ���ع م���ن تغليفها؛ وف�شال عن ذلك، مل ُيثبت امل�شرتي اأن الفح�ص كان �شيوؤدي اإىل دفع ر�ش���وم جمركية كينية. وف�شال عن ذلك، توىلىّ امل�شرتي تبعة الر�شوم اجلمركية 
الكيني���ة ونفق���ة ال�شفر اإىل كيني���ا باملوافقة على �شرط لل�شعر والت�شليم ين�ص على الت�شلي���م يف كينيا. ق�شية كالوت رقم 775 ]حمكمة منطقة فرانكف���ورت، اأملانيا، 11 ني�شان/اأبريل 

٢٠٠5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)1٦٢( ق�شية كالوت رقم 1٢٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �شباط/فرباير 1994[؛ انظر اأي�شا يونيلك�ص.

)1٦٣( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�شمالية، الوليات املتحدة، ٢1 اأيار/مايو ٢٠٠4 ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html :يف الإنرتنت على العنوان
)1٦4( ق�شية كالوت رقم 944 ]حمكمة هيتوغينبو�ص، هولندا، 11 ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)1٦5( ق�شية كالوت رقم ٢9٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �شاربروكن، اأملانيا، 1٣ كانون الثاين/يناير 199٣[.

)1٦٦( ق�شية كالوت رقم 19٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�شين، �شوي�شرا، 8 كانون الثاين/يناير 1997[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
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املادة ٣٩

دًا طبيعَة  ك بالَعي���ب يف ُمطاَبقة الب�سائع اإذا مل ُيخط���ر البائَع حمدِّ )١( َيفِق���ُد امل�س���رتي حقَّ التم�سُّ
العيب خالل فرتة معقولة من اللحظة التي اكت�سَف فيها العيَب اأو كان من واجبه اكت�ساُفه.

ك بع���دم املطابقة اإذا مل ُيخِط���ر البائَع بذلك  )٢( وف���ى جمي���ع الأحوال، َيفِق���ُد امل�سرتي حقَّ التم�سُّ
خ���الل ف���رتة اأق�ساها �سنتان م���ن تاريخ ت�سلُّم امل�سرتي الب�سائع فعال، اإّل اإذا كان���ت هذه املدة ل تتَّفق مع مدة 

ال�سمان التي ن�ضَّ عليها العقد.

نظرة جمملة

١- مبوج���ب املادة ٣٩، يق���ع على امل�س���رتي الذي يّدعي ب���اأن الب�سائع 
امل�سّلم���ة غري مطابقة ل�سروط العقد التزام باإخطار البائع بعدم املطابقة. 
وينق�س���م ه���ذا احلك���م اإىل جزاأي���ن فرعي���ني يتن���اولن فرتت���ني زمنيتني 
خمتلفت���ني لالإخط���ار املتوجب: فامل���ادة ٣٩ )١( تقت�س���ي اإر�سال الإخطار 
بع���دم املطابقة خالل فرتة معقولة بع���د اأن اكت�سفه امل�سرتي اأو كان ينبغي 
اأن يكت�سف���ه؛ اأما املادة ٣٩ )٢( فتن�ض عل���ى اأنه، يف جميع الأحوال، يجب 
على امل�سرتي اأن ير�سل اإخطارا اإىل البائع بعدم املطابقة املدعى به خالل 
�سنتني من التاريخ الذي �سلِّمت فيه الب�سائع فعال اإىل امل�سرتي، اإل اإذا كان 
ه���ذا احلد الزمني ل يتفق مع مدة ال�سمان املتعاقد عليها. وكما هو م�سار 
اإلي���ه يف الفق���رات ٥ و٧ و٩ و١٤ و١٩ اأدناه، ثمة اأح���كام اأخرى من اتفاقية 
البيع—مب���ا يف ذلك الأحكام التي تنظم تف�س���ري البيانات التي يديل بها 
الطرف���ان و�سلوكهم���ا )امل���ادة ٨(، واأثر الع���ادات امل�ستقرة ب���ني الطرفني 
والأع���راف التجارية )املادة ٩(، وال�سروط ال�سكلي���ة )املادتان ١١ و٢٩(، 
وتكوي���ن العق���د )امل���واد ١٤-٢٤(، وفعالية الإخطار ال���ذي ير�سل بطريقة 
�سليمة )املادة ٢٧(—حتكم جوانب الإخطار املقدم مبوجب املادة ٣٩.)١(

نطاق املادة ٣٩

٢- ينطب���ق التزام الإخطار الذي تفر�سه املادة ٣٩ اإذا ادعى امل�سرتي 
اأن الب�سائع امل�سّلمة)٢( تعاين من عيب يف املطابقة، دون اعتبار ل�سبب عيب 
ف يف املادة ٣٥. والغالبية العظمى  املطابق���ة هذا.)٣( ومفهوم املطابقة معرَّ
م���ن القرارات التي تطّبق �س���روط الإخطار املن�سو����ض عليه يف املادة ٣٩ 
تتعلق بادعاءات باأن الب�سائع معيبة اأو اأنها غري مطابقة من حيث النوعية 
اة  عل���ى نحو اآخر مبقت�سى املادة ٣٥، مبا يف ذلك اأن الب�سائع مل تكن حموَّ
���اأة بطريق���ة مالئمة على النحو املطلوب يف امل���ادة ٣٥ )٢( )د(.)٤(  اأو معبَّ

وم���ع ذلك فقد مت تطبي���ق التزام الإخطار الذي تق�سي ب���ه املادة ٣٩ لي�ض 
فق���ط على ح���الت الإخ���الل باللتزامات الت���ي تفر�سها امل���ادة ٣٥ ب�ساأن 
النوعية ب���ل اأي�سا يف حالت الإخالل بال�سم���ان املتعاقد عليه خروجا عن 
اأح���كام املادة ٣٥.)٥( ومن الناحية الأخرى، حيث كان البائع قد وافق على 
اأن ي���رد للم�سرتي التكاليف التي تكبدها يف �سيانة ب�سائع )اأجهزة تلفاز( 
اأعي���د بيعه���ا اإىل زبائن امل�سرتي، م���ن حيث اأن ن�سبة العي���وب يف الب�سائع 

امل�سلَّم���ة جتاوزت اخلم�س���ة يف املائة، ق���ررت املحكمة اأن ه���ذا احلكم "ل 
ي�سكل اتفاق �سمانة باملعنى الكال�سيكي، الذي ... من �ساأنه اأن تنطبق عليه 
املادت���ان ٣٨ و٣٩ من اتفاقية البيع"؛ ولذا ف���اإن تخلف امل�سرتي عن القيام 
بالفح����ض وتوجيه الإخطار كما تقت�سي املادتان ٣٨ و٣٩ من اتفاقية البيع 
 ل يعف���ي البائع من التزامه مبوجب ه���ذا ال�سرط.)٦( وقد ُطّبقت املادة ٣٩ 
عى ه���و عدم توفري كتّيب���ات تعليمات  اأي�س���ا حيث كان ع���دم املطابقة املدَّ
مالئم���ة لرتف���ق بالب�سائع،)٧( وحيث ادع���ى امل�سرتي اأن حم���اولت البائع 
اإ�س���الح الب�سائع امل�سلَّمة )حماولت جرت بعد اأن كان امل�سرتي قد اأخطر 
البائع بعدم املطابقة اأ�س���ال( كانت غري ناجحة.)٨( وذهب اأحد القرارات 
 اإىل اأن ادعاء امل�سرتي اأن البائع خالف لي�ض فقط التزاماته مبوجب املادة ٣٥ 
ب���ل اأي�سا واجب توفري معلومات عن عدم املطابقة ل يزيل التزام امل�سرتي 
بتوجي���ه اإخط���ار مبوجب امل���ادة ٣٩.)٩( ورئي اأن امل���ادة ٣٩ تق�سي بتوجيه 
اإخط���ار عندما يدعي امل�س���رتي اأنه مت ت�سليم كمية غري كافية من الب�سائع 
)خالف���ا لنوعية الب�سائ���ع(،)١0( وكذلك عندما يدع���ي امل�سرتي اأن البائع 
�سلَّ���م كمي���ة مفرطة من الب�سائ���ع.)١١( ويخ�سع كل عي���ب يف املطابقة على 
ح���دة ل�سرط الإخطار )فيما يتعلق ب���كل كمية يتم ت�سليمها، يف حالة عقود 
البي���ع على دفعات(،)١٢( وكون امل�سرتي رمبا كان قد قدم اإخطارا �سحيحا 
ب�س���اأن اأحد العيوب ل يعني بال�س���رورة اأنه قدم اإخطارا �سحيحا ب�ساأن كل 

اأوجه عدم املطابقة املّدعاة.)١٣(

تبعات عدم توجيه الإخطار

٣- تن����ض امل���ادة ٣٩ )١( وامل���ادة ٣٩ )٢( كلتاهم���ا عل���ى اأن ع���دم 
اإر�س���ال الإخطار الالزم ُي���وؤدي اإىل فقدان امل�سرتي حق���ه يف التعويل على 
ع���دم املطابقة. ويبدو اأن ذل���ك يعني اأن امل�سرتي يفق���د حقه يف اأي �سبيل 
انت�س���اف عن ع���دم املطابقة، مب���ا يف ذلك، مثال، احلق يف اإل���زام البائع 
باإ�س���الح الب�سائع،)١٤( واحلق يف املطالبة بالتعوي�ض،)١٥( واحلق يف خف�ض 
ال�سع���ر،)١٦( واحل���ق يف ف�سخ العق���د،)١٧( رغم اأنه يب���دو اأن اإحدى املحاكم 
�سمح���ت للم�سرتي بف�سخ العقد جزئي���ا على اأ�سا�ض حالة عيب يف املطابقة 
مل يوّجه اإخطار به يف الوق���ت املنا�سب.)١٨( ويوؤدي عدم الوفاء مبقت�سيات 
توجيه الإخط���ار الواردة يف املادة ٣٩ اإىل ا�ستبع���اد دفاع امل�سرتي، القائم 
عل���ى ع���دم املطابق���ة يف الب�سائ���ع امل�سلَّم���ة، اإزاء مطالب���ة البائ���ع ب�سداد 
الثم���ن.)١٩( وقالت اإح���دى املحاكم اإنه، حيث يتخل���ف امل�سرتي عن الوفاء 
مبقت�سيات توجي���ه الإخطار الواردة يف امل���ادة ٣٩، "يبقى امل�سرتي ملزما 
ب���اأداء جمي���ع اللتزامات مبوج���ب العقد، اأي قبول الب�سائ���ع مع اأي عيوب 

١٧٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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و�س���داد ثم���ن ال�سراء نتيجة لذل���ك.")٢0( ويجدر باملالحظ���ة اأي�سا اإىل اأن 
التداب���ري النت�سافية امل�ستحقة للم�سرتي ع���ن العيب يف املطابقة الذي مل 
ير�ِس���ل اإخطارا �سحيح���ا ب�ساأنه ميكن اأن ت�ستعاد كلي���ا اأو جزئيا مبقت�سى 

املادتني ٤0 و٤٤ من اتفاقية البيع.)٢١(

عبء الثبات والأدلة

٤- يب���دو اأن هن���اك توافق���ا يف الآراء يف الق���رارات املبل���غ عنها مفاده 
اأن امل�س���رتي يتحمل عبء اإثب���ات اأنه اأر�سل الإخطار بع���دم املطابقة الذي 
تن����ض عليه امل���ادة ٣٩. وقد اعُتمد ه���ذا املوقف �سراح���ة)٢٢( و�سمنيا)٢٣( 
على ال�سواء. وعلى الرغم من اأن عدة قرارات تذرعت بالقواعد القانونية 
الوطني���ة لتربي���ر حتميل امل�سرتي ع���بء الإثبات)٢٤( فاإن ع���ددا اأكرب منها 
ا�ستن���د يف حتميل العبء اإىل اتفاقية البيع نف�سه���ا.)٢٥( فعلى �سبيل املثال، 
رف�س���ت قرارات حماكم اإيطالية �سراح���ة العتماد على القوانني الوطنية 
للب���ت يف ع���بء الإثبات، واكت�سفت مب���داأ عاما يف اتفاقي���ة البيع )باملعنى 
املق�س���ود يف امل���ادة ٧ )٢(( ُيل���زم امل�س���رتي باإثبات �سح���ة الإخطار.)٢٦( 
واأو�س���ح اأحد القرارات اأنه يجب على امل�سرتي، لكي ي�سطلع بعبء الإثبات 
الواق���ع عليه، اأن يثبت الوقت الذي مت في���ه اكت�ساف عدم املطابقة، ووقت 
ه اإليه الإخطار  توجيه الإخطار بعدم املطابقة واملر�سل اإليه املحدد الذي ُوجِّ
بع���دم املطابق���ة، والطريقة الت���ي مت بها بيان عدم املطابق���ة يف الإخطار؛ 
وراأت املحكم���ة اأن مقولة امل�سرتي العامة باأنه اأخطر البائع باأن العديد من 
الكمي���ات امل�سلَّمة غري مطابقة ل تكف���ي، لأن تلك املقولة ل حتدد الكميات 
ن���ة التي تتناوله���ا املقولة.)٢٧(  ن���ة واأوجه ع���دم املطابقة املعيَّ  امل�سلَّم���ة املعيَّ
واأعلن قرار اآخر اأن امل�سرتي "يجب اأن يثبت الوقت الذي علم فيه بالعيوب 
واجله���ة التي وّجه اإليه���ا الإخطار وكيفية توجيه���ه.")٢٨( وذهب قرار اآخر 
اإىل اأن امل�س���رتي مل ي�سطلع بالعبء الواق���ع عليه املتمثل يف اإثبات اأنه وّجه 
اإخط���ارا يف الوق���ت املنا�سب، حيث اأنكر البائع ادع���اءات امل�سرتي بتوجيه 
اإخط���ار �سف���وي، ومل يب���ني امل�س���رتي عل���ى وجه الدق���ة الوقت ال���ذي وّجه 
في���ه الإخط���ار اأو الكميات امل�سلَّمة املح���ددة التي يتعلق به���ا هذا الإخطار 
املزعوم.)٢٩( كما اأخف���ق اأي�سا برهان امل�سرتي حيث مل ي�ستطع ال�سهود اأن 
يوؤكدوا اأن الإخطار اأُر�سل بالفاك�ض بالفعل، لأن ال�سهود مل يقوموا باإر�سال 
الفاك�ض �سخ�سيا ومل يكونوا موجودين عندما مت اإر�ساله املزعوم؛ وف�سال 
 عن ذلك، اختلف ال�سهود حول عنوان من اأُر�سل اإليه الفاك�ض املزعوم.)٣0(
واعُت���ربت اأي�س���ا �سه���ادة ال�سه���ود ب�س���اأن املحادث���ة الهاتفي���ة الت���ي متت 
بح�سورهم ولكن بلغة اأجنبية برهانا غري كاٍف.)٣١( ومن الناحية الأخرى، 
حيث ق���دم م�سرٍت مذكرات ت�سلي���م تبني وقت اإعادة الب�سائ���ع اإىل البائع، 
مع ن�سخ من خطاب���ات مرفقة حتدد عدم املطابقة الذي دفع اإىل الإعادة، 

قررت املحكمة اأن امل�سرتي اأثبت اأنه وفى مبقت�سيات املادة ٣٩.)٣٢(

�سكل الإخطار

٥- ل حتدد املادة ٣٩ �سكل الإخطار الالزم، رغم اأنه ميكن للطرفني اأن 
ي�سرتطا �سكال معّينا بالتفاق بينهما.)٣٣( وقيل اإن "البائع حر يف ا�ستخدام 
 اأي �س���كل لالإخط���ار بع���دم املوافقة"، يف غي���اب هذا التف���اق وعلى �سوء 
املواد ١١ و٢٩ و٧ )٢( من اتفاقية البيع.)٣٤( واعُترب الإخطار يف �سكل كتابي 
كافيا، مب���ا ي�سمل على وجه التحديد ر�سائل الفاك����ض والربيد امل�سجل)٣٥( 
اأو الربي���د العادي.)٣٦( وُذكر �سمنيا اأن الإخط���ار املوّجه عن طريق تقدمي 
ادعاء مقابل يف دعوى ق�سائية ميكن اأن يفي مبقت�سيات املادة ٣٩ - رغم 
اأن ه���ذا الخط���ار اعُترب غ���ري منا�سب التوقي���ت على �س���وء وقائع احلالة 

املعينة.)٣٧( وج���رى دمج م�سامني �سل�سلة من اخلطابات ل�ستيفاء ال�سرط 
الوارد يف امل���ادة ٣٩؛)٣٨( وباملثل، و�سعت حمكم���ة يف اعتبارها، لدى البت 
يف مالءمة اإخطار خطي من امل�سرتي ب�ساأن عدم مطابقة ح�سان �سي�سي، 
"ت�سخي�ض نهائي"  ك���ون امل�سرتي "داأب على اإب���الغ البائع"—قبل اإجراء 
حلال���ة احل�سان —بحالة احل�سان املتده���ورة؛)٣٩( واأ�سار قرار اآخر اإىل 
اأن���ه، اإذا مل تت�سح للبائع م���ن الإخطار املوّجه من امل�س���رتي طبيعة ومدى 
ع���ى، "ميك���ن اأن ُيتوق���ع م���ن البائ���ع اأن ي�ستف�سر من  ع���دم املطابق���ة املدَّ
امل�س���رتي".)٤0( وقيل اإن الدعاء امل�ساد املقدم م���ن امل�سرتي والذي يزعم 
م ردا عل���ى دعوى البائع الق�سائية  ت�سلي���م ب�سائع غري مطابقة، الذي يقدَّ
ل اإخطارا بعدم  الرامي���ة اإىل حت�سيل ثمن �سراء الب�سائع، ميك���ن اأن ي�سكِّ
م  املطابق���ة مبوجب املادة ٣٩ )١(، رغم اأن هذا الإخطار اعُترب اأنه مل يقدَّ

يف الوقت املنا�سب.)٤١(

٦- واعُت���رب الإخط���ار ال�سفوي ال���ذي يتم عندما يق���وم البائع بفح�ض 
الب�سائع يف مكان زبون امل�سرتي، بناء على طلب امل�سرتي، كافيا اأي�سا من 
حي���ث ال�سكل وامل�سمون كليهما.)٤٢( كما اعُت���رب الإخطار ال�سفوي بوا�سطة 
الهاتف كافيا،)٤٣( على الرغم من اأنه يف عدة ق�سايا اأدت م�سائل الإثبات اإىل 
 الت�سبب يف اإف�سال ادع���اء امل�سرتي باأنه وّجه اإخطارا بوا�سطة الهاتف.)٤٤( 
ورئ���ي اأن على امل�س���رتي الذي يدعي اأنه وّجه اإخط���ارا بوا�سطة الهاتف اأن 
يثبت متى جرى الت�سال، ومع من تكلم امل�سرتي، واملعلومات التي مت نقلها 
ب�ساأن عدم املطابقة؛ ويحول عدم اإثبات هذه العنا�سر دون متّكن امل�سرتي 
م���ن اإثب���ات الوفاء ب�سرط الإخط���ار الوارد يف امل���ادة ٣٩.)٤٥( وعالوة على 
ذلك، يبدو يف اأحد القرارات اأن املحكمة فر�ست �سروطًا خا�سة لالإخطار 
ال�سفوي الكايف، اإذ قالت اإنه يف حال عدم رد البائع على الإخطار ال�سفوي 
املوّج���ه اإىل وكي���ل البائع، يك���ون امل�سرتي ملزم���ا باأن يتابع ذل���ك باإر�سال 
اإخط���ار كتابي اإىل البائع.)٤٦( وحيث �سهد ممث���ل امل�سرتي تف�سيليا بوقت 
الإخط���ار الهاتف���ي وطريقت���ه وفحواه، وكذل���ك بتفا�سي���ل املعلومات ذات 
ال�سل���ة الت���ي نوق�ست يف املحادثة الهاتفية، ومل ت�سه���د موظفة البائع التي 
ت املحادثة �سوى باأنها ل تتذكر املحادثة، قررت املحكمة اأن  عى اأنها تلقَّ يدَّ
امل�سرتي ق���دم اإثباتا كافيا لالإخطار.)٤٧( واأخ���ريا، رف�ست اإحدى املحاكم 
حج���ة امل�سرتي باأن���ه وّجه اإخط���ارا �سمنيا بع���دم املطابق���ة عندما رف�ض 
ال�سداد للبائع، معتربة اأن الأخطار الالزم مبوجب املادة ٣٩ يجب اأن يكون 

�سريحا.)٤٨(

 اجلهة التي يجب توجيه الإخطار اإليها واجلهة التي يجب
ه الإخطار اأن توجِّ

٧- تن����ض املادة ٣٩ عل���ى اأن الإخطار الالزم بع���دم املطابقة يجب اأن 
ُير�س���ل اإىل البائع.)٤٩( وهكذا قيل اإن املرا�سالت بني امل�سرتي وزبونه ب�ساأن 
عي���وب يف الب�سائع مل ت�ست���وف �سرط الإخطار الوارد يف املادة ٣٩ لأنها مل 
ت�سم���ل البائع.)٥0( واعُترب اأي�س���ا اأن الإخطار املوّج���ه اإىل �سانع الب�سائع، 
ولي����ض اإىل البائ���ع، غري كاف، م���ا مل ُيثَبت اأن ال�سانع نق���ل املعلومات اإىل 
البائع يف غ�سون الوقت املعقول املن�سو�ض عليه يف املادة ٣٩ )١(.)٥١( ورئي 
اأن الإخط���ار بالعيوب املنقول من امل�سرتي اإىل طرف ثالث م�ستقل كان قد 
لع���ب دور الو�سيط يف تكوين العقد ولكن مل تعد له عالقة بالبائع بعد ذلك 
مل يوّج���ه بالو�سيلة املنا�سبة يف الظروف ال�سائ���دة باملعنى الوارد يف املادة 
 ٢٧، ولذل���ك يتحّمل امل�سرتي التبعة عندما مل يت�سلَّ���م البائع الإخطار.)٥٢( 



وباملث���ل اعُترب الإخط���ار املوّجه اإىل موظف لدى البائ���ع غري خمول بت�سّلم 
ه���ذه املرا�س���الت ولكن وعد بنق���ل املعلومات اإىل البائع غ���ري كاف عندما 
مل يق���م املوظف املذكور باإبالغ البائ���ع يف الواقع؛ ولحظت املحكمة اأنه يف 
ح���ال عدم ت�سلي���م الإخطار اإىل البائ���ع �سخ�سيا، يجب عل���ى امل�سرتي اأن 
يتاأكد من اأن البائع تلّقاه فعال.)٥٣( ومن الناحية الأخرى، رئي اأن الإخطار 
املوّج���ه اإىل وكي���ل للبائ���ع ي�ست���ويف �سروط امل���ادة ٣٩، على الرغ���م من اأن 
م�ساألتي حالة الوكال���ة التي يتمتع بها امل�ستلم و�سالحياته تتجاوزان نطاق 
 اتفاقي���ة البيع وينبغي الب���ت فيهما مبوجب القانون الوطن���ي املنطبق.)٥٤( 
ورئ���ي اأن الإخط���ار املوّج���ه اإىل �سركة ع�س���و يف جمموعة �س���ركات البائع 
ى الإخطار �سريكا مع البائع يف امل�سوؤولية  كاف حيث كان الكي���ان الذي تلقَّ

عن البيع.)٥٥(

ه اإىل البائع  ٨- وتن�ض املادة ٣٩ على اأن امل�سرتي هو الذي عليه اأن يوجِّ
اإخطارا بعدم املطابقة. ومع ذلك فقد اعُترب اأن الإخطار املر�سل من زبون 
امل�س���رتي اإىل البائع يفي مبقت�سي���ات املادة ٣٩ حيث احتوى ذلك الإخطار 
عل���ى �سكوى وا�سحة ويف وقته���ا املنا�سب ب�ساأن نوعية الب�سائع التي �سلمها 
البائع اإىل امل�سرتي وقبل البائع ال�سكاوى باعتبارها اإخطارا بعدم املطابقة 
يف الب�سائع التي �سلمها اإىل امل�سرتي وذلك بالرد عليها بتوجيه اأ�سئلة اإىل 
امل�س���رتي عن العيب وكذلك بطلب فح�ض الب�سائع املوجودة حتت �سيطرة 

امل�سرتي.)٥٦(

التفاقات املتعلقة بالإخطار

٩- تخ�س���ع املادة ٣٩ ل�سالحية الطرفني مبقت�سى املادة ٦ يف اخلروج 
ع���ن اأي حكم من اأحكام التفاقي���ة اأو تعديل اآثاره.)٥٧( وكان عدد كبري من 
الق���رارات متعلق���ا باتفاقات تت�س���ل بالتزام امل�سرتي بتوجي���ه اإخطار اإىل 
 البائ���ع بالدعاءات املتعلق���ة بعدم مطابق���ة الب�سائع ل�س���روط العقد.)٥٨(

 ومت اإنف���اذ تل���ك التفاق���ات ب�سف���ة عام���ة، وفق���د امل�س���رتون، يف حالت 

عدي���دة، حق ال�سكوى م���ن عدم املطابقة لأنهم مل يلتزم���وا ب�سروط اتفاق 
من هذا النوع.)٥٩( غري اأن بع�ض القرارات تبدو مرتددة يف اإنفاذ الأحكام 
التعاقدي���ة الت���ي حتكم الإخطار، فه���ي تعتمد على مع�اي���ري املادة ٣٩ على 
الرغ���م من وج���ود �سروط يف العق���د املربم بني الطرفني تتن���اول الإخطار 
بالعي���وب،)٦0( و/اأو ت�س���ري اإىل اأن اأح���كام العقد ل تكون قابل���ة لالإنفاذ اإل 
عندم���ا تعترب معقول���ة مبعايري املادة ٣٩.)٦١( وم���ن الطبيعي اأنه لكي تكون 
ال�س���روط املتعلقة بالإخطار بعدم املطابقة قابلة لالإنفاذ يف اإطار اأي نهج، 
يج���ب اأن تكون ق���د اأ�سبحت جزءا م���ن اتفاق الطرفني مبوج���ب القواعد 
املنطبق���ة لتكوين العقود، التي ترد يف حالة اتفاقية البيع يف اجلزء الثاين 
م���ن التفاقية. وهكذا رئي اأن���ه على الرغم اأن باإم���كان الطرفني اخلروج 
ع���ن اأحكام املادة ٣٩ فاإنهما مل يكونا قد قاما بذلك حيث كان �سرط ُيلزم 
امل�سرتي بتوجيه الإخطار خالل ثمانية اأيام من تاريخ الت�سليم غري مقروء 
اخل���ط وواردا يف م�ستن���دات اأ�سدره���ا البائع من طرف واح���د بعد اإبرام 
العقد.)٦٢( ورئي اأي�سا اأن الطرفني مل يخرجا عن اأحكام املادة ٣٩ مبجّرد 
التف���اق على �سمان تعاقدي مدته ١٨ �سهرا،)٦٣( اأو على �سرط يق�سي باأن 
ت�سلَّ���م الب�سائع يف "حالة جاهزية لال�ستعم���ال،")٦٤( اأو على اتفاق �سمان 
 ل يتن���اول �سراح���ة التزام امل�س���رتي بتوجيه اإخط���ار بع���دم املطابقة.)٦٥( 
ومن الناحية الأخرى، جرى الإقرار باأن العرف التجاري املتعلق بالإخطار 
بالعي���وب ميك���ن اأن يخرج ع���ن امل���ادة ٣٩ اإذا كان العرف املذك���ور ملزما 

للطرف���ني مبقت�سى املادة ٩ م���ن اتفاقية البيع.)٦٦( ورئ���ي اأي�سا اأن �سرطا 
ه امل�سرتي اإخطارا خطيا بالعيوب  قيا�سيا من جانب البائع يق�سي باأن يوجِّ
املدع���اة يف الب�سائع خالل ثمانية اأيام م���ن الت�سليم مدرج يف العقد حيث 
كان امل�س���رتي ملم���ا بال�سرط من املعام���الت ال�سابقة ب���ني الطرفني وكان 
البائع قد اأ�س���ار اإىل �سروطه القيا�سية �سراحة يف عر�سه؛)٦٧( واأن �سروط 
البائ���ع القيا�سي���ة الت���ي تق�سي بتوجيه اإخط���ار بعدم املطابق���ة يف غ�سون 
خم�سة اأيام بعد الت�سليم اأ�سبحت جزءا من العقد حيث قام امل�سرتي، دون 
اعرتا����ض، بالتوقيع عل���ى فاتورة حتتوي على تلك ال�س���روط واإعادتها.)٦٨( 
وم���ن الناحي���ة الأخرى، راأت حمكمة اأنه ل يلزم الب���ت فيما اإن كانت فرتة 
توجي���ه الإخطار املن�سو�ض عليها يف �س���روط البائع القيا�سية قد اأ�سبحت 
جزءا من العقد حيث كان تطبيق 'الفرتة املعقولة' لتوجيه الإخطار مبوجب 
امل���ادة ٣٩ )١( يوؤدي اإىل نف�ض النتيجة.)٦٩( وحيث كان التفاق املعقود بني 
الطرف���ني ب�ساأن الإخط���ار بعدم املطابق���ة ل يتناول م�سائ���ل معّينة، جرى 

التذرع باأحكام املادة ٣٩ ل�سّد الثغرات.)٧0(

تنازل البائع اأو امل�سرتي

١0- عل���ى الرغ���م من اأن امل���ادة ٣٩ متن���ح البائع حق من���ع امل�سرتي من 
التم�سك بعدم مطابقة الب�سائع اإذا مل يخطر امل�سرتي البائع به يف الوقت 
املنا�س���ب وبطريق���ة مالئمة، ميكن للبائ���ع اأن يتنازل ع���ن هذا احلق عرب 
���ه منه.)٧١( وهكذا  الإيح���اء للم�سرتي باأن���ه لن يعرت�ض على الإخطار املوجَّ
حيث اأعلن البائع، بعد تلّقيه اإخطارا من امل�سرتي بعدم مطابقة الب�سائع، 
اأنه �سيوفر ائتمانا للب�سائ���ع يف حال ثبوت �سكاوى امل�سرتي ب�ساأن العيوب، 
ارت���اأت اإحدى املحاك���م اأن البائع تنازل عن حق���ه يف العرتا�ض على عدم 
اإر�س���ال امل�سرتي الإخط���ار يف الوقت املنا�سب.)٧٢( وم���ن الناحية الأخرى، 
تذرعت حمكمة اأخرى بالقانون الوطني وب�سيا�سة ت�سّجع الت�سويات الودية 
لتخل����ض اإىل اأن البائ���ع مل يتن���ازل عن حق���ه يف الدعاء ب���اأن الإخطار مل 
ير�س���ل يف الوق���ت املنا�سب، وراأت املحكمة اأن كون البائ���ع قِبل رّد الب�سائع 
لفح�سه���ا وَمنح امل�سرتي ائتمانا مبدئي���ا موؤقتا بثمنها ل ي�سكل تنازل.)٧٣( 
وق���ررت حمكمة اأخرى اأن جمرد قيام البائ���ع بفح�ض الب�سائع، بناء على 
طل���ب امل�س���رتي، بعد تلقي���ه �سكوى امل�س���رتي من عدم املطابق���ة، ل ي�سكل 
تن���ازل عن احل���ق يف الحتجاج باأن الإخط���ار بعدم املطابق���ة املر�سل من 
امل�سرتي كان متاأخرا.)٧٤( وقالت اإحدى املحاكم اأن البائع ميكن اأن يتنازل 
اإم���ا �سراحة اأو �سمنا عن حقوقه التي تن�ض عليها املادة ٣٩، واأن التنازل 
ال�سمن���ي يتطّلب اإ�سارات حمددة جتعل امل�سرتي يفهم اأن ت�سرفات البائع 
ت�س���كل تن���ازل؛ وتابعت املحكمة قولها لتخل�ض اإىل اأن���ه على الرغم من اأن 
البائ���ع، يف ه���ذه الق�سية، مل يتن���ازل عن حقه يف العرتا����ض على توقيت 
الإخطار بع���دم املطابقة مبجرد دخوله يف مفاو�س���ات ت�سوية مع امل�سرتي 
ح���ول عدم املطابق���ة فاإن ا�ستع���داد البائ���ع للتفاو�ض—مقرتن���ا بالفرتة 
الطويلة التي ا�ستمرت فيه���ا تلك املفاو�سات )١٥ �سهرا(، وعدم احتفاظ 
البائع بحقوقه املن�سو�ض عليها يف املادة ٣٩ خالل تلك الفرتة، وت�سرفات 
البائ���ع املتمثلة يف املوافق���ة على طلب امل�سرتي بدف���ع تكلفة خبري لفح�ض 
الب�سائ���ع ويف عر�ض دف���ع تعوي�سات للم�سرتي تع���ادل �سبعة اأ�سعاف ثمن 
الب�سائع—تدع���م ال�ستنت���اج ب���اأن البائع تنازل عن حق���ه يف العرتا�ض 
عل���ى الإخطار املتاأّخ���ر.)٧٥( وحيث اعرتف بائع باأن���ه �سلَّم ب�سائع خاطئة، 
وعر�ض توفري الأ�سناف ال�سحيحة، راأت حمكمة اأن البائع تنازل عن حقه 
يف التعوي���ل على عدم تق���دمي اإخطار مبوجب امل���ادة ٣٩.)٧٦( ومن الناحية 

١٧٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٧٨

الأخ���رى، حيث دخل البائع يف مفاو�سات ت�سوية ولكن مل يعرتف اأبدا باأنه 
عى، ومل ي�سر  �سلَّ���م ب�سائع غري مطابقة، واأنكر اأي م�سوؤولية عن العيب املدَّ
اإىل اأي ا�ستعداد لدفع اأي تعوي�ض، راأت املحكمة اأن البائع مل يتنازل �سمنيا 

عن حقوقه مبوجب املادة ٣٩.)٧٧( 

١١- ومّي���زت حمكم���ة اأخرى ب���ني تنازل البائ���ع عن حقوق���ه املن�سو�ض 
عليه���ا يف امل���ادة ٣٩ ومنع���ه م���ن التم�س���ك به���ا، فخل�س���ت اإىل اأن البائع 
مل يتن���ازل ع���ن حق���ه يف العرتا����ض عل���ى الإخط���ار املتاأخ���ر، لأن ق�سد 
الطرف���ني التن���ازل يتع���ني اإثبات���ه بو�س���وح �سدي���د، وجم���رد ك���ون البائع 
مل يرف����ض الإخط���ار ف���ورا عل���ى اأ�سا����ض اأن���ه متاأخ���ر عندم���ا وّج���ه اإليه 
لي����ض دلي���ال كافي���ا على التن���ازل؛ وم���ن الناحية الأخ���رى اأ�سب���ح البائع، 
ببقائ���ه عل���ى توا�سل مع امل�س���رتي لالإط���الع امل�ستمر على �س���كاوى زبائن 
امل�س���رتي، وباإدلئه ببيانات اإىل امل�سرتي مفاده���ا اأنه لن يثري دفاع تاأخري 
الإخط���ار، ممنوعا م���ن التذرع به���ذا الدف���اع عندما ع���ّول امل�سرتي على 
 النطب���اع ال���ذي مفاده اأن البائ���ع لن ي�ستكي من عدم اإر�س���ال الإخطار يف 

وقته املنا�سب.)٧٨(

اأي�س���ا اأن م�سرتي���ن تنازل���وا ع���ن حقوقه���م املن�سو����ض  ١٢- واعُت���رب 
عليه���ا يف امل���ادة ٣٩ )او ُمنعوا م���ن ممار�ستها( عندما اأ�س���اروا على وجه 
التاأكي���د اإىل قبوله���م الب�سائ���ع امل�سّلم���ة و/اأو اأق���روا بالتزامه���م ت�سديد 
ثمنه���ا دون اأن يث���ريوا اعرتا�سا عل���ى عيوب ظاهرة. وهك���ذا رئي اأن اأحد 
امل�سرتي���ن فق���د حق���ه يف ال�سك���وى م���ن نق�ض اأج���زاء ووجود عي���وب كان 
ي من  ينبغ���ي اأن يكت�سفه���ا عندما واف���ق على مبلغ ر�سيد متن���ازع عليه تبقَّ
ثمن ال�س���راء ووّقع على كمبي���الت بقيمة ذلك الر�سي���د.)٧٩( وباملثل، رئي 
اأن م�سرتي���ا فاو����ض عل���ى تخفي����ض �سع���ر م�سّج���الت فيديو عل���ى اأ�سا�ض 
ن���ة فقد حق���ه يف العرتا����ض على عي���وب اأخرى كان  اأن فيه���ا عيوب���ا معيَّ
عل���ى عل���م بها عن���د التفاق عل���ى خف�ض ال�سع���ر.)٨0( واعُت���رب اأن م�سرتيا 
�س���دد فوات���ري م�ستحقة ب�سي���كات م�سرفية ث���م اأوقف دف���ع ال�سيكات قبل 
 �س���رف قيمتها فقد حق���ه يف ال�سكوى م���ن العيوب الت���ي كان يعرفها عند 

تقدمي ال�سيكات.)٨١(

املادة ٣٩ )١(—الأغرا�ض

١٣- ت�س���رتط امل���ادة ٣٩ )١( اأن ير�سل امل�سرتي الذي يدعي اأن الب�سائع 
غ���ري مطابقة ل�س���روط العق���د اإخط���ار اإىل البائع يحدد في���ه طبيعة عدم 
املطابق���ة خالل فرتة زمنية معقولة بعد اكت�سافه ل���ه اأو بعد اأن كان ينبغي 
اأن يكت�سف���ه. وقد اعُترب اأن هذا ال�س���رط يخدم عدة اأغرا�ض. وي�سري عدد 
من القرارات اإىل اأن الغر�ض من هذا ال�سرط هو ت�سجيع الإي�ساح الفوري 
مل���ا اإن كان ق���د حدث اإخالل.)٨٢( وقي���ل اأي�سا اإن الإخط���ار املطلوب يرمي 
اإىل تزوي���د البائع باملعلومات الالزمة لتحديد كيفية الت�سرف عموما فيما 
يتعل���ق بادع���اء امل�سرتي،)٨٣( وب�سف���ة اأكرث حتديدا ت�سهي���ل اإ�سالح البائع 
للعي���وب؛)٨٤( اأو "اتخاذ التداب���ري الالزمة، مثل اإيف���اد ممثل اإىل امل�سرتي 
لفح�ض الب�سائع، وتاأمني الأدلة الالزمة للن زاعات املحتملة ب�ساأن مطابقة 
الب�سائ���ع، وعر����ض تبديل الب�سائ���ع اأو ت�سليم كميات اإ�سافي���ة اأو معاجلة 
د.")٨٥( ويف حالة عقد بيع على دفعات، قيل اإن  العيب، اأو الرجوع على املورِّ
اأح���د اأغرا�ض الإخطار املن�سو�ض عليه يف املادة ٣٩ هو تو�سيح ما اإن كان 
 امل�س���رتي ميكن اأن يتوقع اأن يقوم البائ���ع باملزيد من عمليات الت�سليم.)٨٦(

 وين����ض اأح���د الق���رارات عل���ى اأن الغر�ض هو ت�سجي���ع الت�سوي���ة ال�سريعة 
للمنازع���ات وم�ساع���دة البائ���ع عل���ى الدف���اع عن نف�س���ه.)٨٧( وقي���ل اأي�سا 
اإن امل���ادة ٣٩ )١( ت�ساع���د البائع عل���ى الدفاع عن نف�س���ه اإزاء املطالبات 
غ���ري ال�سحيح���ة.)٨٨( ومت اأي�س���ا رب���ط �س���رط توجي���ه الإخط���ار بالتزام 
امل�س���رتي بح�س���ن الني���ة.)٨٩( ويوؤك���د اأح���د الق���رارات اأن الغر����ض م���ن 
الإخط���ار املن�سو����ض علي���ه يف امل���ادة ٣٩ )١( ه���و ال�سم���اح للبائ���ع ب���اأن 
ي�ستعد للدف���اع عن نف�سه �سد مزاعم عدم املطابق���ة واأي�سا، ا�ستنادا اإىل 
ن���ة للق�سية، خدمة ال�سح���ة العامة بال�سم���اح للبائع باتخاذ  الوقائ���ع املعيَّ
 التداب���ري الالزم���ة ملكافح���ة انت�س���ار فريو����ض ُيزع���م اأنه يل���وث الب�ساعة

)بي�ض �سمك(.)٩0( 

 م�سمون الإخطار؛ 
والتحديد الالزم

١٤- يج���ب اأن يح���دد الإخطار الذي تن�ض عليه امل���ادة ٣٩ )١( "طبيعة 
العي���ب...". وقد ُف�ّسرت ه���ذه العبارة وُطّبقت يف عدد كبري من القرارات. 
وُطبق���ت امل���ادة ٨ من اتفاقية البي���ع، التي حتكم تف�س���ري بيانات الطرفني 
وت�سرفاتهم���ا، للب���ت يف ما اإن كان الإخطار ال���ذي وجهه امل�سرتي حمددا 
مب���ا يكفي.)٩١( وحي���ث كان امل�سرتي �سخ�سا مهنيا، رئ���ي اأن الإخطار كان 
كافي���ا لأن���ه ا�ستخ���دم م�سطلحات تقنية دقيق���ة ودفع البائ���ع اإىل فح�ض 
 الب�سائع—وهذا نف�سه ي�سكل اإ�سارة اإىل اأن الإخطار كان بالغا كافيا.)٩٢( 
وت�سمن���ت قرارات عدي���دة عبارات عامة ب�ساأن �س���رط التحديد. فقد قيل 
اإن الإخط���ار مبج���رد واقعة وجود ع���دم مطابقة لي�ض كافي���ا، بل يجب اأن 
يح���دد امل�سرتي طبيعة العيوب بدق���ة؛)٩٣( واأن ال�سي���غ العامة غري كافية، 
واأن الإخط���ار "يج���ب اأن يك���ون دقيق���ا،")٩٤( رغم اأن الإخط���ار ل يلزم اأن 
"يح���دد العيوب تف�سيلي���ا"؛)٩٥( واأن الإخطار ال���ذي ل مينع حمتواه البائع 
د مبا يكفي؛)٩٦( واأن  م���ن اأن تكون لديه فر�سة معاجل���ة عدم املطابقة حمدَّ
الإخط���ار ينبغ���ي اأن يبني كال من طبيعة ومدى ع���دم املطابقة، وينبغي اأن 
ينقل نتائج فح�ض الب�سائع ال���ذي اأجراه امل�سرتي؛)٩٧( واأن الإخطار يجب 
اأن يك���ون حم���ددا مبا يكف���ي ليت�سنى للبائ���ع فهم ادعاء امل�س���رتي واتخاذ 
اخلط���وات الالزم���ة ا�ستجابة له،)٩٨( مثل معاينة الب�سائ���ع، وتاأمني الأدلة 
الالزم���ة للمنازعات املحتملة، والرتتي���ب لعملية ت�سليم بديل���ة اأو معاجلة 
د؛)٩٩( واأن الإخطار  ع���دم املطابق���ة على نحو اآخ���ر، اأو الرجوع عل���ى امل���ورِّ
يج���ب اأن يعط���ي البائع "�س���ورة كامل���ة لل�س���كاوى"؛)١00( واأن الغر�ض من 
�سرط التحديد هو متكني البائع من فهم نوع املخالفة التي يّدعي امل�سرتي 
وجودها واتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلتها، مثل بدء عملية ت�سليم بديلة 
اأو اإ�سافي���ة؛)١0١( واأن الإخطار ينبغي اأن يكون على قدر كاف من التف�سيل 
بحي���ث ي�ستحيل على البائ���ع اأن ي�سيء فهمه وبحيث يتمك���ن البائع من اأن 
يح���دد ما عناه امل�سرتي)١0٢( دون خطاأ ودون اإجراء املزيد من البحث؛)١0٣( 
واأن الإخطار يجب اأن يكون حمددا بالقدر الكايف لل�سماح للبائع باأن يعرف 
بن���د الب�ساعة الذي ُيّدع���ى اأنه غري مطابق وما ي�ستمل عليه عدم املطابقة 
ع���ى؛)١0٤( واأن "امل�سرتي �سُيتوقع منه اأن يح���دد ما اإن كان يتم�سك باأن  املدَّ
الكمي���ة امل�سلَّم���ة غري كافي���ة واإىل اأي مدى، وما ه���ي النحرافات املحددة 
ل الب�سائع امل�سلَّمة  التي ي�ستكي منها من حيث النوعية، ومن اأي ناحية ت�سكِّ
جمرد بديل مقارنة بالب�سائع امل�ستحقة مبوجب العقد؛")١0٥( واأن الإخطار 
ن الط���رف الآخر من معرفة نية ال�سكوى من حالة الب�سائع  "يج���ب اأن ميكِّ
ن البائع من فهم ما ي�ستكي  ويجب اأن يحدد طبيعة عدم املطابقة لكي ميكِّ

منه امل�سرتي.")١0٦(



١٥- و�س���ددت عدة ق���رارات على �س���رورة اأن يحدد الإخط���ار الب�سائع 
ن���ة التي ُيّدع���ي اأنها غري مطابق���ة؛)١0٧( وخل�ض اأحد ه���ذه القرارات  املعيَّ
اإىل اأن���ه، عل���ى الرغم م���ن ك���ون املاكينة الزراعي���ة التي يدع���ى امل�سرتي 
اأنه���ا معيب���ة هي الوحيدة م���ن نوعها الت���ي ا�سرتاها امل�سرتي م���ن البائع، 
د الإخطار الرق���م الت�سل�سلي اأو  مل ُي�ست���وَف �س���رط التحديد حيث مل ُيح���دِّ
تاري���خ الت�سلي���م، لأنه ل يجوز اإجب���ار البائع على التنقي���ب يف ملفاته بحثا 
ع���ن �سج���الت املاكينة املعني���ة.)١0٨( واأ�سار عدد من الق���رارات اإىل اأن كل 
ع���دم مطابق���ة مّدعى يج���ب اأن يو�سف و�سفا حم���ددا، واأن كون الإخطار 
حم���ددا حتدي���دا كافيا ب�س���اأن اأحد العي���وب ل يعن���ي اأن �س���رط الإخطار 
م�ستوف���ى بالن�سبة اإىل العيوب املّدعاة الأخ���رى.)١0٩( وقيل اإن الختالفات 
يف نوعية الب�سائع امل�سلَّمة يجب اأن حتدد بدقة.)١١0( وُطّبق �سرط التحديد 
على الإخطار ال�سفهي بعدم املطابق���ة.)١١١( ومن الناحية الأخرى، قيل اإن 
الإخط���ار الذي ُيبِلغ البائع عن "النتائج الرئي�سية للفح�ض ... لكي يتمكن 
من تقييم النق�ض" يكفي؛)١١٢( وعالوة على ذلك، حّذرت عدة قرارات من 
و�س���ع معيار حتديد مفرط ال�سعوبة،)١١٣( واأ�س���ار اأحد القرارات اإىل اأنه، 
اإذا مل يوف���ر الإخطار املوّج���ه من امل�سرتي للبائع معرف���ة وا�سحة بطبيعة 
ع من البائع اأن ي�ستف�سر من  عى ومداه، "ميك���ن اأن ُيتوقَّ ع���دم املطابقة املدَّ
امل�سرتي.")١١٤( وقيل اأي�سا اإنه تلزم معايري حتديد خمتلفة لأنواع امل�سرتين 
املختلف���ة، بحي���ث ُيتوق���ع من امل�سرتي���ن اخلرباء تق���دمي اإخط���ارات اأكرث 
تف�سي���ال؛)١١٥( واإن معيار التحديد ي�سم���ل "عنا�سر مو�سوعية وذاتية على 
ال�س���واء" و"ي�سع يف العتبار موقف امل�س���رتي والبائع كليهما يف �سفقتهما 
التجاري���ة، واأي اختالف���ات ثقافي���ة ممكن���ة، وكذل���ك، عل���ى اخل�سو�ض، 
طبيع���ة الب�سائ���ع.")١١٦( ورئي اأي�سا اأن �س���رط التحدي���د ُي�ستوفى بو�سف 
 اأعرا����ض عدم املطابقة، واأن �س���رح الأ�سباب الكامن���ة وراء عدم املطابقة 

لي�ض لزما.)١١٧(

١٦- واعُت���ربت الأو�س���اف التالي���ة لع���دم املطابق���ة حم���ددة مب���ا يكفي 
للوف���اء مبقت�سيات امل���ادة ٣٩ )١(: "اإخطار تف�سيل���ي" ا�ستمل على �سور 
فوتوغرافي���ة تبني العيوب املوج���ودة يف الب�سائع )اأحذية(؛)١١٨( وخطابات 
تن����ض على اأن "الفردة اليمنى للحذاء العايل ينحّل غراوؤها على اجلانب، 
واجلل���د غ���ري كاف"، اأو "اجللد الأمام���ي للفردة الي�س���رى للحذاء العايل 
الأي�س���ر ينبع���ج، وي�سايق عند امل�سي" اأو "غراء احل���ذاء العايل ينحّل على 
اجلان���ب الأمين، واملادة غري كافية، ول ميك���ن اإ�سالحه" اأو "راأ�ض الفردة 
اليمن���ى للحذاء العايل يف الو�سط، اللفقة مرتاخي���ة"؛)١١٩( واإخطار ين�ض 
عل���ى اأن من�س���ات الزجاج���ات مت ر�سه���ا ف���وق بع�سه���ا بطريق���ة خاطئة 
ومتزق���ت الرقائق املعدنية املحيط���ة؛)١٢0( واإخطار ين�ض عل���ى اأن �سرائح 
الفلف���ل املجمدة"�سفراء و�سبيهة بالزج���اج،" و٣٦ منها مك�سورة، وطولها 
اأق���ل ٣ �سنتيمرتات، ولزجة وجليدي���ة؛)١٢١( واإخطار ي�سري اإىل اأن الب�ساعة 
)ماكين���ة( ل تعم���ل؛)١٢٢( وو�سف تف�سيلي للحال���ة املادية خلراف كان قد 
مت �سمانه���ا باعتباره���ا جاهزة للذبح، مرفق به اإع���الن باأنها غري ممتثلة 
للوائ���ح الوطنية املنطبقة الت���ي حتكم خراف الذب���ح، ول ميكن للم�سرتي 
قبوله���ا—وكان ينبغي للبائع اأن يفهم م���ن ذلك اأن امل�سرتي يعرت�ض على 
وزن اخلراف؛)١٢٣( واإخطار باأن قطع الألعاب الزجاجية التي �سلمها البائع 
مك�ّس���رة، واأن بع����ض قطع الألع���اب التي مت ت�سليمه���ا هي"اأن�ساف قطع"، 
واأن حمتوي���ات الأكيا����ض البال�ستيكي���ة املحتوية على القط���ع خاطئة؛)١٢٤( 
واإخطار ُيبلغ بائع اأحذية باأن زبون امل�سرتي تلّقى عددا مقلقا من ال�سكاوى 
ب�س���اأن الب�سائع، واأن الأحذي���ة بها ثقوب، واأن الكع���اب والنعال اخلارجية 
لأحذي���ة الأطفال ت�سب���ح غري ثابتة؛)١٢٥( واإخطار مر�س���ل اإىل بائع ماكينة 

جتهيز فوط ن�سيجية �سحية رطبة لإبالغه باأن زبون امل�سرتي وجد �سظايا 
فولذي���ة يف املنتجات �سبه التامة ال�سنع املنتجة بوا�سطة املاكينة، ما اأدى 
اإىل ظهور بقع من ال�سداأ عل���ى املنتجات التامة ال�سنع؛)١٢٦( واإخطار باأن 
ب���الط الأر�سيات يعاين من البلى املبكر وتغري اللون على نحو خطري؛)١٢٧( 
واإخط���ار وّجه عندما ُعر�ست الب�سائع غري املطابق���ة على البائع فعليا يف 
مب���اين زب���ون امل�سرتي.)١٢٨( ورئ���ي اأي�سا، فيم���ا يتعلق ببيع اأن���واع خمتلفة 
م���ن النبات���ات، اأن الإخطار الذي يبني عدم املطابق���ة ح�سب نوع النباتات 
يكفي—ول يتعني على امل�سرتي اأن يحدد العيوب املوجودة يف كل نبتة على 

حدة.)١٢٩(

الإخط���ارات  يف  ال���واردة  للعي���وب  التالي���ة  الأو�س���اف  ١٧- واعت���ربت 
غ���ري م�ستوفي���ة ملقت�سي���ات امل���ادة ٣٩ )١(، لأنها لي�ست حم���ددة حتديدا 
كافي���ا:)١٣0( اإخطار ين�ض على اأن الب�سائ���ع، وهي حبوب خ�سخا�ض، ملوثة 
بنبت���ة الَكروي���اء، بينما كان���ت يف احلقيقة ملوث���ة بنبت���ة الَفرثانيون؛)١٣١( 
ب بع���د بحيث تكون  واإخط���ار يكتفي بتذك���ري البائع ب���اأن املاكينات مل تركَّ
يف حال���ة جاهزية لال�ستعم���ال؛)١٣٢( و"�سكاوى عامة )'لي�ست على ما يرام'، 
'خ�سائ�ض غ���ري كافية'، 'ت�سليم خاطئ'، 'نوعية �سيئة'، 'ت�سييد �سيء'( وكذلك 
اأي اأق���وال عام���ة تعرب عن عدم الرتي���اح )'لي�ست وفق���ا لتوقعاتنا'(")١٣٣( 
وحمادث���ة هاتفية اكتفى فيها امل�س���رتي بطلب ب�سائع جدي���دة، واأبَلغ على 
الأك���رث ب���اأن الب�سائ���ع اأ�سيب���ت بتل���ف؛)١٣٤( واإخط���ار يكتف���ي بذكر عدم 
املطابق���ة عَر�سا �سم���ن عدة اأمور، وي�س���ري اإىل اأن ع���دم املطابقة مل يعد 
ذا اأهمي���ة؛)١٣٥( و�سكوى عامة من نق�ض ب�سائ���ع يف الكميات امل�سلَّمة، دون 
حتديد الب�سائع الناق�سة حتديدا دقيق���ا؛)١٣٦( ور�سالة باأن زبون امل�سرتي 
ا�ستكى م���ن الب�سائع، دون مزيد من التفا�سي���ل؛)١٣٧( واإخطار ين�ض على 
ن���ة واأجزاء ناق�س���ة يف ماكينات، ولك���ن ل ين�ض على  عي���وب وظيفية معيَّ
اأن الب�سائ���ع ل توؤدي وظيفتها امل�ستندة اإىل طريق���ة اإن�سائها؛)١٣٨( وتدوين 
امل�س���رتي �سعرا خمف�س���ا على الت�سجي���الت املتعاقد عليه���ا؛)١٣٩( واإخطار 
يكتف���ي بالن�ض عل���ى اأن امل�سرتي لن ي�سدد ح�سابه ل���دى البائع فيما يتعلق 
بكمية م�سلَّمة؛)١٤0( واإخطار باأن قطع الألعاب الزجاجية التي �سلمها البائع 
���رة، ولكن ل ين�ض عل���ى اأن بع�ض قطع الألعاب امل�سلَّمة هي "اأن�ساف  مك�سَّ
قط���ع،" وعل���ى اأن حمتوي���ات الأكيا����ض البال�ستيكية املحتوي���ة على القطع 
معيب���ة؛)١٤١( واإخطار باأن حجارة الواجهة الأمامي���ة لأحد املباين مو�سومة 
خط���اأ، واأن بع�ض احلجارة والعتبات لي�ست باحلجم ال�سحيح، واأن الغراء 
املوف���ر لتثبي���ت احلجارة معي���ب، حيث مل يح���دد الإخطار البن���ود املعيَّنة 
غري املو�سوم���ة، والبنود املحددة التي لي�ست باحلج���م ال�سحيح وكميتها، 
والكمية امل�سبوطة للحجارة املعاجلة بوا�سطة الغراء املعيب؛)١٤٢( واإخطار 
ب���اأن النبت���ات املزهرة يف حال���ة بائ�سة وتعاين من �سع���ف النمو )لحظت 
املحكم���ة اأن النم���و هنا قد ي�س���ري اإما اإىل حجم النبت���ة اأو مظهرها(؛)١٤٣( 
واإخطار باأن نوعية القما�ض القطني �سيئة؛)١٤٤( واإخطار باأن الأثاث ي�ستمل 
عل���ى قطع خاطئة وكث���ري من الك�س���ر؛)١٤٥( واإخط���ار باأن ب�ساع���ة الأزياء 
رديئ���ة ال�سنع وغري مطابقة ملقايي����ض اجل�سم؛)١٤٦( واإخطار مل ين�ض على 
اأن اجل���ن موبوء بالريقات؛)١٤٧( واإخطار ب���اأن نوعية القما�ض غري مقبولة 
ه بطريقة اقت�سادية، حيث مل  وباأن مقايي�ض القما�ض امل�سّلم ل ت�سمح بق�سِّ
يح���دد الإخطار طبيعة م�س���اكل النوعية ومل يبني ما هي املقايي�ض التي من 
�ساأنها اأن تتيح الق�ض القت�سادي؛)١٤٨( واإخطار باأن املاكينات الزراعية ل 
توؤدي وظيفتها بطريقة �سحيحة، ولكن ل يحدد الرقم الت�سل�سلي للماكينة 
اأو تاريخ ت�سليمها؛)١٤٩( واإخطار باأن الكماأ ا�سبح لّينا يف حني كان يف الواقع 
يحت���وي على ديدان، رغم اأن م���ن �ساأن معظم الباعة املحرتفني اأن يدركوا 

١٧٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٨0

���ني يعني وجود ديدان؛)١٥0( واإخط���ار باأن الأحذية لي�ست من النوعية  اأن اللِّ
امل�سرتط���ة يف العق���د، ولكن ل يبني طبيعة العي���وب؛)١٥١( واإخطار باأن حلم 
اخلن زير املجمد فا�سد، ولكن ل يحدد ما اإن كان كل اللحم فا�سدا اأم جزء 
من���ه فقط؛)١٥٢( واإخطار باأن الوثائق املتعلق���ة باآلة للطباعة مفقودة، حيث 
كان هن���اك غمو�ض ب�ساأن ما اإن كان امل�سرتي ي�سري اإىل نظام الطباعة كله 
ن الطابعة من النظام فح�سب؛)١٥٣( واإخطار باأن �سفائح املطاط  اأم اإىل مكوِّ
املفلك���ن اخلا�ض بنعال الأحذي���ة فيها م�ساكل اأو حتتوي عل���ى عيوب؛)١٥٤( 
واإخط���ار ين�ض عل���ى اأن الب�سائع اجللدية غري مطابق���ة للموا�سفات التي 
حددها امل�سرتي، ول ميكن بيعها لزبائن امل�سرتي، واأن ٢٥0 بندا مدموغة 
بطريق���ة �سيئ���ة؛)١٥٥( واإخط���ار باأن خم�ض لّف���ات من البطاني���ات مفقودة، 
 ولك���ن ل يحدد ت�سميم البطاني���ات املفقودة ولذلك مل ي�سمح للبائع بعالج 
العي���ب.)١٥٦( ورئ���ي اأن اإخطارا من امل�سرتي ين�ض عل���ى اأنه يرف�ض فاتورة 
 البائع لإ�سالح الب�سائع غري حمدد مبا يكفي لتلبية مقت�سيات املادة ٣٩ )١( 

ب�ساأن تخلف البائع عن اإ�سالح جميع العيوب.)١٥٧(

١٨- وبخ���الف �سرط التحديد ال���وارد مناق�سته اأعاله، ل يرد يف اتفاقية 
 البي���ع مزيد من التحديد ملحتويات الإخطار الذي تقت�سيه املادة ٣٩ )١(. 
وق���د قال���ت اإحدى املحاكم اأنه ما دام الإخط���ار ي�سف و�سفا دقيقا عيوب 
عي  الب�سائ���ع الت���ي اأَبلغ به���ا زبون امل�س���رتي فلي�ض م���ن ال�س���روري اأن يدَّ
الإخط���ار اأن تلك العيوب ت�سكل اإخالل من البائع، بل ميكن حتى اأن يعرب 
ع���ن �سكوك حول م���ا اإن كانت �س���كاوى الزبون م���ربرة.)١٥٨( ومن الناحية 
الأخ���رى، خل�ست حمكمة اأخ���رى اإىل اأن امل�سرتي ال���ذي اكتفي باأن طلب 
م�ساع���دة من البائع على معاجلة بع�ض امل�س���اكل ف�ي برام�ج حا�س�وبية ل�م 
يوّجه اإخطارا بعدم املطابقة على النحو الذي تقت�سيه املادة ٣٩ )١(؛)١٥٩( 
ون�ض قرار اآخر على اأن حمادثة هاتفية اكتفت باإبالغ البائع باأن الب�سائع 
اأ�سيب���ت بتلف مل تكن اإخطارا كافيا مبوجب املادة ٣٩، لأنه "مل يكن بو�سع 
]البائ���ع[ اأن يفه���م اأن املحادثة الهاتفية هي اإخطار بع���دم املطابقة؛")١٦0( 
واأعلن ق���رار اآخر اأن الإخطار يجب اأن "يطع���ن يف مطابقة الب�سائع" واأن 

يو�سح "نية امل�سرتي اأن يعرت�ض.")١٦١(

ه يف حينه—نظرة جمملة الإخطار املوجَّ

١٩- حيث ل يكون الطرفان قد اتفقا على وقت لتوجيه الإخطار،)١٦٢( ُتلزم 
امل���ادة ٣٩ )١( امل�سرتي باإر�سال اإخطار بعدم املطابقة خالل فرتة معقولة 
م���ن اكت�ساف���ه اأو من الوقت ال���ذي كان ينبغي في���ه اأن يكت�سفه. وقد جرى 
التاأكيد على اأن هذا التقييد للوقت الذي يجب اأن ير�سل فيه الإخطار ينبغي 
د على اأ�سا�ض م�سالح العمل التج���اري اجليد، بحيث ل تكون لأي  اأن يح���دَّ
 من الطرفني اأف�سلية غري عادلة، وعمال على �سرعة ت�سوية الن�زاعات.)١٦٣(

وقي���ل اأي�س���ا اإنه، يف حالة عق���ود البيع على دفعات، مين���ع ا�سرتاط توجيه 
الإخط���ار يف غ�سون وقت معق���ول ت�سليم كميات لحقة م���ن الب�سائع غري 
املطابق���ة ت�سكل هدرا اقت�ساديا. والهدف من حتديد وقت الإخطار بفرتة 
معقول���ة هو تعزيز املرون���ة،)١٦٤( وتتوقف الفرتة على وقائ���ع كل حالة على 
ح���دة.)١٦٥( وقد اأ�س���ارت عدة قرارات اإىل اأن معيار الف���رتة املعقولة معيار 
�سارم.)١٦٦( غري اأن قرارا اآخر ي�سري اإىل اأن حتديد الفرتة املعقولة لتوجيه 
الإخط���ار يجب اأن يراع���ي م�سالح امل�سرتي والبائ���ع كليهما: "يجب اإيالء 
العتب���ار مل�سلحة البائ���ع يف اأن ل يخ�سع لدعاءات بع���دم املطابقة لفرتة 
غري حمدودة من الزم���ن بعد الت�سليم. ومن الناحية الأخرى، ينبغي عدم 

ا�ستبعاد ادعاءات امل�سرتي املربرة من خالل اإقامة حواجز قانونية مفرطة 
ال�سكلي���ة. ويج���ب اإيالء العتبار له���ذه امل�سالح لدى حتدي���د معنى عبارة 
'معقول���ة'.")١٦٧( ورئي اأي�سا اأن الإخطار ال���ذي ل مينع توقيته البائع من اأن 
 تت���اح له الفر�سة ملعاجلة عدم املطابقة هو اإخطار يف الوقت املنا�سب.)١٦٨( 
وقي���ل اأي�سا اإن ا�س���رتاط توجيه الإخطار يف غ�سون ف���رتة معقولة ي�ساعد 
ده هو لعدم  البائ���ع عل���ى الحتفاظ بقدرت���ه على اإقامة دع���اوى على م���ورِّ
املطابقة.)١٦٩( وجرى التمييز بني الوقت الذي يوّجه فيه امل�سرتي الإخطار 
بع���دم املطابق���ة مبقت�سى املادة ٣٩ والوقت الذي يج���ب عليه اأن يوّجه فيه 
اإخطارا ب�ساأن �سبيل النت�ساف الذي ميار�سه )مثل اإلغاء العقد(؛ وقيل اإن 
الإخطار من جانب امل�سرتي ب�ساأن �سبيل النت�ساف ل يتعني توجيهه اإل بعد 
 م�سي وقت معقول من توجي���ه الإخطار املن�سو�ض عليه يف املادة ٣٩.)١٧0(

بي���د اأن ق���رارا خمتلف���ا يوؤك���د اأن الف���رتة املعقول���ة لتوجيه اإخط���ار بعدم 
املطابق���ة عم���ال بامل���ادة ٣٩ )١( ه���ي نف����ض الف���رتة الزمني���ة لتوجي���ه 
اإخط���ار بالف�س���خ مبقت�س���ى امل���ادة ٤٩ )٢( )ب(.)١٧١( وقي���ل اأي�س���ا اإنه، 
 وفق���ا للم���ادة ٢٧ م���ن اتفاقي���ة البي���ع، يكف���ي اإثب���ات اأن الإخط���ار اأُر�سل 

يف الوقت املنا�سب.)١٧٢(

 وقت بدء �سريان الفرتة الزمنية لالإخطار—
العالقة باملادة ٣٨

٢0- تب���داأ الف���رتة املعقولة الت���ي يجب عل���ى امل�سرتي اأن يوّج���ه خاللها 
الإخط���ار مبقت�س���ى امل���ادة ٣٩ )١( من اللحظ���ة التي يكت�ِس���ف فيها عدم 
املطابق���ة اأو التي كان ينبغي اأن يكت�سف���ه فيها. ومن ثم فاإن �سريان الفرتة 
املتاحة للم�سرتي لتوجيه الإخط���ار يبداأ منذ اأوىل اللحظتني: الوقت الذي 
اكت�س���ف فيه امل�س���رتي فعليا )اأو ذاتيا( عدم املطابق���ة، والوقت الذي كان 
ينبغ���ي فيه نظريا للم�س���رتي اأن يكت�سف )اأو كان م���ن واجبه اأن يكت�سف( 
ع���دم املطابقة.)١٧٣( فمث���ال، اعُترب اأن الف���رتة املعقولة املتاح���ة للم�سرتي 
لتوجي���ه اإخط���ار مبوج���ب امل���ادة ٣٩ )١( ب���اأن الب�سائ���ع مت ت�سليمها على 
من�س���ات غري مالئم���ة يبداأ من وقت الت�سليم، حي���ث كان ممثل للم�سرتي 
حا�س���را يف مكان الت�سليم وكان ينبغ���ي اأن يكت�سف املن�سات غري املالئمة 
يف ذل���ك احلني، رغ���م اأن امل�سرتي مل يعلم يف الواقع بع���دم املطابقة حتى 
وق���ت لحق.)١٧٤( وحي���ث ا�ستخدم م�سرٍت خدمة م�ستقل���ة لتفتي�ض الب�سائع 
قب���ل حتميلها بغر�ض ال�سحن، وكان ينبغ���ي اأن يك�سف ذلك التفتي�ض عدم 
املطابق���ة، اعُت���رب اأن �سري���ان الف���رتة املعقول���ة املتاحة للم�س���رتي لتوجيه 
الإخط���ار يب���داأ يف وقت ذلك التفتي����ض.)١٧٥( ومن الناحي���ة الأخرى، حيث 
مل يك�س���ف الفح����ض ال�سليم ال���ذي اأجراه امل�سرتي مبوج���ب املادة ٣٨ عن 
وج���ود عدم مطابقة كامن اأو خفي، مل يبداأ �سريان الفرتة املعقولة املتاحة 
للم�س���رتي لتوجيه اإخط���ار مبوجب امل���ادة ٣٩ )١( اإىل اأن علم فعال بعدم 
املطابق���ة م���ن خالل �سكاوى الزبائ���ن.)١٧٦( ورئي اأن �سري���ان الوقت املتاح 
للم�س���رتي لتوجيه الإخطار يبداأ عندما يكت�سف عدم املطابقة اأو يكون من 
واجب���ه اأن يكت�سف���ه، حت���ى واإن كان عدم املطابقة مل ي�سب���ب للم�سرتي اأي 
�س���رر يف ذلك احلني؛)١٧٧( وم���ن الناحية الأخرى، حيث ن�ساأ عدم مطابقة 
م���ن اأن �سي���ارة م�ستعمل���ة مت ت�سجيله���ا لأول مرة بتاريخ اأبك���ر من التاريخ 
املزع���وم، رئي اأن �سريان الفرتة املعقول���ة املتاحة للم�سرتي لتوجيه اإخطار 
مبوج���ب امل���ادة ٣٩ )١( ل يبداأ اإىل اأن يعرف امل�س���رتي رد فعل زبونه على 



ه���ذه احلقيقة، حت���ى واإن كان ينبغي للم�س���رتي اأن يعلم باحلالة قبل ذلك 
بعدة اأ�سهر.)١٧٨(

٢١- وميك���ن اإثبات الوقت الذي اكت�سف فيه امل�سرتي فعال عدم املطابقة 
اإذا اأق���ّر امل�سرتي بالوقت الذي اأ�سبح فيه على عل���م ذاتيا بالعيوب)١٧٩( اأو 
 اإذا توّف���رت وقائع مو�سوعية تربهن عل���ى وقت اكت�سابه لهذه املعرفة.)١٨0( 
فمثال، رئي اأن وثائق امل�سرتي اأثبتت اأنه اكت�سف عدم املطابقة بعد الت�سليم 
مبا�س���رة.)١٨١( وميكن اأن تثبت املعرفة الفعلية م���ن ال�سكاوى التي يتلقاها 
امل�س���رتي من الزبائن الذين بيعت له���م الب�سائع،)١٨٢( فقد رئي اأن �سريان 
الف���رتة املتاح���ة لتوجيه الإخطار بع���دم املطابقة يب���داأ، اإن مل يكن قد بداأ 
م���ن قبل، عندما يتلّقي امل�سرتي تلك ال�سكاوى،)١٨٣( حتى واإن كان امل�سرتي 
ي�سكك يف �سحتها.)١٨٤( وم���ن الناحية الأخرى، رئي اأن جمرد ال�ستباه يف 
ع���دم املطابقة ل ي�سكل اكت�سافا لها لأغرا����ض بدء �سريان الفرتة الزمنية 
املعقولة لتوجيه الإخطار مبوج���ب املادة ٣٩ )١(.)١٨٥( وب�سفة اأعم، اأعلن 
اأحد القرارات ما يلي: "يكون امل�سرتي قد اكت�سف عدم املطابقة لأغرا�ض 
امل���ادة ٣٩ )١( م���ن اتفاقية البيع اإذا مت بلوغ حال���ة اليقني التي يكون فيها 
من �ساأنها اأن تدفع اأي م�سرٍت حكيم اإىل ا�ستهالل اإجراءات قانونية. وفيما 
يتعل���ق على وجه اخل�سو����ض بالختالفات يف الكمية، توج���د حالة اليقني 
الالزم���ة حاملا يعرف امل�س���رتي نتيجة فح����ض الكمي���ة.")١٨٦( ومن ناحية 
اأخرى، جرى التاأكي���د على اأنه، لكي يكت�سف امل�سرتي عدم املطابقة فعال، 
ل يل���زم اأن يكون ق���د مت التحقق من عدم املطابقة بق���رار حمكمة اأو اأن ل 
يوجد ن�زاع عليه، لأنه "ل يلزم �سوى اأن تكون هناك دلئل فعلية على وجود 

عيوب.")١٨٧(

٢٢- وكم���ا لوح���ظ لدى مناق�س���ة امل���ادة ٣٨،)١٨٨( فاإن الوق���ت الذي كان 
 ينبغ���ي للم�سرتي اأن يكت�سف خالله عدم املطابقة لأغرا�ض املادة ٣٩ )١(
يرتب���ط ارتباط���ا وثيقا باللت���زام الذي تفر�س���ه املادة ٣٨ عل���ى امل�سرتي 
ب���اأن يفح����ض الب�سائع. ويف حال وجود عي���ب يف املطابقة كان من املعقول 
اأن يكت�سف���ه امل�س���رتي ل���دى فح�س���ه الأول للب�سائع، يبداأ �سري���ان الفرتة 
الزمني���ة املتاحة للم�سرتي لإر�س���ال الإخطار من الوقت ال���ذي كان ينبغي 
اأن يج���رى فيه الفح����ض املذكور.)١٨٩( وكما قالت اإح���دى املحاكم، تخ�سع 
اللحظة الزمنية الت���ي كان امل�سرتي ملزما باأن يتبني فيها الإخالل بالعقد 
لالأحكام التي تنّظم واجب الفح�ض. ويف هذا ال�سياق، تن�ض املادة ٣٨ من 
اتفاقية البيع على اأنه يجب فح�ض الب�سائع يف غ�سون اأق�سر فرتة زمنية 
ت�سمح به���ا الظروف".)١٩0( ففي احلالت الت���ي كان ينبغي فيها اأن يك�سف 
الفح����ض الأويل بعد الت�سليم ع���ن عدم املطابقة، ت�س���ري الفرتة املعقولة 
املتاح���ة للم�سرتي لتوجي���ه الإخطار بعد انتهاء الف���رتة املتاحة املن�سو�ض 
عليه���ا يف املادة ٣٨ لفح�ض الب�سائ���ع، وينبغي اأن ي�ستوعب املوعد النهائي 
لتوجي���ه الإخط���ار من جانب امل�س���رتي كال من فرتة الفح����ض املن�سو�ض 
عليه���ا يف امل���ادة ٣٨ وف���رتة معقول���ة اأخ���رى لتوجي���ه الإخط���ار مبقت�سى 
امل���ادة ٣٩ )١(. وق���د اعرتف���ت عدة ق���رارات بهذين املكّون���ني املنف�سلني 
للف���رتة املتاح���ة للم�سرتي لتوجي���ه اإخطار بع���دم املطابق���ة،)١٩١( رغم اأنه 
يب���دو اأن بع����ض الق���رارات ل تعرتف به���ذا التمييز.)١٩٢( وقي���ل اإن �سريان 
الف���رتة املعقول���ة املتاح���ة للم�سرتي لتوجي���ه الإخطار ل يب���داأ حتى الوقت 
 ال���ذي يكون فيه من واجب امل�سرتي اأن يعلم بع���دم املطابقة، ولي�ض جمرد

اأن ي�ستبه فيه.)١٩٣(

٢٣- ويف حال���ة وجود عي���وب كامنة اأو خفية لي�ض م���ن املعقول اكت�سافها 
يف فح����ض �سحي���ح يجرى مبوج���ب امل���ادة ٣٨ بع���د الت�سلي���م،)١٩٤( يحني 

الوق���ت ال���ذي ينبغي فيه للم�س���رتي اأن يكت�سف عدم املطابق���ة بعد الفرتة 
املتاح���ة للفح����ض الأول للب�سائع بع���د الت�سليم مبا�س���رة.)١٩٥( وطرح اأحد 
الق���رارات �س���وؤال عما اإن كان���ت الفرتة املتاح���ة لتوجيه الإخط���ار املتعلق 
بالعي���وب الكامنة ينبغ���ي اأن تبداأ، باأية حال، قب���ل معرفة امل�سرتي الفعلية 
بالعيوب، رغم اأن القرار تفادى البت يف هذه امل�ساألة.)١٩٦( غري اأن قرارات 
اأخ���رى حددت اأن الفرتة املعقول���ة لتوجيه اإخطار بالعيوب الكامنة تبداأ يف 
الوقت ال���ذي كان ينبغي للم�سرتي اأن يكت�سف في���ه العيوب، �سواء اأكان اأم 
مل يك���ن للم�سرتي علم فعلي بالعيوب يف ذل���ك الوقت.)١٩٧( ويبدو اأن بع�ض 
الق���رارات تعرتف ب���اأن اكت�ساف العيوب الكامنة قد يك���ون عملية تتم على 
م���دى ف���رتة من الزم���ن، واأ�س���ارت اإىل اأن الإخط���ار املوّجه م���ن امل�سرتي 
ل يل���زم اأن ينق���ل �س���وى املعلوم���ات التي يكون م���ن املعق���ول توافرها لدى 
 امل�س���رتي يف وق���ت توجيه الإخط���ار، على اأن ُت�ستكم���ل مبعلومات تر�سل يف

اإخطارات لحقة.)١٩٨( 

الفرتات الفرتا�سية لتوجيه الإخطار

 ٢٤- على الرغم من اأن الفرتة الزمنية املن�سو�ض عليها يف املادة ٣٩ )١(
املتاحة للم�سرتي لإر�سال الإخطار—خالل فرتة معقولة من اللحظة التي 
ّممت  اكت�س���ف فيه���ا العيب يف املطابق���ة اأو كان من واجب���ه اكت�سافه—�سُ
لتك���ون مرن���ة، واأنها تتفاوت وفق���ا لظروف كل ق�سية على ح���دة،)١٩٩( فاإن 
ع���ددا من القرارات حاول و�سع ف���رتات زمنية افرتا�سية حمددة كمبادئ 
توجيهي���ة عامة اأو قواعد احتياطي���ة.)٢00( وعادة تتوقع املحاكم التي تعتمد 
ل لتالئم  ه���ذا النهج اأن فرتات الإخطار الفرتا�سية الت���ي تقرتحها �ستعدَّ
ن���ة.)٢0١( وتتفاوت الفرتات الفرتا�سية املقرتحة تفاوتا  وقائع الق�سية املعيَّ
كب���ريا من حي���ث املدة ومن حيث النهج املتبع لقيا����ض الفرتة على ال�سواء. 
وتق���رتح عدة ق���رارات فرتات افرتا�سية تقا�ض من وق���ت ت�سليم الب�سائع، 
بحي���ث ت�سمل لي�ض فقط الفرتة املتاحة لتوجيه الإخطار بعد اكت�ساف عدم 
املطابقة بل اأي�سا الفرتة املتاحة للم�سرتي لكت�ساف عدم املطابقة يف اأول 
الأم���ر. ويف ه���ذا ال�سياق، اقرُتحت ف���رتات افرتا�سية ت���رتاوح بني ثمانية 
رة وغري  اأي���ام بع���د الت�سلي���م)٢0٢( )مبا يف ذلك حي���ث تكون الب�سائ���ع معمِّ
مو�سمي���ة)٢0٣(( و١٤ يوما للفح����ض وتوجيه الإخط���ار،)٢0٤( ومن اأ�سبوعني 
اإىل �سه���ر بع���د الت�سليم،)٢0٥( و�سهر بع���د الت�سليم،)٢0٦( و�ست���ة اأ�سابيع بعد 
الت�سلي���م.)٢0٧( ومتّيز ق���رارات اأخرى ب���ني الفرتة املتاح���ة لكت�ساف عدم 
املطابقة والفرتة املتاحة لتوجيه الإخطار بعد الكت�ساف، وكثريا ما تقرتح 
هذه الق���رارات فرتات افرتا�سية لهذين املكّون���ني كليهما، وت�سري يف كثري 
نة م���ن الب�سائع تنطبق عليها الفرتة املقرتحة.  من الأحيان اإىل فئات معيَّ
وق���د اقرُتح���ت الف���رتات الفرتا�سي���ة التالي���ة كف���رتات معقول���ة لتوجيه 
الإخط���ار: يف غ�سون ب�سعة اأي���ام بعد اأن اكت�سف امل�س���رتي عدم املطابقة 
اأو كان م���ن واجب���ه اأن يكت�سفه؛)٢0٨( واأ�سبوع واح���د)٢0٩( )بعد اأ�سبوع واحد 
مت���اح للفح�ض عمال بامل���ادة ٣٨(؛)٢١0( وثمانية اأيام بع���د الكت�ساف؛)٢١١( 
واأ�سبوع���ان)٢١٢( )بعد اأ�سبوع واحد متاح للفح�ض(؛)٢١٣( و�سهر واحد )بعد 
اأ�سب���وع واحد متاح للفح�ض(.)٢١٤( وُقبلت يف عدة قرارات نظرية—ي�سار 
اأن الفرتة املعقولة لتوجيه  اليه���ا اأحيانا بنهج "ال�سهر النبيل"—مفادها 
الإخط���ار، يف الظروف العادية، هي �سهر واحد بع���د الوقت الذي اكُت�سف 
في���ه العيب اأو كان من الواجب اكت�سافه.)٢١٥( وحيث تكون الب�سائع �سريعة 
 العط���ب، اقرتح���ت بع����ض القرارات ف���رتات اإخط���ار افرتا�سي���ة ق�سرية

للغاية.)٢١٦(

١٨١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٨٢

 العوامل التي توؤثر على الفرتة املعقولة 
لتوجيه الإخطار

٢٥- م���ن الوا�س���ح اأن الف���رتة املعقولة لالإخط���ار تختلف وفق���ا لظروف 
الق�سي���ة املعنيَّة.)٢١٧( وقد حددت القرارات جمموعة من العوامل التي توؤثر 
عل���ى طول فرتة الإخطار. ويتعل���ق اأحد العوامل التي يك���رث ذكرها بو�سوح 
ع���دم املطابق���ة - ففرتة الإخط���ار بالعيب الوا�سح ال���ذي ت�سهل مالحظته 
متيل اإىل اأن تكون اأق�سر.)٢١٨( وطبيعة الب�سائع عامل اآخر يكرث ذكره،)٢١٩( 
فالب�سائع ال�سريعة العط���ب)٢٢0( اأو املو�سمية)٢٢١( ت�ستوجب توجيه الإخطار 
رة اأو الب�سائع غري  بالعيوب يف وقت اأبكر؛ ويف املقابل، تخ�سع الب�سائع املعمِّ
املو�سمية لفرتة اإخطار اأطول،)٢٢٢( وخ�سو�سا اإذا كانت الب�سائع معقدة)٢٢٣( 
وتتطلب تدريبا واإ�سالحات م�ستم���رة.)٢٢٤( كما اأن خطط امل�سرتي لتجهيز 
الب�سائع،)٢٢٥( اأو للتعامل معها بطريقة اأخرى قد جتعل من ال�سعب حتديد 
م���ا اإن كان البائع م�سوؤول عن عدم املطابق���ة،)٢٢٦( قد جتعل فرتة الإخطار 
اأق�س���ر. ورئ���ي اأن التاأخري الذي يحبط اأغرا����ض الإخطار املوّجه مبقت�سى 
امل���ادة ٣٩ )١(—وحتديدا التاأخري الذي يحرم البائع من فر�سة التحقق 
م���ن الأ�سا����ض الوقائعي ل�سك���وى امل�سرتي ومعاجلة ع���دم املطابقة املزعوم 
بح���د اأدنى من التكلفة بوا�سطة الإ�س���الح اأو ال�ستبدال—يجعل الإخطار 
غ���ري منا�سب التوقيت.)٢٢٧( ومن الناحية الأخرى، قيل اإن عدم املطابقة ذا 
الطاب���ع الحتيايل يجعل ف���رتة الإخطار اأطول.)٢٢٨( وقي���ل اأي�سا اإن الفرتة 
املعقول���ة لالإخطار قد تتفاوت رهنا بالعالج الذي ي�سعى اإليه امل�سرتي، واإن 
ف���رتة الإخط���ار اإذا كان امل�سرتي يري���د اأن يحتفظ بالب�سائ���ع واأن يطالب 
بتعوي����ض عن ال�س���رر اأو بخف�ض ال�سعر قد تكون اأط���ول من فرتة الإخطار 
اإذا كان امل�س���رتي يرغب يف رف�ض الب�سائع.)٢٢٩( ومن املمكن اأي�سا اأن توؤثر 
الأع���راف التجارية)٢٣0( وكذل���ك العادات امل�ستقرة ب���ني الطرفني)٢٣١( على 
ف���رتة الإخط���ار، كما يوؤث���ر عليه���ا اإدراك امل�سرتي اأن البائ���ع نف�سه خا�سع 
لتوقي���ت نهائ���ي ي�ستوج���ب توجيه الإخط���ار بالعي���وب ف���ورا.)٢٣٢( ورئي اأن 
امل�س���رتي اخلبري اأو املهني يخ�سع لفرتة اإخط���ار اأق�سر.)٢٣٣( وقالت اإحدى 
املحاك���م اإن الإخطار كان ينبغ���ي اأن يوّجه خالل اأق�سر فرتة ممكنة عمليا 
حي���ث كان الإخطار العاجل لزما لدواعي ال�سحة العامة—وذلك لإتاحة 
الفر�س���ة للبائع لتخاذ تدابري حتول دون انت�سار فريو�ض ُزعم اأن الب�ساعة 
)بي�ض �سمك( ملوثة ب���ه.)٢٣٤( واأ�سري اإىل كون امل�سرتي طلب تعجيل ت�سليم 
الب�سائع كعامل يخف�ض الفرتة املتاحة لتوجيه الإخطار بعدم املطابقة.)٢٣٥( 
ومن الناحية الأخرى، اأ�سارت حمكمة اإىل كون امل�سرتي �سبق اأن "داأب على 
اإبالغ" البائع باحلالة املتده���ورة حل�سان �سي�سي لتخل�ض اإىل اأن الإخطار 
ال���ذي وجهه امل�سرتي بعد "الت�سخي�ض النهائ���ي" حلالة احل�سان مبا�سرة 

كان يف توقيته املنا�سب.)٢٣٦(

تطبيق معيار الفرتة املعقولة

٢٦- رئي اأن م�سرٍت مل ير�سل اأي اإخطار بعدم املطابقة قبل رفع دعوى على 
 البائع مل يف ب�سروط الإخطار املنا�سب التوقيت التي تن�ض عليها املادة ٣٩ )١(، 
وفقد حق���ه يف التعويل على عدم املطابقة.)٢٣٧( وم���ن الناحية الأخرى، قيل 
اإن الدع���وى املقامة من امل�س���رتي يف حتكيم، اأو الدع���وى املقابلة التي تقام 
ردا عل���ى دعوى ق�سائية رفعها البائع لتح�سيل ثمن �سراء الب�سائع، ميكن، 
ل اإخطارا بعدم املطابقة مبوجب امل���ادة ٣٩ )١(، رغم اأنه  نظري���ا، اأن ت�س���كِّ
نة للح���الت اأن هذه الإخط���ارات لي�ست يف  رئ���ي ا�ستن���ادا اإىل الوقائ���ع املعيَّ
توقيته���ا املنا�سب.)٢٣٨( وحتى حني وّجه امل�سرتي اإخطارا بالفعل، اعُترب هذا 
الإخط���ار يف كثري م���ن احلالت مف���رط التاأخري. وقيا�سا م���ن تاريخ ت�سليم 

الب�سائ���ع، اعُتربت الإخطارات املوجه���ة يف التواقيت التالية غري موجهة يف 
نة: اأكرث من  توقيته���ا املنا�سب، على اأ�سا�ض الوقائع اخلا�س���ة بالق�سايا املعيَّ
�سنت���ني؛)٢٣٩( و٢٤ �سه���را؛)٢٤0( و١٩ �سه���را على الأق���ل؛)٢٤١( و١٨ �سهرا؛)٢٤٢( 
و�سنة واحدة؛)٢٤٣( وت�سعة اأ�سهر؛)٢٤٤( ومن �سبعة اأ�سهر اإىل ثمانية اأ�سهر؛)٢٤٥( 
و�سبعة اأ�سه���ر؛)٢٤٦( و�ستة اأ�سهر؛)٢٤٧( وخم�سة اأ�سهر؛)٢٤٨( واأربعة اأ�سهر؛)٢٤٩( 
وثالث���ة اأ�سه���ر ون�س���ف ال�سه���ر؛)٢٥0( وثالث���ة اأ�سه���ر؛)٢٥١( وقراب���ة ثالث���ة 
اأ�سه���ر؛)٢٥٢( واأكرث من �سهرين ون�س���ف ال�سهر؛)٢٥٣( واأكرث من �سهرين؛)٢٥٤( 
و�سهران؛)٢٥٥( و�سهران يف حال���ة عملية ت�سليم واحدة وحوايل �سبعة اأ�سابيع 
يف حالة عملية ت�سليم اأخرى؛)٢٥٦( و"ع���دة اأ�سهر"؛)٢٥٧( و�سبعة اأ�سابيع؛)٢٥٨( 
و�ستة اأ�سابي���ع؛)٢٥٩( و�سهر ون�سف ال�سهر؛)٢٦0( واأك���رث من �سهر؛)٢٦١( و�سهر 
واحد؛)٢٦٢( و٢٥ يوما؛)٢٦٣( و٢٤ يوما؛)٢٦٤( و٢٣ يوما؛)٢٦٥( و٢١ يوما؛)٢٦٦( و٢0 
يوم���ا؛)٢٦٧( و١٩ يوم���ا؛)٢٦٨( و١٦ يوم���ا؛)٢٦٩( و١٥ يوما )�سل���ع �سريعة العطب 
- فط���ر ط���ازج(؛)٢٧0( واأك���رث قليال م���ن اأ�سبوع���ني )فواكه طازج���ة(؛)٢٧١( 
واأ�سبوعان )مواد غذائية(؛)٢٧٢( وقرابة اأ�سبوعني؛)٢٧٣( و١٢ يوما؛)٢٧٤( واأربعة 
 اأي���ام؛)٢٧٥( واأي وقت بعد يوم الت�سليم )يتعل���ق باأزهار �سريعة العطب(.)٢٧٦( 
وقيا�س���ا م���ن التاريخ الذي اكت�سف في���ه امل�سرتي عدم املطابق���ة اأو كان من 
واجب���ه اأن يكت�سفه فيه، اعُتربت الإخطارات التي ُوجهت يف الفرتات التالية 
مفرطة التاأخري على اأ�سا�ض وقائع احلالت املعيَّنة: ثالث �سنوات؛)٢٧٧( واأكرث 
من ثالث���ة ع�سر �سه���را؛)٢٧٨( و١٢ �سهرا؛)٢٧٩( و١١ �سه���را اأو ١٢ �سهرا؛)٢٨0( 
و�سبعة اأ�سهر؛)٢٨١( و�ست���ة اأ�سهر على الأقل؛)٢٨٢( واأكرث من اأربعة اأ�سهر؛)٢٨٣( 
وقراب���ة اأربع���ة اأ�سه���ر؛)٢٨٤( وثالث���ة اأ�سه���ر؛)٢٨٥( واأك���رث من �سهري���ن؛)٢٨٦( 
وقراب���ة �سهرين؛)٢٨٧( و�سهر ون�سف ال�سه���ر؛)٢٨٨( و�سبعة اأ�سابيع؛)٢٨٩( و�ستة 
اأ�سابي���ع؛)٢٩0( و٣٢ يوما؛)٢٩١( واأكرث من �سه���ر؛)٢٩٢( و�سهر واحد؛)٢٩٣( و�سهر 
واح���د )بالفاك����ض( وثالثة اأ�سابي���ع )بالهات���ف(؛)٢٩٤( واأربع���ة اأ�سابيع؛)٢٩٥( 
وثالثة اأ�سابيع؛)٢٩٦( واأ�سبوعان؛)٢٩٧( و١0 اأيام؛)٢٩٨( وثمانية اأيام؛)٢٩٩( و�سبعة 
ه بعد ٢0 �سهرا من قيام البائع با�ستبدال اأحد  اأي���ام.)٣00( واعُترب اإخطار ُوجِّ
اأج���زاء الب�ساع���ة، ومل يعالج ذلك امل�سكلة، وبع���د ١١ �سهرا من طلب البائع 
ثم���ن الب�ساعة، غري منا�سب التوقي���ت.)٣0١( وحيث جاء الإخطار املوّجه من 
امل�سرتي باأن حماولت البائع اإ�سالح الب�سائع امل�سلَّمة كانت غري ناجحة بعد 
اأكرث من خم�سة اأ�سهر من قيام زبائن امل�سرتي باإبالغ امل�سرتي بهذا العطب، 
 راأت املحكم���ة اأن الإخط���ار غري منا�س���ب التوقيت مبوجب امل���ادة ٣٩ )١(، 

واأن امل�سرتي فقد حقه يف التعويل على عدم فعالية الإ�سالح.)٣0٢(

٢٧- وم���ن الناحية الأخرى، خل�ست عدة قرارات اإىل اأن امل�س�رتي اأر�س�ل 
الإخط�ار ف�ي الوقت املنا�سب. فعل�ى �س�وء وق�ائ�ع احلالت املعيَّنة، اعُترب اأن 
الإخط���ارات املر�س�لة يف الفرتات التالي���ة اأُر�سلت يف غ�سون الفرتة املعقولة 
الت���ي تفر�سها امل���ادة ٣٩ )١(: "ف���ورا" بعد اأن تلقى امل�س���رتي �سكاوى من 
زبائن���ه؛)٣0٣( ويف نف�ض اليوم الذي اكت�سف فيه امل�سرتي عدم مطابقة كامنا 
اأو خفي���ا؛)٣0٤( واإخطار موّج���ه اإىل ممثل البائع داخل البل���د يف نف�ض اليوم 
ال���ذي اكت�سف في���ه امل�سرتي ع���دم املطابقة من خالل �س���كاوى زبائنه، مع 
اإخط���ار موّج���ه اإىل البائع نف�سه يف اليوم الت���ايل؛)٣0٥( واإخطار هاتفي فورا 
عندما تلقى امل�سرتي �سكاوى من زبائنه، تلته بعد اأ�سبوع واحد ر�سالة بريد 
اإلك���رتوين تنقل نتائ���ج الفحو�ض املختربية؛)٣0٦( وف���ور ت�سليم املاكينة، قبل 
اأن يبداأ جتميعه���ا؛)٣0٧( ويوم واحد بعد ت�سلي���م الب�سائع اإىل امل�سرتي؛)٣0٨( 
ويف غ�س���ون ٢٤ �ساع���ة )ب�سائ���ع �سريع���ة العط���ب(؛)٣0٩( وي���وم واحد بعد 
فح����ض الب�سائ���ع؛)٣١0( ويف غ�س���ون عدة اأيام م���ن ت�سليم ب�سائ���ع �سريعة 
العط���ب )طماط���م(؛)٣١١( وثالثة اأيام بع���د الت�سليم؛)٣١٢( واأربع���ة اأيام بعد 
الت�سليم؛)٣١٣( و�ست���ة اأيام بعد اكت�ساف العيب؛)٣١٤( و�سبعة اأيام بعد اأن علم 
امل�سرتي بالعيوب؛)٣١٥( وخالل ثمانية اأيام من فح�ض الب�سائع؛)٣١٦( وثمانية 



اأي���ام بعد اأن حدد تقرير اخلبري العي���وب؛)٣١٧( و١١ يوما بعد الت�سليم؛)٣١٨( 
و�سل�سل���ة من الإخطارات، اأُر�سل اأحدها بع���د اأ�سبوعني من الفح�ض الأويل 
املوؤقت للب�سائع، واآخر بعد �سهر من فح�ض ثاٍن، واإخطاران اأخريان اأُر�سال 
بعد �ستة اأ�سهر من ت�سليم اآلة واحدة وبعد ١١ �سهرا من ت�سليم اآلة ثانية؛)٣١٩( 
و١٩ يوم���ا بع���د الت�سلي���م؛)٣٢0( و١٩-٢١ يوم���ا بع���د فح�ض الب�سائ���ع؛)٣٢١( 
و٢0-٢٥ يوم���ا بعد ت�سلي���م املا�سي���ة؛)٣٢٢( وثالثة اأ�سابع بع���د الت�سليم؛)٣٢٣( 
واأربع���ة اأ�سابي���ع بعد الوقت ال���ذي كان ينبغي للم�س���رتي اأن يعلم فيه بعدم 
املطابق���ة؛)٣٢٤( وخالل �سه���ر واحد م���ن الت�سليم؛)٣٢٥( وخ���الل �سهر واحد 
بع���د اأن اكت�سف امل�سرتي عدم املطابق���ة اأو كان من واجبه اأن يكت�سفه؛)٣٢٦( 
واأك���رث من �سهر بعد الت�سلي���م؛)٣٢٧( و�سهر اأو �سهران بع���د اأن علم امل�سرتي 
بعدم املطابق���ة من خالل �سكاوى الزبائن؛)٣٢٨( و�سهر واحد وثالثة اأ�سابيع 
بع���د ت�سليم جهاز عر����ض فيديو؛)٣٢٩( و�سهران بع���د الت�سليم، حيث فح�ض 
امل�سرتي الب�سائع )اأ�سماك جممدة( بطريقة �سحيحة ويف الوقت املنا�سب 
بعد �سهر من الت�سليم؛)٣٣0( وبعد �سهرين ون�سف ال�سهر من ت�سّلم امل�سرتي 
الب�سائ���ع؛)٣٣١( وت�سعة اأ�سهر بعد الت�سليم )وبذلك اأكرث من �سنة قبل انتهاء 
 ف���رتة ال�سنت���ني املتاح���ة لتوجيه الإخط���ار مبوج���ب امل���ادة ٣٩ )٢((؛)٣٣٢( 
وحي���ث كانت الب�سائع مو�سمي���ة )اأ�سجار كري�سما����ض(، ومل يكن من �ساأن 
توجي���ه الإخطار يف وقت اأبك���ر اأن يتيح للبائع عالج ع���دم املطابقة عالجا 

فعال، اعُترب الإخطار لذلك يف توقيته املنا�سب.)٣٣٣(

املادة ٣٩ )٢(

بع���دم  لالإخط���ار  مطلق���ا  نهائي���ا  موع���دا   )٢(  ٣٩ امل���ادة  ٢٨- حت���دد 
املطابق���ة – ه���و �سنت���ان من التاري���خ ال���ذي �سلِّمت في���ه الب�سائ���ع بالفعل 
اإىل امل�س���رتي، رهن���ا با�ستثن���اء حيثما يكون م���ن �ساأن هذا املوع���د النهائي 
اأن يك���ون متناق�س���ا مع فرتة �سم���ان من�سو����ض عليها يف العق���د.)٣٣٤( بيد 
اأن ف���رتة ال�سنت���ني املن�سو����ض عليه���ا يف امل���ادة ٣٩ )٢( لي�س���ت مناظ���رة 
للف���رتة املعقول���ة لالإخط���ار املن�سو����ض عليه���ا يف امل���ادة ٣٩ )١(؛ وق���د 
رئ���ي اأن ف���رتة ال�سنت���ني لالإخط���ار مبوج���ب امل���ادة ٣٩ )٢( ل تنطب���ق اإل 
 عندم���ا ل تكون الف���رتة املن�سو����ض عليه���ا يف امل���ادة ٣٩ )١( اأق�سر.)٣٣٥( 
وبدون فرتة ال�سنتني لالإخطار املن�سو�ض عليها يف املادة ٣٩ )٢(، ميكن اأن 
ل يك���ون لوقت الإخطار موعد نهائي وا�سح مبقت�سى املعايري الزمنية املرنة 
واملتغ���رّية الت���ي تن�ض عليها امل���ادة ٣٩ )١(. ففي حال وج���ود عيوب كامنة 
مث���ال، ميكن اأن ياأت���ي الوقت الذي يكت�س���ف فيه امل�سرتي ع���دم املطابقة اأو 
يكون من واجبه اأن يكت�سفه، وبالتايل اللحظة التي تبداأ فيها الفرتة املعقولة 
املتاح���ة للم�سرتي لتقدمي الإخطار مبوجب امل���ادة ٣٩ )١(، بعد مرور فرتة 
طويل���ة على ت�سلي���م الب�سائع. ويف هذه احل���الت، اإذا مل توجد فرتة �سمان 
من�سو����ض عليه���ا يف العقد حتمي امل�س���رتي لفرتة اأطول )ورهن���ا با�ستثناء 
 اإذا كان���ت امل���ادة ٤0 م���ن التفاقي���ة تنطب���ق(،)٣٣٦( حت���رم امل���ادة ٣٩ )٢( 
امل�س���رتي من حق توجيه الإخطار بعد �سنتني م���ن الت�سليم الفعلي للب�سائع، 
وبذلك متنع امل�سرتي م���ن الحتفاظ بحقوقه يف التعويل على عدم املطابقة 
ال���ذي ل ُيكت�س���ف وُيالحظ قب���ل تلك اللحظة، حت���ى اإذا مل يكن من املعقول 
اكت�س���اف عدم املطابق���ة قبل تل���ك اللحظ���ة.)٣٣٧( وخالفا لف���رتة الإخطار 
املن�سو����ض عليها يف امل���ادة ٣٩ )١(، التي �سممت لتكون مرنة ولتتغري وفقا 
للظروف، فاإن احلد البالغ �سنتني الوارد يف املادة ٣٩ )٢( دقيق وغري متغرّي 
)اإل حيث ينطبق ال�ستثناء املتعلق بفرتة ال�سمان املتعاقد عليها(. وقد رئي 
يف الواق���ع اأن���ه، حتى حيث يكون البائع قد ح���اول اإ�سالح عدم املطابقة بعد 
ت�سلي���م الب�سائع، يبداأ �سريان ف���رتة ال�سنتني من الوقت الذي مت فيه ت�سليم 
الب�سائ���ع فعليا اأول مرة للم�س���رتي، ولي�ض من وقت قي���ام البائع مبحاولت 

الإ�سالح.)٣٣٨( ويبدو اأن الغر�ض من املادة ٣٩ هو توفري فرتة حمددة وميكن 
التنب���وؤ بها ي�ستطيع بعده���ا البائع اأن يكون على ثقة م���ن اأن ادعاءات وجود 

عدم مطابقة يف الب�سائع لن تكون قابلة لالعرتاف بها قانونا.)٣٣٩(

٢٩- وقد تناولت القرارات التي طبقت املادة ٣٩ )٢( عدة جوانب من هذا 
احلكم. فاأ�سارت عدة قرارات اإىل اأن الإخطار غري املحدد مبا يكفي للوفاء 
بال�س���رط الوارد يف امل���ادة ٣٩ )١( ل ي�سكل اإخط���ارا كافيا مبقت�سى املادة 
٣٩ )٢(، رغ���م اأن احلكم الأخ���ري ل يت�سمن �سراح���ًة ال�سيغة الواردة يف 
 امل���ادة ٣٩ )١( والتي تق�سي باأن يحدد الإخطار طبيعة عدم املطابقة.)٣٤0( 
ورئ���ي اأن اإخطارا ُق���دم عندما بداأ امل�س���رتي مفاو�سات م���ع البائع، خالل 
�سنتني من الت�سليم، لت�سوية ن�زاع حول مطابقة الب�سائع امل�سّلمة، كان كافيا 
للوف���اء مبقت�سيات الإخطار مبوجب امل���ادة ٣٩ )٢(.)٣٤١( وا�ستق�ست عدة 
قرارات اأخرى العالقة بني املادة ٣٩ )٢( والقواعد التي حتدد موعدا نهائيا 
ل�سته���الل دعوى ت�ستند اإىل الإخالل بعقد البيع )قوانني التقادم اأو فرتات 
التق���ادم(. وحاول عدد من القرارات التوفيق بني فرتة تقادم اأق�سر واردة 
 يف القان���ون الوطن���ي وفرتة ال�سنت���ني لالإخطار الواردة يف امل���ادة ٣٩ )٢(، 
فذه���ب اأح���د الق���رارات اإىل اأن���ه، بغية حتا�س���ي خمالفة القان���ون الدويل 
الع���ام، ل ينبغ���ي تطبيق فرتة التق���ادم الوطنية الأق�س���ر يف احلالت التي 
يك���ون من �ساأنها فيها اأن ُتخ�سع مطالب���ة للتقادم قبل انتهاء فرتة ال�سنتني 
لالإخط���ار املن�سو�ض عليها يف امل���ادة ٣٩ )٢(؛)٣٤٢( وتذهب قرارات اأخرى 
اإىل اأن ف���رتة التقادم الوطنية الأق�سر ل يبداأ �سريانها حتى يوّجه امل�سرتي 
الإخط���ار الذي ت�سرتطه امل���ادة ٣٩ من اتفاقية البي���ع.)٣٤٣( و�سعت قرارات 
 اأخ���رى جاه���دة اإىل التميي���ز ب���ني القاع���دة ال���واردة يف امل���ادة ٣٩ )٢(، 
التي ت�سع موع���دا نهائيا لتوجيه الإخطار بع���دم املطابقة، وقانون التقادم 
ال���ذي يحدد موعدا نهائيا لب���دء التقا�سي اأو فرتة التقادم التي حتدد ذلك 
املوعد النهائي.)٣٤٤( وا�ستمل عدد من القرارات على ادعاءات باأن الطرفني 
خرجا عن اأحكام املادة ٣٩ )٢( باتفاق بينهما.)٣٤٥( فاعتربت هيئة حتكيم 
اأن الطرف���ني خرجا عن اأح���كام املادة ٣٩ )٢( بالتف���اق على فرتة �سمان 
ق�س���وى قدره���ا ١٨ �سهرا، رغم اأن هيئة التحكي���م اأو�سحت اأي�سا اأن فرتة 
التق���ادم اخلا�سة بامل�سرتي الذي وّجه اإخطارا يف الوقت املنا�سب ل تخ�سع 
لأح���كام امل���ادة ٣٩ )٢( واأنها م�ساأل���ة تتعدى نطاق اتفاقي���ة البيع وتخ�سع 
للقانون الوطني.)٣٤٦( ومن الناحية الأخرى، قررت هيئة حتكيم اأن ال�سرط 
القا�س���ي باإحال���ة الن�زاع���ات اإىل التحكيم يف غ�سون ٣0 يوم���ا من و�سول 
الطرف���ني اإىل طريق م�سدود يف مفاو�ساتهما ل ي�س���كل خروجا عن اأحكام 
امل���ادة ٣٩ )٢(.)٣٤٧( وراأت هيئة حتكيم اأخ���رى اأن الطرفني مل يخرجا عن 
احل���د الزمني البالغ �سنتني الوارد يف امل���ادة ٣٩ )٢( ملجّرد اأن البائع رمبا 
ر ٣0  يكون قد اأفاد امل�سرتي �سفويا باأن الب�سائع )ماكينات متطورة( �ستعمِّ
�سنة.)٣٤٨( وميكن اأن ُيفرت�ض اأن هذا القرار ينطوي �سمنيا على اأن الإفادة 
 املذكورة ل ت�سكل فرتة �سمان متعاقد عليها باملعنى الوارد يف املادة ٣٩ )٢(،
لأن���ه لول ذلك لكان ذلك احلكم قد مدد احل���د النهائي لتوجيه لالإخطار. 
وتن���اول قرار اآخر اأي�س���ا املعنى املق�س���ود بعبارة مدة ال�سم���ان التي ن�ض 
عليها العقد، فاعترب اأن ال�سرط الذي يحدد موعدا نهائيا لإحالة الن�زاعات 
 اإىل التحكي���م ل ي�س���كل ف���رتة �سم���ان من�سو�س���ا عليه���ا يف العق���د.)٣٤٩( 
وحيث اأدى عدم توجيه امل�سرتي اإخطارا بعدم املطابقة خالل فرتة ال�سنتني 
املن�سو����ض عليه���ا يف امل���ادة ٣٩ )٢( اإىل حجب مطالب���ة امل�سرتي بخف�ض 
الثم���ن ا�ستنادا اإىل عدم مطابق���ة الب�سائع امل�سّلمة، ق�س���ت حمكمة باأنه، 
"لدواع���ي الإن�س���اف"، ل ينبغ���ي اأن يب���داأ ا�ستحقاق الفائ���دة على اجلزء 
غري امل�سدد م���ن ثمن ال�سراء )املادة ٧٨ من التفاقية( حتى انتهاء الفرتة 

املن�سو�ض عليها يف املادة ٣٩ )٢(.)٣٥0(

١٨٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٨٤

احلوا�ضي

http://cisgw3.law. :١( عل���ى �سبي���ل املثال، املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢00٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/080125g1.html؛ حمكم���ة اآرني���م، هولندا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٩، يونيلك�ض؛ حمكمة منطق���ة فرايبورغ، اأملانيا، ٦ متوز/يوليه ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html )تن����ض على اأنه، عمال باملادة ٢٧ م���ن اتفاقية البيع، يكفي اإثب���ات اأن الإخطار اأُر�سل يف الوقت 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1. :املنا�س���ب(؛ حمكمة ال�ستئن���اف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

html، اأُقرت احلجج يف ق�سية كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )تن�ض على اأنه، على �سوء املواد ١١ و٢٩ و٧ )٢( 
من اتفاقية البيع، ميكن توجيه الإخطار بعدم املطابقة يف اأي �سكل، واأنه، على �سوء املادة ٢٧ من اتفاقية البيع، ل يلزم �سوي اإر�سال الإخطار اإر�سال �سحيحا(.

ر اأن املادة ٣٩ ل تنطبق عندما ل  )٢( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٢0 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٢[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار( )تقرِّ

يكون البائع قد اأجرى عملية ت�سليم(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html :٣( حمكمة منطقة اأ�سافينبورغ، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروكني، اأملاني���ا، ١٧ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/070117g1.html

)٥( ق�سية كالوت رقم ٢٣٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨[.

)٦( ق�سية كالوت رقم ٥٩١ ]املحكمة العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٨ اأيار/مايو ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٧( ق�سية كالوت رقم ٣٤٣ ]حمكمة منطقة دارم�ستات، اأملانيا، ٩ اأيار/مايو ٢000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Volmari Werner v. Isocab NV( ٢00حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٨ )٨(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html

 ING Insurance v. BVBA HVA Koeling and Fagard Winand; HVA Koeling BVBA v. Fagard( ٢00حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٤ ني�سان/اأبريل ٤ )٩(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040414b1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Winand and Besseling Agri-Technic BV

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1. :١0( حمكم���ة منطق���ة كولونيا، اأملانيا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026g1. :؛ حمكم���ة منطق���ة �ساربروكني، اأملانيا، ٢٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانhtml
html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢0 �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html؛ ق�سية 
كالوت رق���م ٤٨ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سل���دورف، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 
كوبلينت�ض، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[؛ حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، يونيلك�ض. مت تطبيق �سرط توجيه الإخطار، الوارد يف املادة ٣٩، يف عدد 
 Sky Cast, Inc.( ٢00قليل من الق�سايا، عندما ا�ستكى امل�سرتي من اأن الت�سليم كان متاأخرا. حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كنتكي ال�سرقية، الوليات املتحدة، ١٨ اآذار/مار�ض ٨
ق املادة ٣٩ "بالقيا�ض" حيث �سلم البائع  v. Global Direct Distributions, LLC(، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080318u1.html )تطبِّ
الب�سائع يف وقت متاأخر(؛ حمكمة منطقة اآو�سبورغ، اأملانيا، ٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦، يونيلك�ض )ت�سليم ب�سائع مو�سمية يف وقت متاأخر(. ينبغي مالحظة اأن حكم اتفاقية البيع 
الذي يخ�سع له وقت الت�سليم )املادة ٣٣( ل يوجد يف فرع اتفاقية البيع املعنون "مطابقة الب�سائع وحقوق الغري واّدعاءاته" )الفرع الثاين من الف�سل الثاين من اجلزء الثالث(، بل 

يوجد يف الفرع املعنون "ت�سليم الب�سائع وامل�ستندات" )الفرع الأول من الف�سل الثاين من اجلزء الثالث(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١١( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف رو�ست���وك، اأملاني���ا، ٢٥ اأيلول/�سبتم���رب ٢00٢، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/020925g1.html

)١٢( حمكم���ة بريدا، هولندا، ١٦ كان���ون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ 

املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ 
املحكم���ة العلي���ا يف كانتون اأبينت�سيل-اآو�سرهودي���ن، �سوي�سرا، ١٨ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٨، يونيلك�ض )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة اجلزئي���ة يف زوتفني، هولندا، ٢٧ �سباط/
فرباي���ر ٢00٨ )Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV(، خال�س���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080227n2.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٩ ]حمكم���ة هريتوغينبو����ض، هولن���دا، ١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢00٦[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٩٤٤ ]حمكمة 
هريتوغينبو����ض، هولن���دا، ١١ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ١0 اآذار/مار�ض ٢00٤[ 
http://cisgw3.law.pace. :انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباي���ر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

edu/cases/040211s1.html، اأُق���رت احلج���ج يف ق�سي���ة كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ املحكمة التجارية يف 
ها�سيلت، بلجيكا، ٦ كانون الثاين/يناير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ 
]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)١٣( ق�سية كالوت رقم ٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ١١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩٧ ]املحكمة الإقليمية العليا 

يف �سيل���ي، اأملاني���ا، ١0 اآذار/مار����ض ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ حمكمة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباي���ر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُق���رت احلجج. يف ق�سية كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض 
الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 
١٣ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]املحكمة 
الحتادي���ة، اأملاني���ا، ٨ اآذار/مار����ض ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطق���ة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، يونيلك�ض؛ حمكم���ة منطقة بييليفلد، اأملانيا، ١٨ 
www.cisg.at/1_22399x. :كانون الثاين/يناير ١٩٩١؛ يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان

htm؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ١0 اآذار/مار�ض ٢00٤[.

)١٤( ق�سية كالوت رقم ١٩٦ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[.

)١٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥0 ]حمكم���ة منطقة بادن-بادن، اأملاني���ا، ١٤ اآب/اأغ�سط����ض ١٩٩١[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٣0 ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ 

حزيران/يونيه ١٩٩٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(، ُنق�ست لأ�سباب اأخرى بق�سية كالوت رقم ٢٧0 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
www.cisg.at/1_22399x.htm
www.cisg.at/1_22399x.htm


)١6( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٢٣٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ص ١٩٩٨[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٧٣ ]املحكمة الإقليمية 

ر اأن للم�ضرتي حق تخفي�ص الثمن  العلي���ا يف ميوني���خ، اأملاني���ا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩٧[. ق���ارن اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم ٤6 ]حمكمة منطقة اآخ���ن، اأملانيا، ٣ ني�ضان/اأبريل ١٩٩٠[ )تق���رِّ
مبوجب املادة 5٠ لأنه وّجه اإخطارا �ضحيحا بعدم املطابقة( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١٧( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، ١١ اآذار/مار�ص ١٩٩٨[؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ٣١ 

كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)١٨( ق�ضية كالوت رقم 5٠ ]حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٩١[.

 )١٩( املحكمة التجارية يف اآرغاو، �ضوي�ضرا، ٢6 ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ 

حمكم����ة بريدا، هولندا، ١6 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل����ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ املحكمة الإقليمية 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html :العلي����ا يف لينت�����ص، النم�ض����ا، ١ حزيران/يوني����ه ٢٠٠5، ترجم����ة بالإنكليزي����ة متاح����ة يف الإنرتن����ت عل����ى العن����وان

)٢٠( ق�ضية كالوت رقم ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�ضوغ، �ضوي�ضرا، ٣٠ اآب/اأغ�ضط�ص ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢١( انظر النبذتن ب�ضاأن املادتن ٤٠ و٤٤.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091015g1. :٢٢( حمكمة منطقة �ضتوتغارت، اأملانيا، ١5 ت�ضرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ حمكم���ة منطق���ة كومارنو، �ضلوفاكي���ا، ١٢ اآذار/مار�ص ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090312k1.html؛ 
 Polimeles ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html :حمكم���ة بري���دا، هولندا، ١6 كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr. :اليون���ان، ٢٠٠٩ )املل���ف رقم ٢٠٠٩/٤5٠5(، حتليل حتري���ري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العن���وان ،Protodikio Athinon
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1. :؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �ضوي�ضرا، ٢6 ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml
html؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ضرا، ٢٧ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٢ كانون الثاين/
يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html؛ املحكمة العليا يف ت�ضوغ، �ضوي�ضرا، ١٩ كانون الأول/دي�ضمرب 
٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٠٩ ]حمكمة كانتون اأبينت�ضيل-اآو�ضرهودين، 
 ،)Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma( ؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٤)ضوي�ض���را، ٩ اآذار/مار�ص ٢٠٠6[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار�
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�ضمالية، الوليات املتحدة، ٢١ 
اأيار/ماي���و ٢٠٠٤ ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html؛ 
حمكمة ال�ضتئناف يف برين، �ضوي�ضرا، ١١ �ضباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت 
احلج���ج يف ق�ضي���ة كالوت رق���م ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �ضوي�ضرا، ٧ متوز/يولي���ه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة بييليفل���د، اأملانيا، ١5 اآب/اأغ�ضط�ص ٢٠٠٣، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html؛ ق�ضية كالوت رقم 6٠٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢6 ت�ضرين الثاين/
http://cisgw3. :نوفمرب ٢٠٠٢[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة كانتون �ضافهاوزين، �ضوي�ضرا، ٢5 �ضباط/فرباير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[؛ ق�ضية كالوت رقم ٢5١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
�ضوي�ضرا، ٣٠ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�ضا، ٢٧ اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٩٩[، اأي�ضا يف يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٠5 ]املحكمة العليا، 
www.cisg.law.pace.edu/ :النم�ضا، ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨[؛ املحكمة املحلية يف تورينو، اإيطاليا، ٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧، يونيلك�ص، متاحة اأي�ضا يف الإنرتنت على العنوان

cisg/wais/db/cases2/970130i3.html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٩6 ]املحكمة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٢6 ني�ضان/اأبريل ١٩٩5[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية 
كالوت رقم ٩٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٩ اأيلول/�ضبتمرب ١٩٩٣[.

)٢٣( حمكمة اآرنيم، هولندا، ١١ �ضباط/فرباير ٢٠٠٩، يونيلك�ص؛ حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، 6 متوز/يوليه ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html؛ املحكم���ة التجاري���ة يف منطق���ة دونيت�ضك، اأوكراني���ا، ١٣ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071211u5.html، اأعيدت اإىل ما كانت عليه يف املحكمة العليا يف اأوكرانيا ١١ كانون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071211u5.html )تفيد �ضمنيا باأن امل�ضرتي يتحمل عبء اإثبات اأنه وّجه الإخطار الالزم بعدم املطابقة يف غ�ضون 
http:// :ف���رتة ال�ضنت���ن املن�ضو����ص عليها يف امل���ادة ٣٩ )٢((؛ حمكمة منطقة كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كان���ون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان

cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٨٢5 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كولوني���ا، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�ضط�ص ٢٠٠6[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :حمكم���ة الع���دل ]حمكم���ة ال�ضتئناف[ يف جنيف، �ضوي�ض���را، ٢٠ كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان

cases/060120s1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٤٨ ]املحكمة العليا، النم�ضا، ٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠5[؛ حمكمة منطقة بريوت، اأملانيا، ١٠ كانون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/04210g1.html؛ حمكمة منطقة توبينغن، اأملاني���ا، ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ضتوك، اأملانيا، ٢5 اأيلول/�ضبتمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف �ضليزفيغ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�ضط�ص ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html؛ ق�ضية كالوت رقم 5٣٨ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف اإن�ضربوك، النم�ضا، ٢6 ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٢[؛ 
حمكمة لهاي، هولندا، ٧ حزيران/يونيه ١٩٩5، يونيلك�ص؛ حمكمة منطقة ماربورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�ضمرب ١٩٩5، يونيلك�ص؛ حمكمة منطقة دوي�ضبورغ، اأملانيا، ١٧ ني�ضان/

اأبري���ل ١٩٩6، يونيلك����ص؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٢٩٠ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف �ضاربروكن، اأملانيا، ٣ حزيران/يوني���ه ١٩٩٨[؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨٩ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف 
�ضتوتغارت، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٩5[؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٩١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ٢٣ اأيار/مايو ١٩٩5[، )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ 
ق�ضية كالوت رقم ٨١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ١٠ �ضباط/فرباير ١٩٩٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٧ 

)قرار التحكيم رقم ٨6١١(، يونيلك�ص؛ هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة يف زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٣١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم ZHK 273/95(، يونيلك�ص.
)٢٤( حمكم����ة منطقة كومارنو، �ضلوفاكي����ا، ١٢ اآذار/مار�ص ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن����وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090312k1.html؛ 

.www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3.html :املحكمة املحلية يف تورينو، اإيطاليا، ٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧، يونيلك�ص، متاحة اأي�ضا يف الإنرتنت على العنوان
)٢5( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�ضمالية، الوليات املتحدة، ٢١ اأيار/مايو ٢٠٠٤ ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة 

يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html )ت�ضري اإىل ق���رار اأملاين يطبق اتفاقية البيع لفرتا�ص اأن امل�ض���رتي يتحمل عبء الإثبات مبوجب 
املادة ٣٩(؛ ق�ضية كالوت رقم 6٠٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢6 ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 
١٢ متوز/يولي���ه ٢٠٠٠[؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٢5١ ]املحكمة التجارية يف كانت���ون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٣٠ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[؛ ق�ضي���ة كالوت رقم ١٩6 ]املحكمة التجارية يف 

كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٢6 ني�ضان/اأبريل ١٩٩5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٩ اأيلول/�ضبتمرب ١٩٩٣[.
ن���ة  "البيِّ مب���داأ  اأن  ر  )تق���رِّ للق���رار(  الكام���ل  الن����ص  )انظ���ر   ]٢٠٠٢ الثاين/نوفم���رب  ت�ضري���ن   ٢6 اإيطالي���ا،  رميين���ي،  ]حمكم���ة   6٠٨ رق���م  كالوت  ق�ضي���ة   )٢6(

اإلي���ه  ت�ضتن���د  ع���ام  مب���داأ  ه���و  الإثب���ات[.  ع���بء  يتحم���ل  اأن  يج���ب  حقوق���ه  اإثب���ات  اإىل  ي�ضع���ى  ال���ذي  ]الط���رف   "onus probandi incumbit ei qui dicit" ع���ي"  املدَّ عل���ى 

١٨5 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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���ل �مل�ض���ري ع���بء �إثب���ات �أن���ه وّج���ه �إخط���ار� �ضحيح���ا(؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٣٧8 ]حمكم���ة فيجيفان���و، �إيطالي���ا،  �تفاقي���ة �لبي���ع مبوج���ب �مل���ادة ٧ )2(، ويف�ض���ي �إىل حتمُّ
12 متوز/يوليه 2000[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :2٧( �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف �آرغ���او، �ضوي�ض���ر�، 26 ت�ضري���ن �لثاين/نوفم���ر 2008، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرن���ت عل���ى �لعن���و�ن(

.cases/081126s1.html

)28( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٩٣٤ ]حمكم���ة كانتون فاليه، �ضوي�ض���ر�، 2٧ ني�ضان/�أبريل 200٧[ )�نظر �لن�ص �لكام���ل للقر�ر(. �تفاق، حمكمة كانت���ون �ضافهاوزين، �ضوي�ضر�، 2٥ 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html :ضباط/فر�ير 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن�
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html :2٩( حمكمة بريد�، هولند�، 16 كانون �لثاين/يناير 200٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html :٣0( حمكمة منطقة فر�يبورغ، �أملانيا، 6 متوز/يوليه 200٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن(

)٣1( هيئ���ة حتكي���م �لتجارة �لأجنبي���ة �مللحقة بغرفة �لتجارة �ليوغو�ضالفية، �ضربي���ا، 2٧ ت�ضرين �لثاين/نوفمر 2002، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف �لإنرنت على �لعنو�ن: 

د �لإخطار �ملوّجه بالهاتف كتابة يف غ�ضون فرة معقولة(. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021127sb.html )ت�ضرط �أن يوؤكَّ

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣2( �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعلي���ا يف كوبلينت�ص، �أملانيا، 21 ت�ضرين �لثاين/نوفم���ر 200٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعن���و�ن(

.cases/071121g1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1. :٣٣( حمكم���ة منطق���ة كوبورغ، �أملانيا، 12 كانون �لأول/دي�ضمر 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن(

html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 222 ]حمكمة �ل�ضتئن���اف يف �لوليات �ملتحدة للد�ئرة �حلادية ع�ضرة، �لوليات �ملتحدة، 2٩ حزير�ن/يوني���ه 1٩٩8[، �لتي فيها كان �مل�ضري قد وقع على 
��ضتمارة طلب حتتوي على بند ي�ضرط �أن تكون �ل�ضكاوى من �لعيوب �ملوجودة يف �لب�ضائع كتابية و�أن توّجه بر�ضالة موثَّقة. وي�ضتند �لقر�ر �إىل �فر��ص �أنه، �إذ� �أ�ضبح هذ� �لبند جزء� 
من �لعقد �ملرم بني �لطرفني، فلن يكون �لإخطار �ل�ضفوي بعدم �ملطابقة �ملوّجه من �مل�ضري �ضحيحا. و�أعادت �ملحكمة �لق�ضية للبت فيما �إن كان �لبند قد �أُدرج يف �لعقد يف �لو�قع.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1. :٣٤( حمكم���ة �ل�ضتئناف يف برين، �ضوي�ضر�، 11 �ضباط/فر�ير 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن(

html، �أُق���رت �حلج���ج يف ق�ضية كالوت رق���م 8٩٤ ]�ملحكمة �لحتادية، �ضوي�ضر�، ٧ متوز/يولي���ه 200٤[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(. �نظر �أي�ض���ا ق�ضية كالوت رقم 6٩٤ ]حمكمة 
�لإفال����ص �لتابع���ة للوليات �ملتحدة، مقاطعة �أوريغون، �لوليات �ملتحدة، 2٩ �آذ�ر/مار�ص 200٤ (.In re Siskiyou Evergreen, Inc)[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر( )ل يلزم �أن يكون 
(؛ حمكمة �ل�ضتئناف يف غينت، بلجيكا، 28 كانون �لثاين/يناير 200٤ (.J.B. and G.B. v. BV H.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن:  �لإخطار يف �أي �ضكل معنيَّ
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040128b1.html )�لإخط���ار "غ���ري مقيَّد ب���اأي متطلبات �ضكلية حمددة"(؛ ق�ضية كالوت رقم 8٧٩ ]�ملحكم���ة �لتجارية يف برين، �ضوي�ضر�، 1٧ 

كانون �لثاين/يناير 2002[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.
)٣٥( حمكم���ة �آرني���م، هولن���د�، 11 �ضباط/فر�ير 200٩، يونيلك�ص؛ حمكم���ة �ل�ضتئناف يف برين، �ضوي�ضر�، 11 �ضباط/فر�ير 200٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت 

عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، �أُقرت �حلجج يف ق�ضية كالوت رقم 8٩٤ ]�ملحكم���ة �لحتادية، �ضوي�ضر�، ٧ متوز/يوليه 200٤[ )�نظر �لن�ص 
�لكامل للقر�ر( )فاك�ص(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣6( ق�ضي���ة كالوت رق���م 86٧ ]حمكمة فوريل، �إيطاليا، 11 كانون �لأول/دي�ضمر 2008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة ميوني���خ، �أملانيا، 2٩ ت�ضري���ن �لثاين/نوفمر 200٥، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرنت على �لعن���و�نcases/081211i3.html
http:// :فنلند�، 2٤ �أيار/مايو 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن ،Hoviokeus/hovrätt Turku ر�ضالة بريد �إلكروين بالإنكليزية(؛( cases/051129g1.html

.cisgw3.law.pace.edu/cases/050524f5.html

www.austlii.edu.au/ :متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن ،(Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.( 2010 ملحكمة �لحتادية يف �أ�ضر�ليا، �أ�ضر�ليا، 1٣ �آب/�أغ�ضط�ص� )٣٧(

cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html. قارن ق�ضية كالوت رقم ٧٩8 ]حمكمة مقاطعة خريونا، �إ�ضبانيا، 6 ت�ضرين �لثاين/نوفمر 2006[، حيث قررت �ملحكمة �أن 
�لإخطار—�لذي ُوجه عندما بد�أ �مل�ضري مفاو�ضات مع �لبائع لت�ضوية ن�ز�ع على مطابقة �لب�ضائع �مل�ضّلمة—كان كافيا للوفاء ب�ضرط �لإخطار �لو�رد يف �ملادة ٣٩ )2(.

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050524f5.html :فنلن���د�، 2٤ �أيار/مايو 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن ،Hoviokeus/hovrätt Turku )٣8(

)�إخطار بالهاتف باأن �مل�ضري تلقى من زبائنه �ضكاوى ب�ضاأن �لب�ضائع، �أعقبته لحقا ر�ضائل بريد �إلكروين تبني تفا�ضيل نتائج �لفح�ص �ملختري(؛ ق�ضية كالوت رقم 22٥ ]حمكمة 
�ل�ضتئن���اف، فر�ض���اي، فرن�ضا، 2٩ كان���ون �لثاين/يناير 1٩٩8[ )�نظر �لن�ص �لكامل للق���ر�ر(. �نظر �أي�ضا حمكمة �ل�ضتئناف يف فر�ضاي، فرن�ض���ا، 1٣ ت�ضرين �لأول/�أكتوبر 200٥، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html، حيث و�ضعت �ملحكمة يف �عتبارها �ضل�ضلة من �خلطابات من �مل�ضري 

�إىل �لبائع وممثل �لبائع للبت يف ما �إن كان �لبائع قد �أحيط علما بعدم �ملطابقة.
)٣٩( ق�ضية كالوت رقم ٩٩2 ]Rettin i Københaven، �لد�منرك، 1٩ ت�ضرين �لأول/�أكتوبر 200٧[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html :٤0( حمكمة منطقة بامبريغ، �أملانيا، 2٣ ت�ضرين �لأول/�أكتوبر 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن(

www.austlii.edu.au/ :متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن ،(Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.) 2010 ٤1( �ملحكمة �لحتادية يف �أ�ضر�ليا، �أ�ضر�ليا، 1٣ �آب/�أغ�ضط�ص(

.cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html

)٤2( ق�ضية كالوت رقم ٥٩٣ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كالرزروهي، �أملانيا، 6 �آذ�ر/مار�ص 200٣[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر( )تن�ص على �أن �لتفاقية ل ت�ضرط �أن يكون 

�لإخطار �ملوّجه من �لبائع يف �ضكل معني(. لكن �نظر هيئة حتكيم �لتجارة �خلارجية يف غرفة �لتجارة �ل�ضربية، �ضربيا، 6 ت�ضرين �لثاين/نوفمر 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف �لإنرن���ت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051106sb.html )ت�ضري �إىل �أنه، على �لرغم م���ن �أن �لتفاقية ل حتدد �ضكل �لإخطار، فاإنها تنطوي �ضمنا على �أن 
�لإخط���ار ينبغ���ي �أن يكون يف �ضكل كتابي(؛ هيئة حتكيم �لتجارة �خلارجية �مللحقة بغرفة �لتجارة �ل�ضربية يف بلغ���ر�د، �ضربيا، 2٣ �ضباط/فر�ير 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف �لإنرن���ت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040223sb.html )نف�ص �مل�ضمون(؛ هيئة حتكيم �لتج���ارة �لأجنبية �مللحقة بغرفة �لتجارة �ليوغو�ضالفية، �ضربيا، 
2٧ ت�ضري���ن �لثاين/نوفم���ر 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021127sb.html )ت�ضرط �أن يوؤكَّد �لإخطار �لهاتفي 
كتاب���ة يف غ�ض���ون فرة معقولة(. �نظر �أي�ضا هيئ���ة حتكيم �لتجارة �خلارجية �مللحقة بغرفة �لتجارة �ل�ضربية، 21 �ضباط/فر�ير 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على 

�لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb.html )تتحا�ضى م�ضاألة ما �إن كان �لإخطار �لهاتفي �ضحيحا(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1. :٤٣( حمكم���ة منطق���ة كومارنو، �ضلوفاكي���ا، 2٤ �ضباط/فر�ير 200٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف �لإنرنت على �لعن���و�ن(

html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٩٣8 ]حمكم���ة كانت���ون ت�ض���وغ، �ضوي�ض���ر�، ٣0 �آب/�أغ�ضط�ص 200٧[ )�نظ���ر �لن�ص �لكامل للق���ر�ر(؛ ق�ضية كالوت رق���م ٧2٤ ]�ملحكم���ة �لإقليمية �لعليا يف 
كوبلينت����ص، �أملاني���ا، 1٤ كان���ون �لأول/دي�ضمر 2006[ )�نظر �لن�ص �لكامل للق���ر�ر(؛ ق�ضية كالوت رقم 82٥ ]�ملحكم���ة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملاني���ا، 1٤ �آب/�أغ�ضط�ص 2006[ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :فنلند�، 2٤ �أيار/ماي���و 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف �لإنرنت على �لعن���و�ن ،Hoviokeus/hovrätt Turku نظ���ر �لن����ص �لكام���ل للق���ر�ر(؛�(
 cases/050524f5.html؛ �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف ها�ضيل���ت، بلجيكا، ٤ �ضباط/فر�ير 200٤، �ملحكمة �جلزئية يف ها�ضيل���ت (N S.p.A. v. S NV). ملخ�ص للق�ضية بالإنكليزية متاح يف
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الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040204b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٨٧٩ ]املحكمة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )انظر 
نا يفي ب�سرط الإخطار  الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٢، يونيلك�ض. هذا اأحد القرارات التي اعُترب فيها اأن اإخطارا هاتفيا معيَّ
ن���ة اأن متطلبات املادة ٣٩ مل يتم الوفاء بها. حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١٣  يف الواق���ع. و�سلَّ���م ق���رار اآخر ب�سحة الإخطار الهاتفي نظريا، بينما خل�ض ا�ستنادا اإىل وقائعه املعيَّ
متوز/يوليه ١٩٩٤، يونيلك�ض. خل�ست بع�ض القرارات اإىل اأن الإخطار الهاتفي ل يفي مبتطلبات املادة ٣٩ يف بع�ض اجلوانب )مثال لأنه ُقدم يف وقت مفرط التاأخري( دون اأن تعلق على 
�س���كل الإخط���ار. ق�سية كالوت رقم ٤١١ ]حمكمة منطقة بوخوم، اأملانيا، ٢٤ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩٦[، اأي�سا يف يونيلك�ض؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ١٦ كانون الأول/
دي�سم���رب ١٩٩٦، يونيلك����ض. لكن انظر هيئ���ة حتكيم التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التج���ارة اليوغو�سالفية، �سربيا، ٢٧ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

د الإخطار الهاتفي كتابيا يف غ�سون فرتة معقولة(. الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021127sb.html )ت�سرتط اأن يوؤكَّ
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٤٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ كان���ون الثاين/يناير ٢00٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة ب���ريوت، اأملاني���ا، ١0 كانون الأول/دي�سم���رب ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانcases/070117g1.html
cases/041210g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٧٩ ]املحكم���ة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ١٧ كان���ون الثاين/يناير ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ حمكمة منطقة ماربورغ، 
اأملاني���ا، ١٢ كان���ون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة كي���ل، اأملانيا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٥، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رق���م ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، 
٣١ اآب/اأغ�سط����ض ١٩٨٩[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(. لكن انظ���ر ق�سية كالوت رقم ٨٢٥ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف كولونيا، اأملاني���ا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٦[ )انظر الن�ض 
ه اإخط���ارا هاتفيا(. انظر عمومًا املحكمة التجارية يف ها�سيل���ت، بلجيكا، ٤ �سباط/فرباير ٢00٤،  ر اأن �سهادة ال�سه���ود توفر دليال كافيا على اأن امل�سرتي وجَّ الكام���ل للق���رار( )تق���رِّ
املحكم���ة املحلية يف ها�سيل���ت (N S.p.A. v. S NV). ملخ�ض للق�سية بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040204b1.html، ين�ض على 

اأن امل�سرتي يقع عليه عبء اإثبات اأنه وّجه اإخطارا هاتفيا.
)٤٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملاني���ا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٨٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطق���ة فرانكفورت، اأملانيا، ١٣ متوز/يوليه 

١٩٩٤، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٨٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٤٦( املحكم���ة التجاري���ة يف كورتريك، بلجي���كا، ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ض. قارن هيئ���ة حتكيم التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التج���ارة اليوغو�سالفية، �سربيا، ٢٧ 

د الإخطار الهاتفي كتابيا  ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021127sb.html)ت�سرتط اأن يوؤكَّ
يف غ�سون فرتة معقولة(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1. :٤٧( حمكم���ة منطقة كومارنو، �سلوفاكي���ا، ٢٤ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.html

)٤٨( حمكم���ة منطق���ة اآخ���ني، اأملانيا، ٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٣، يونيلك����ض، ُنق�ست لأ�سباب اأخرى بق�سية املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملاني���ا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤، 

يونيلك�ض. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ١٢0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤[.
)٤٩( ت�س���رتط امل���ادة ٣٩ )١( اأن يخط���ر امل�س���رتي "البائع"، وتن�ض امل���ادة ٣٩ )٢( على اأن امل�سرتي يجب اأن "يخط���ر البائع" انظر حمكمة منطقة بييليفل���د، اأملانيا، ١٥ اآب/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html :اأغ�سط�ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٥0( ق�سية كالوت رقم ٢٢0 ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �سوي�سرا، ٣ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html :٥١( حمكمة منطقة بييليفلد، اأملانيا، ١٥ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

ه حتديدا اإىل  )٥٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤0٩ ]حمكمة منطقة كا�سيل، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦[، انظر اأي�سا يونيلك�ض. لحظت املحكمة اأي�سا اأن الإخطار يجب اأن يوجَّ

البائع.
)٥٣( ق�سية كالوت رقم ٤١١ ]حمكمة منطقة بوخوم، اأملانيا، ٢٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦[، اأي�سا يف يونيلك�ض. قارن ق�سية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، 

ر اأن امل�سرتي مل يف مبتطلبات امل���ادة ٣٩ لأنه مل ُيثبت، يف جملة اأمور، اأن ال�سخ�ض الذي اأر�سل اإليه امل�سرتي الإخطار  ٣١ اآب/اأغ�سط����ض ١٩٨٩[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار( )تقرِّ
بوا�سطة الفاك�ض كانت لديه "�سالحية ال�ستقبال فيما يتعلق بر�سائل الفاك�ض"(.

)٥٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٦٤ ]حمكمة منطق���ة كولونيا، اأملانيا ٣0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[. حتا�سى قرار اآخر البت يف م���ا اإن كان الإخطار املر�سل اإىل وكيل البائع يفي 

مبتطلبات املادة ٣٩، لأن الإخطار املزعوم كان غري كاف لأ�سباب اأخرى. حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، ٦ متوز/يوليه ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html

)٥٥( املحكمة العليا، هولندا، ٤ �سباط/فرباير ٢00٥، يونيلك�ض.

)٥٦( حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٤ �سباط/فرباير ٢00٢ (.NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020214b1.html

)٥٧( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٦0٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace. :٥٨( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ١0٥٧ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢ ني�سان/اأبريل ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

ر الوقت العادي لفح�ض الب�سائع وتوجيه الإخط���ار بعدم املطابقة(؛ حمكمة اآرنيم، هولندا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٩، يونيلك�ض؛  edu/cases/090402a3.html )حك���م تعاق���دي يق�سِّ
املجل����ض الق�سائي يف �سيغي���د، هنغاريا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081205h1.html؛ 
ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )�سرط ُيلزم امل�سرتي باأن يوّجه الإخطار بالعيوب املزعومة يف غ�سون ثمانية اأيام من الت�سليم – رغم 

ر اأن البائع تنازل عن حقوقه مبوجب هذا ال�سرط( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. اأنه تقرَّ
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥٩( املجل����ض الق�سائ���ي يف �سيغي���د، هنغاري���ا، ٥ كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢00٨، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة كوب���ورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سم���رب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانcases/081205h1.html
cases/061212g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٣٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سرا، ٨ حزيران/يوني���ه ١٩٩٩[؛ حمكمة منطقة غي�سني، اأملانيا، ٥ متوز/يوليه ١٩٩٤، 
يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة هانوفر، اأملانيا، ١ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٣0٣ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٤ )قرار التحكيم رقم 
٧٣٣١( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة الدولية القت�ساد التجاري الحتادية - فيينا، النم�سا، ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤[؛ ق�سية 
كالوت رقم ٥0 ]حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩١[. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٣0٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٣0 حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )اأعيدت للبت 
يف ما اإن كان احلكم التعاقدي الذي يخ�سع له وقت توجيه الإخطار بالعيوب مت المتثال له(؛ لكن انظر حمكمة ت�سفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، يونيلك�ض )تالحظ املحكمة 
اأن ال�س���رط التعاق���دي للبائ���ع والذي يحدد وقت توجيه الإخطار بالعيوب ي�سكل جزءا من العقد، ولكن يبدو اأن املحكمة مل تطب���ق ال�سرط املذكور؛ غري اأنه يبدو اأن حتليلها ملا اإن كان 

امل�سرتي قد وّجه الإخطار خالل فرتة معقولة تاأثر بهذا ال�سرط(.

١٨٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٨٨

)٦0( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٣٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ض ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٩٢ ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٦١( حمكم���ة اآرني���م، هولندا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٩، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ض ١٩٩٨[ )انظر الن�ض 

الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٣0٣ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٤ )قرار التحكيم رقم ٧٣٣١([ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٦٢( ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. قارن املحكمة التجارية يف مي�سيلني، بلجيكا، ١٨ كانون الثاين/

يناي���ر ٢00٢ (.N.V. G. v. N.V. H.P)، يونيلك����ض )لأن �س���روط البائ���ع، التي تق�سي بتوجيه الإخطار خ���الل ٢٤ �ساعة من ت�سليم الب�سائع ال�سريعة العط���ب )طماطم(، كانت بالكاد 
مق���روءة وبلغ���ة اأجنبية عل���ى امل�سرتي، مل تعترب جزءا من العقد(. يف ق�سية كالوت رقم ٢٢٢ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتح���دة للدائرة احلادية ع�سرة، الوليات املتحدة، ٢٩ 
عا على ا�ستمارة حتتوي على حكم يق�سي باأن يوّج���ه امل�سرتي اإخطارا كتابيا بالعيوب خالل ١0 اأيام من  حزيران/يوني���ه ١٩٩٨[ حكم���ت املحكم���ة باأنه، على الرغم من اأن الطرفني وقَّ
الت�سليم، كان ينبغي اأن ُتقبل مبوجب املادة ٨ )١( من اتفاقية البيع الأدلة التي تثبت اأن الطرفني مل يعتزما ذاتيا اأن يلتزما باحلكم. وراأت اإحدى املحاكم اأن �سرطا يق�سي باأن يوّجه 
امل�سرتي اإخطارا كتابيا بالعيوب خالل ٣0 يوما من الت�سليم ُيلزم امل�سرتي، لأنه اأُدرج يف العقد مبوجب قواعد املادة ١٩ من اتفاقية البيع؛ انظر ق�سية كالوت رقم ٥0 ]حمكمة منطقة 
بادن-بادن، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩١[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. وراأت حمكمة اأخرى اأنه مبوجب املادة ١٨ )١( قبل امل�سرتي، بقبول الب�سائع، ال�سروط الواردة يف تاأكيد 
البائ���ع للطل���ب، مبا يف ذلك �سرط يق�سي بتوجيه الإخطار بالعي���وب خالل ثمانية اأيام من الت�سليم؛ انظر ق�سية كالوت رقم ٢٩٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٣ 

كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٦٣( ق�سية كالوت رقم ٢٣٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٦٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامبورغ، اأملاني���ا، ٢٥ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٨، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

.cases/080125g1.html

)٦٥( ق�سية كالوت رقم ٥٤٢ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٧ ني�سان/اأبريل ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

ن���ة، راأت املحكمة اأن اتفاق  )٦٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٩٢ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �ساربروكني، اأملاني���ا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[. ا�ستن���ادا اإىل وقائع الق�سية املعيَّ

الطرفني على �سرط يق�سي بتوجيه الإخطار خالل ثمانية اأيام من الت�سليم ي�ستبعد انطباق اأي عرف جتاري من هذا القبيل.
)٦٧( ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢ )انظر الن�ض الكامل للقرار الذي ُيقر حجج حمكمة ال�ستئناف الأدنى([.

)٦٨( حمكمة اآرنيم، هولندا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٩، يونيلك�ض.

)٦٩( ق�سية كالوت رقم ٨٢٨ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢ كانون الثاين/يناير ٢00٧[.

)٧0( ق�سية كالوت رقم ٢٢٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٤ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦[ )التفاق الذي يق�سي باأن يوّجه امل�سرتي اإخطارا فوريا بالعيوب التي تن�ساأ بعد ت�سليم 

الب�سائ���ع ل ي�س���ري على اللت���زام بالإخطار بالعيوب التي كانت موج���ودة عند الت�سليم؛ ولذلك تخ�سع هذه العي���وب الأخرية للمادة ٣٩ )١((؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة 
الدولية، ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٦١١(، يونيلك�ض )مبا اأن اتفاق الطرفني ب�ساأن الإخطار بالعيوب مل يتناول، مثال، مدى التحديد الذي يجب اأن يبنيِّ به الإخطار العيب املزعوم، 

ا�ستكملت املحكمة التفاق بالإ�سارة اإىل املادة ٣٩ )١((.
http://cisgw3.law.pace. :٧١( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ١0٥٧ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢ ني�سان/اأبريل ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

edu/cases/090402a3.html )ت�س���ري اإىل اأن البائ���ع ميكن اأن يتنازل عن حقه يف الإخطار ال�سحيح مبوج���ب املادة ٣٩ )١(، ولكن يف الق�سية املعرو�سة على املحكمة تخلَّف امل�سرتي 
ع���ن ادع���اء ذلك التنازل واإثباته(؛ املحكمة التجاري���ة يف كورتريك، بلجيكا، ٤ حزيران/يوني���ه ٢00٤ (Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1.html :الإنرتنت على العنوان
)٧٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٣٥ ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٥٤٢ ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ١٧ ني�سان/اأبريل ٢00٢[ 

)احت���ج امل�س���رتي ب���اأن البائع تنازل عن حقه يف العرتا�ض على تاأخري توجيه الإخطار مبوجب املادة ٣٩ )١( م���ن خالل م�سار معامالت تخّلف فيها البائع عن العرتا�ض على تاأخري 
الإخط���ارات املتك���رر من جانب امل�سرتي، رغ���م اأن املحكمة رف�ست هذه احلجة(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�س���ا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )توافق على قرار 
حمكمة ال�ستئناف الأدنى باأن البائع تنازل عن حقه يف العرتا�ض على توقيت الإخطار بالعيوب مبوجب �سرط يف العقد يق�سي بتوجيه الإخطار خالل ثمانية اأيام من الت�سليم عندما 

قبل البائع الإخطار املتاأخر املوّجه من امل�سرتي وعر�ض عالجا( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٧٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣١0 ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٢ اآذار/مار�ض ١٩٩٣[. اأ�سارت املحكمة اإىل اأن تن���ازل البائع عن حقوقه مبوجب املادة ٣٩ ل 

ُيعترب قد حدث اإل يف ظروف وا�سحة، وذلك مثال حيث يقبل البائع دون �سرط اإعادة الب�سائع من جانب امل�سرتي.
)٧٤( ق�سية كالوت رقم ٢٥١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٣0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[.

)٧٥( ق�سية كالوت رقم ٢٧0 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨[.

)٧٦( املحكم���ة التجاري���ة يف كورتريك، بلجيكا، ٤ حزيران/يوني���ه ٢00٤ (Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1.html

 )٧٧( حمكمة منطقة اأ�سافينبورغ، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html

)٧٨( ق�سية كالوت رقم ٩٤ ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�ساد التجاري الحتادية - فيينا، النم�سا، ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤[. وفقا للمحكمة، عّول امل�سرتي على 

النطباع باأن البائع لن يعرت�ض على تاأخري الإخطار لأن امل�سرتي امتنع عن اتخاذ اإجراء قانوين فوري على زبونه اأو على البائع.
)٧٩( ق�سية كالوت رقم ٣٣٧ ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢٦ اآذار/مار�ض ١٩٩٦[.

)٨0( ق�سية كالوت رقم ٣٤٣ ]حمكمة منطقة دارم�ستات، اأملانيا، ٩ اأيار/مايو ٢000[.

)٨١( املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢٦ �سباط/فرباير ١٩٩٢، يونيلك�ض.

)٨٢( حمكم���ة بريدا، هولندا، ١٦ كان���ون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ 

املجل����ض الق�سائي يف �سيغيد، هنغاريا، ٥ كان���ون الأول/دي�سمرب ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081205h1.html؛ 
 ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( ٢00املحكم���ة اجلزئي���ة يف زوتف���ني، هولن���دا، ٢٧ �سباط/فرباي���ر ٨
نب���ذة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080227n2.html )لل�سماح للبائع بتفتي�ض الب�سائع(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٧٢٤ ]املحكمة 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html


الإقليمي���ة العلي���ا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة العليا، النم�سا، ٣0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061130a3.html )للتقلي���ل اإىل احلد الأدنى من الن زاعات حول ما اإن كان���ت حالة الب�سائع قد تغريت بعد 
الت�سلي���م(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٩٣٩ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢00٦[؛ حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٢١ اأيار/مايو 
٢00٤ ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html )لتحا�سي 
http://cisgw3. :اخلالف���ات ح���ول حالة الب�سائع يف وقت حتويلها(؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ اأيار/مايو ٢00٢، ترجمة بالإنكليزي���ة ملقتطف متاحة يف الإنرتنت على العنوان

law.pace.edu/cases/020528s1.html )راأي القا�سي - املعاملة خا�سعة للقانون الوطني(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا 
يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.at/1_22399x.htm؛ ق�سية كالوت رقم ٤٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[ )انظر الن�ض الكامل 
للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٣ ]حمكمة منطقة ميونيخ، 

اأملانيا، ٣ متوز/يوليه ١٩٨٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٨٣( ق�سية كالوت رقم ٧٢٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦[؛ املحكمة العليا، النم�سا، ٣0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٦، ترجمة 

بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061130a3.html )"لتمكني الطرفني من اتخاذ التدابري املالئم���ة"(؛ ق�سية كالوت رقم ٣٣٧ 
]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢٦ اآذار/مار�ض ١٩٩٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1. :٨٤( حمكم���ة منطقة اأ�سافينب���ورغ، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ٢00٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html؛ ق�سية كالوت رقم ٦٩٤ ]حمكمة الإفال�ض التابعة للوليات املتحدة، مقاطعة اأوريغون، الوليات املتحدة، ٢٩ اآذار/مار�ض ٢00٤[ ).In re Siskiyou Evergreen, Inc(، )انظر 
الن�ض الكامل للقرار( )"ا�سرتطت الق�سايا الأوروبية التي تف�سر التفاقية اأن يبنيِّ الإخطار عدم املطابقة املزعوم مبا يكفي من التف�سيل لتمكني البائع من حتديد امل�سكلة ومعاجلتها 
دون مزي���د م���ن البح���ث. ومن �ساأن تف�سري ذا طابع عملي اأكرب اأن يذه���ب اإىل اأن الإخطار يجب اأن يوّجه يف الوقت املنا�سب، ومبا يكفي م���ن التف�سيل، لل�سماح للبائع مبعاجلة العيب 
http:// :بطريق���ة تتي���ح للم�سرتي الفائدة املرجوة من �سفقت���ه."(؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ اأيار/ماي���و ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية ملقتطف متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/020528s1.html )راأي القا�سي—ال�سفق���ة تخ�س���ع للقان���ون الوطن���ي(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٣٤٤ ]حمكمة منطقة اإرف���ورت، اأملانيا، ٢٩ متوز/يوليه 
١٩٩٨[؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٣ ]حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٣ متوز/يوليه ١٩٨٩[ )انظر الن�ض الكام���ل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

كوبلينت�ض، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[ )تنطوي �سمنا على اأن الغر�ض من الإخطار هو ت�سهيل املعاجلة من جانب البائع(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091015g1. :٨٥( حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :انظ���ر اأي�س���ا املجل����ض الق�سائي يف �سيغي���د، هنغاريا، ٥ كان���ون الأول/دي�سمرب ٢00٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان .html
 Frutas Caminito( ٢00؛ املحكمة اجلزئية يف زوتف���ني، هولندا، ٢٧ �سباط/فرباي���ر ٨)للرتتي���ب لإ�س���الح الب�سائ���ع اأو ا�ستبداله���ا باحلد الأدن���ى للتكلفة( cases/081205h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :نب���ذة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،)Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV

cases/080227n2.html )لتمكني البائع من جمع البّينات(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )جلعل 
البائ���ع يف و�س���ع يتيح له فهم عدم املطابق���ة املزعوم واتخاذ اخلطوات ال�سرورية جلمع اأي بّين���ات لزمة لالإجراءات القانونية امل�ستقبلية املمكنة ح���ول م�ساألة املطابقة، وبدء عملية 
ده"(؛ املحكمة العليا، هولندا، ٤ �سباط/فرباير ٢00٥، يونيلك�ض )لإعط���اء البائع "فر�سة عادلة ملعاجلة العيوب وعموما  ت�سلي���م بديل���ة اأو اإ�سالح الب�سائع، واأخريا الرجوع عل���ى مورِّ

جمع البّينات حول عدم املطابقة املزعوم"(.
)٨٦( ق�سية كالوت رقم ٩٣٩ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢00٦[.

)٨٧( ق�سية كالوت رقم ٤0٩ ]حمكمة منطقة كا�سيل، اأملانيا، ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦[، انظر اأي�سا يونيلك�ض.

)٨٨( حمكم���ة بريدا، هولندا، ١٦ كان���ون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ 

ق�سية كالوت رقم ٨٤٩ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )للتقليل اإىل احلد الأدنى من امل�سائل املتعلقة بالوقت 
www.cisg.at/1_22399x. :الذي ن�ساأ فيه عدم املطابقة املزعوم(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان

.htm

)٨٩( حمكمة ت�سفويل، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، هولندا، ١٩٩٧، يونيلك�ض.

)٩0( ق�سية كالوت رقم ٤٨٦ ]حمكمة مقاطعة كورونيا، اإ�سبانيا، ٢١ حزيران/يونيه ٢00٢[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٩١( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامبورغ، اأملاني���ا، ٢٥ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٨، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/080125g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1. :٩٢( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.html

)٩٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٢١ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروهي، اأملاني���ا، ٨ �سباط/فرباير ٢00٦[ )حتديد ع���دم املطابقة بدقة(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٥٩٧ ]املحكمة 

الإقليمي���ة العلي���ا يف �سيل���ي، اأملاني���ا، ١0 اآذار/مار�ض ٢00٤[ )انظر الن����ض الكامل للقرار( )"يجب اأن يبني امل�س���رتي عدم املطابقة باأكرب قدر ممكن م���ن الدقة"(؛ حمكمة منطقة 
هانوف���ر، اأملاني���ا، ١ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣، يونيلك�ض. قارن ق�سية كالوت رقم ٥٩٧ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ١0 اآذار/مار�ض ٢00٤[ )تن�ض على اأن الإخطار 
"يج���ب اأن يب���ني عدم املطابقة باأكرب ق���در ممكن من الدقة"( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. لك���ن انظر ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادي���ة، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/
نوفم���رب ٢00٣[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار( )ت�سري اإىل اأن الرتجمة الأملانية للمادة ٣٩ والتي ت�ستخدمها املحاكم املتحدث���ة بالأملانية ت�سرتط قدرا من الدقة اأكرب من القدر الذي 

ي�سرتطه الن�ض الر�سمي لتفاقية البيع(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3. :٩٤( املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، ١ حزيران/يونيه ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html :؛ حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml

http://cisgw3. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(J.B. and G.B. v. BV H.V.) ٢00٩٥( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٤(

.law.pace.edu/cases/040128b1.html

 ])In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ٢00ق�سي���ة كالوت رق���م ٦٩٤ ]حمكمة الإفال����ض التابعة للوليات املتحدة، مقاطعة اأوريغون، الوليات املتحدة، ٢٩ اآذار/مار����ض ٤ )٩٦(

)انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٩٧( ق�سية كالوت رقم ٣٤٤ ]حمكمة منطقة اإرفورت، اأملانيا، ٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 

٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html )ينبغي اأن يجعل الإخطار البائع "على 
علم بطبيعة عدم املطابقة ونطاقه"(.

١٨٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٩0

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html :٩٨( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( 

)"لتمك���ني البائ���ع م���ن ال�ستجابة املالئمة"(. قارن حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢00٤ (.J.B. and G.B. v. BV H.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040128b1.html )ينبغي اأن يكون الإخطار املوّجه مبوجب املادة ٣٩ حمددا مبا يكفي بحيث "ينبغي على الأقل اأن يكون 
نة اأو غري مطابقة للعقد ل�سبب اأو اآخر، لكي يتمكن البائع، الذي ينبغ���ي اأن يكون وا�سحا له اأن للم�سرتي �سكاوى ب�ساأن  بالإم���كان ا�ستنت���اج اأن الب�سائ���ع امل�سرتاة تعاين من عي���وب معيَّ
ن الإخطار الطرفني من البت فيما اإن كانت تلزم تدابري معيَّنة )رمبا  الب�ساعة امل�سلَّمة، من التو�سل اإىل راأي ب�ساأن النتيجة التي ينبغي اأن يتو�سل اإليها ب�ساأن ال�سكوى. ويجب اأن ميكِّ

ب�ساأن توفري البّينات("(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091015g1. :٩٩( حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�سية كالوت رقم ٣٤٤ ]حمكمة منطقة اإرفورت، اأملانيا، ٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢ ني�سان/
اأبري���ل ٢00٩، مالحظ���ات بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402g1.html )ينبغي اأن يك���ون الإخطار حمددا مبا يكفي لتمكني 
البائ���ع م���ن "تكوين فكرة" عن عدم املطابقة واتخاذ "اخلطوات الالزمة"(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل 
للقرار( )جلعل البائع يف و�سع يتيح له فهم عدم املطابقة املزعوم واتخاذ اخلطوات ال�سرورية جلمع اأي بّينات لزمة لالإجراءات القانونية امل�ستقبلية املمكنة ب�ساأن م�ساألة املطابقة، 
وبدء عملية ت�سليم بديلة اأو اإ�سالح الب�سائع، واأخريا الرجوع على موّرده"(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار( )ينبغ���ي اأن يك���ون الإخطار دقيقا مبا يكفي لتمكني البائ���ع من ال�ستجابة بفح�ض الب�سائع ومعاجلة ع���دم املطابقة(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩٣ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف 
ن البائ���ع من ال�ستجابة لدعاء عدم املطابقة بطريقة مالئمة، واأن يختار من  كالرزروه���ي، اأملاني���ا، ٦ اآذار/مار����ض ٢00٣[ )تن�ض على اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي ينبغي اأن ميكِّ
بني ال�ستجابات املتعددة املتاحة له، مثل معاجلة عدم املطابقة اأو ا�ستبدال الب�سائع غري املطابقة اأو املطالبة بفر�سة لفح�ض الب�سائع بنف�سه( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية 
كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )توافق على النهج الذي اتبعته حمكمة ال�ستئناف الأدنى التي قالت ما يلي: "يجب اأن يحدد الإخطار طبيعة 

نه من ال�ستجابة لعدم املطابقة ا�ستجابة معقولة"( )انظر الن�ض الكامل للقرار(. عدم املطابقة مبا يكفي جلعل البائع يف و�سع ميكِّ
)١00( حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٤ �سباط/فرباير ٢00٢ (.NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020214b1.html

)١0١( ق�سية كالوت رقم ٢٢٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٤ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. لالإطالع على اأقوال مماثلة، انظر ق�سية كالوت رقم 

٧٢٤ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦[ )انظر الن����ض الكامل للقرار( )معلومات كافية عن عدم مطابقة الب�سائع للخ�سائ�ض املتفق 
عليه���ا يف العق���د، لكي يتمكن البائع من اتخاذ جميع اخلط���وات الالزمة للتعوي�ض عن العيب(؛ حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، ٢٣ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )انظر 
الن����ض الكام���ل للقرار(؛ انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[ )تنطوي �سمنا على اأن الغر�ض من �سرط 

التحديد هو متكني البائع من معاجلة عدم املطابقة(.
)١0٢( املرجع نف�سه.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html :١0٣( حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)١0٤( انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[.

)١0٥( ق�سية كالوت رقم ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١0٦( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �ساربروكني، اأملاني���ا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/070117g1.html

)١0٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٣١٩ ]املحكمة الحتادية اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٦١١(، 

يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢0 اآذار/مار�ض ١٩٩٥، يونيلك�ض.
)١0٨( حمكمة منطقة ماربورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥، يونيلك�ض.

)١0٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٩٧ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف �سيل���ي، اأملانيا، ١0 اآذار/مار�ض ٢00٤[؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير 

٢00٢[؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٢٣ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطق���ة بييليفلد، اأملانيا، ١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩١؛ 
.www.cisg.at/1_22399x.htm :ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1. :١١0( حمكمة منطقة كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3. :؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، ١ حزيران/يونيه ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml
html )ينبغ���ي اأن يح���دد امل�سرتي الب�سائ���ع الناق�سة يف الكميات امل�سلَّمة(. انظر اأي�سا حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ٥ كان���ون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
ر اأن �سكوى امل�سرتي - التي مفادها اأن البائع �سلَّم كميات زائدة �سخمة من الب�سائع تقدر  الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html، حيث تقرَّ

قيمتها ب� 000 ٩0 يورو - غري حمددة مبا يكفي.
)١١١( ق�سية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٨٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٥٩٣ ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٦ اآذار/مار�ض ٢00٣[.
)١١٢( ق�سية كالوت رقم ٨٧٩ ]املحكمة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١١٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٨ ]حمكم���ة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكم���ة منطقة بامبريغ، اأملانيا، ٢٣ ت�سرين الأول/

اأكتوب���ر ٢00٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html )ت�سري اإىل اأن ال�سرتاط���ات املتعلقة بفحوى الإخطار 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ينبغ���ي اأن ل تك���ون "مبالغا فيها"(؛ املحكمة العليا، النم�س���ا، ٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law. :بنف����ض املف���اد(؛ املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ اأيار/ماي���و ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية ملقتط���ف متاحة يف الإنرتنت على العن���وان( cases/051108a3.html
pace.edu/cases/020528s1.html )راأي القا�س���ي - ال�سفق���ة تخ�سع للقانون الوطني( )"ل يفرت����ض اأن يوؤدي �سرط الإخطار اإىل حتميل امل�سرتي تبعة العيب. ولذلك ل يجوز و�سع 
املطالب���ات بالتحدي���د الكايف للعيب عند م�ستوى مفرط العلو(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٥٣٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ٢00٢[ )"ل ينبغي اأن تكون 
متطلبات الإخطار مفرطة الثقل على امل�سرتي"(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )تن�ض على اأنه، بعد 
توجي���ه الإخط���ار الأول بع���دم املطابقة، ل يلزم اأن يخطر امل�سرتي البائع بتفا�سيل اإ�سافية اإل اإذا كانت تلك التفا�سي���ل قابلة لالكت�ساف خالل فرتة الفح�ض بتكلفة معقولة(؛ ق�سية 
كالوت رق���م ٢٢٩ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، ٤ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٢ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 

٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[. 
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1. :١١٤( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، ٢٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html. انظ���ر اأي�س���ا ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )"يف ع�سر التكنولوجيا، ميكن اأن ُيتوقع 
من البائع اأن يطرح اأ�سئلة اإذا رغب يف احل�سول من امل�سرتي على تعليمات اأكرث دقة"(.

)١١٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٩ كانون الأول/

دي�سم���رب ٢00٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٢ ]املحكمة التجارية يف كانتون 
زيوريخ، �سوي�سرا، ٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٤٤ ]حمكمة منطقة اإرفورت، اأملانيا، ٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١١٦( ق�سية كالوت رقم ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١١٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٨ ]حمكم���ة كانتون ت�سوغ، �سوي�س���را، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ٧٢٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٩0٥ ]حمكمة كانتون والي�ض، �سوي�سرا، ٢١ �سباط/فرباير ٢00٥[ )انظر الن�ض 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، 
اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٨٣٣ ]املحكمة العليا، هولندا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٨[ )تنطوي �سمنيا على اأن بيان اأعرا�ض العيوب يف بالط 
 ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale الأر�سيات، ولي�ض اأ�سباب العيوب، يكفي(؛ حمكمة بو�ستو اأر�سيزيو، اإيطاليا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ٢00١، متاحة يف

د للعطل يف املاكينة، وخ�سو�سا حيث مل يتمكن البائع من توفري املعلومات ال�سرورية(. ٢00٣، ١٥0–١٥٥، متاحة اأي�سا يف يونيلك�ض )ل يجب على امل�سرتي بيان ال�سبب املحدَّ
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١١٨( ق�سية كالوت رقم ٨٦٧ ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، ١١ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٨[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.cases/081211i3.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١١٩( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ٢١ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/071121g1.html

)١٢0( ق�سية كالوت رقم ٧٢٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html :١٢١( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)١٢٢( ق�سية كالوت رقم ٩0٥ ]حمكمة كانتون والي�ض، �سوي�سرا، ٢١ �سباط/فرباير ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٢٣( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �سليزفي���غ، اأملاني���ا، ٢٢ اآب/اأغ�سط����ض ٢00٢، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/020822g2.html

)١٢٤( حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٤ �سباط/فرباير ٢00٢ (.NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020214b1.html

)١٢٥( ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، اأي�سا يف يونيلك�ض.

)١٢٦( ق�سية كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١٢٧( ق�سية كالوت رقم ٨٣٣ ]املحكمة العليا، هولندا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٨[.

)١٢٨( ق�سية كالوت رقم ٥٩٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٦ اآذار/مار�ض ٢00٣[.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html :١٢٩( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، ٢٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)١٣0( لالإطالع على قرارات اأخرى تذهب اإىل اأن الإخطار املقدم من امل�سرتي يفتقر اإىل التحديد، انظر ق�سية كالوت رقم ٣٣٧ ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢٦ اآذار/

مار�ض ١٩٩٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٣٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سرا، ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٩[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٧ )قرار التحكيم 
رقم ٨٦١١(؛ ق�سية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٨٩[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٢ ]املحكمة التجارية يف كانتون 

زيوريخ، �سوي�سرا، ٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080508a3.html :١٣١( املحكمة العليا، النم�سا، ٨ اأيار/مايو ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٣٢( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢٥ كان���ون الثاين/يناير ٢00٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

.cases/080125g1.html

)١٣٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�س���را، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )راأي القا�سي(. انظر اأي�سا حمكمة منطقة كوبورغ، 

اأملاني���ا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html )"جمرد الإ�سارة اإىل النوعية 
املتدنية اأو ال�سيئة ل يكفي"(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٣٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �ساربروكني، اأملاني���ا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/070117g1.html

)١٣٥( ق�سية كالوت رقم ٧٢١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ٢00٦[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٣٦( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف لينت����ض، النم�س���ا، ١ حزيران/يوني���ه ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/050601a3.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٣٧( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف دو�سل���دورف، اأملانيا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/040123g1.html

)١٣٨( ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١٣٩( هيئ���ة حتكي���م التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التج���ارة اليوغو�سالفية، �سربيا، ٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021127sb.html )ت�سرتط اأن يوؤكد الإخطار الهاتفي كتابيا خالل فرتة معقولة(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html :١٤0( حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)١٤١( حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٤ �سباط/فرباير ٢00٢ (.NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020214b1.html

١٩١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html
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)1٤2( ق�شية كالوت رقم ٣٦٤ ]حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ٣٠ ت�شرين الثاين/نوفمرب 1999[.

)1٤٣( ق�شية كالوت رقم 29٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �شاربروكني، اأملانيا، ٣ حزيران/يونيه 1998[.

)1٤٤( املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، 1٦ كانون الأول/دي�شمرب 199٦، يونيلك�س.

)1٤5( ق�شية كالوت رقم 22٠ ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �شوي�شرا، ٣ كانون الأول/دي�شمرب 199٧[.

)1٤٦( ق�شية كالوت رقم ٣ ]حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٣ متوز/يوليه 1989[.

)1٤٧( ق�شية كالوت رقم 98 ]حمكمة رورموند، هولندا، 19 كانون الأول/دي�شمرب 1991[.

)1٤8( ق�شية كالوت رقم ٣٣9 ]حمكمة منطقة ريغين�شبورغ، اأملانيا، 2٤ اأيلول/�شبتمرب 1998[.

)1٤9( حمكمة منطقة ماربورغ، اأملانيا، 12 كانون الأول/دي�شمرب 1995، يونيلك�س.

)15٠( ق�شية كالوت رقم ٤11 ]حمكمة منطقة بوخوم، اأملانيا، 2٤ كانون الثاين/يناير 199٦[، اأي�شا يف يونيلك�س.

)151( حمكمة منطقة هانوفر، اأملانيا، 1 كانون الأول/دي�شمرب 199٣، يونيلك�س.

)152( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 2٠ اآذار/مار�س 1995، يونيلك�س.

)15٣( ق�شية كالوت رقم 229 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٤ كانون الأول/دي�شمرب 199٦[.

)15٤( ق�شية كالوت رقم ٣٧8 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2٠٠٠[.

)155( ق�شية كالوت رقم 2٧٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 199٧[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)15٦( ق�شية كالوت رقم 282 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ٣1 كانون الثاين/يناير 199٧[.

http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان ،(Volmari Werner v. Isocab NV) 15٧( حمكم���ة ال�شتئن���اف يف غين���ت، بلجيكا، 1٤ ت�شري���ن الثاين/نوفم���رب(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html

)158( ق�شية كالوت رقم 8٣٣ ]املحكمة العليا، هولندا، 2٠ �شباط/فرباير 1998[.

)159( ق�شية كالوت رقم 1٣1 ]حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 8 �شباط/فرباير 1995[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :1٦٠( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �شاربروك���ني، اأملانيا، 1٧ كانون الثاين/يناير 2٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/070117g1.html

)1٦1( ق�شية كالوت رقم ٧21 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 8 �شباط/فرباير 2٠٠٦[.

)1٦2( ق�شية كالوت رقم ٦٠8 ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 2٦ ت�شرين الثاين/نوفمرب 2٠٠2[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)1٦٣( ق�شية كالوت رقم ٣1٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 12 اآذار/مار�س 199٣[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)1٦٤( املحكمة املدنية يف كونيو، اإيطاليا، ٣1 كانون الثاين/يناير 199٦، يونيلك�س.

 Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting( 2٠٠9 حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، 2٦ اآذار/مار�س )1٦5(

GmbH(، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html؛ حمكم���ة بريدا، هولندا، 1٦ كانون الثاين/يناي���ر 2٠٠9، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ حمكمة فوريل، اإيطاليا، 1٦ �شباط/فرباير 2٠٠9، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ ق�شية كالوت رقم 8٦٧ حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون الأول/دي�شمرب 2٠٠8[، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ ق�شية كالوت رقم 9٣8 ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، ٣٠ اآب/اأغ�شط�س 2٠٠٧[ )انظر الن�س 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�شي���ة كالوت رقم 9٣٤ ]حمكمة كانت���ون فاليه، �شوي�ش���را، 2٧ ني�شان/اأبريل 2٠٠٧[ )انظر الن�س الكام���ل للقرار(؛ ق�شية كالوت رق���م ٧2٣ ]املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف كوبلينت����س، اأملانيا، 19 ت�شري���ن الأول/اأكتوبر 2٠٠٦[ )انظر الن�س الكامل للق���رار(؛ املحكمة املدنية يف كونيو، اإيطاليا، ٣1 كان���ون الثاين/يناير 199٦، يونيلك�س؛ حمكمة 
منطق���ة هامب���ورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/�شبتمرب 2٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ ق�شية كالوت رقم 
892 ]حمكم���ة كانت���ون �شافهاوزي���ن، �شوي�شرا، 2٧ كانون الثاين/يناي���ر 2٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ حمكم���ة منطقة توبينغني، اأملاني���ا، 18 حزيران/يونيه 2٠٠٣، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�شو واحد يف ثي�شالونيكي، اليونان، 2٠٠٣ )امللف رقم 
2٠٠٣/1٤95٣(، مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html؛ ق�شية كالوت رقم ٦٠8 ]حمكمة رمييني، 
اإيطالي���ا، 2٦ ت�شري���ن الثاين/نوفمرب 2٠٠2[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رق���م ٣1٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 12 اآذار/مار�س 199٣[ )انظر 
الن����س الكام���ل للق���رار(؛ ق�شية كالوت رقم 81 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 1٠ �شباط/فرباير 199٤[ )انظر الن����س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٣٧8 

]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، 12 متوز/يوليه 2٠٠٠[؛ ق�شية كالوت رقم 59٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٦ اآذار/مار�س 2٠٠٣[.

)1٦٦( املحكم���ة التجاري���ة يف ها�شيلت، بلجيكا، 2٠ اأيلول/�شبتم���رب 2٠٠5 )J.M. Smithuis Pre Pain v. Bakkershuis(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html )"الف���رتة املعقول���ة املن�شو�س عليها يف املادة ٣9 )1( هي فرتة ق�ش���رة"(؛ حمكمة منطقة توبينغني، اأملانيا، 18 حزيران/
يونيه 2٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html )"افرتا�س �شائع باأن ]الفرتة املعقولة لالإخطار[ ينبغي اأن 
www.cisg.at/1_22399x. :تك���ون ق�ش���رة .... معيار �ش���ارم"(؛ ق�شية كالوت رقم ٤2٣ ]املحكمة العليا، النم�شا، 2٧ اآب/اأغ�شط�س 1999[، متاحة اأي�ش���ا يف الإنرتنت على العنوان

htm؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٣1٠ ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 12 اآذار/مار����س 199٣[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رق���م 81 ]املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف دو�شل���دورف، اأملانيا، 1٠ �شباط/فرباي���ر 199٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 251 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ٣٠ ت�شرين الثاين/

نوفم���رب 1998[ )انظ���ر الن����س الكامل للقرار(. لكن انظر حمكم���ة ال�شتئناف يف برن، �شوي�ش���را، 11 �شباط/فرباير 2٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلجج يف ق�شية كالوت رقم 89٤ ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ٧ متوز/يوليه 2٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار( 
)"حت���اول اتفاقي���ة البيع عموما حتا�شي احلدود الزمنية املفرطة ال�شرامة"(؛ ق�شية كالوت رقم 5٣8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�شربوك، النم�شا، 2٦ ني�شان/اأبريل 2٠٠2[ )"ل 

ينبغي اأن تكون ال�شرتاطات اخلا�شة بالإخطار مفرطة الثقل على امل�شرتي"(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :1٦٧( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �شاربروك���ني، اأملانيا، 1٧ كانون الثاين/يناير 2٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law. :انظ���ر اأي�ش���ا حمكم���ة ال�شتئناف يف برن، �شوي�ش���را، 11 �شباط/فرباير 2٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان .cases/070117g1.html
pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلجج يف ق�شية كالوت رقم 89٤ ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ٧ متوز/يوليه 2٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار( )"ل مربر لأن يعاين 

امل�شرتي من اأخطاء ارتكبها البائع، من خالل عك�س عبء الإثبات نتيجة لفر�س حدود زمنية �شارمة على الفح�س وتوجيه الإخطار"(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
www.cisg.at/1_22399x.htm
www.cisg.at/1_22399x.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html


 ](In re Siskiyou Evergreen, Inc.) 1٦8( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٦٩٤ ]حمكمة االإفال�س التابع���ة للواليات املتحدة، مقاطعة اأوريغون، الواليات املتحدة، ٢٩ اآذار/مار����س ٢٠٠٤(

)انظر الن�س الكامل للقرار(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html :1٦٩( حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/�ضبتمرب ٢٠٠٤، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

)17٠( ق�ضية كالوت رقم ٥٤1 ]املحكمة العليا، النم�ضا، 1٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)171( ق�ضي���ة كالوت رق���م 1٩٦ ]املحكم���ة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ض���را، ٢٦ ني�ضان/اأبريل 1٩٩٥[ )انظر الن�س الكامل للق���رار(. انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم 1٢٣ 

]املحكم���ة االحتادي���ة، اأملاني���ا، 8 اآذار/مار�س 1٩٩٥[ )متّيز بني االإخطار املتاأخر بعدم املطابقة مبوجب املادة ٣٩ )1( واالإخط���ار املتاأخر بالف�ضخ مبوجب املادة ٤٩ )٢( )ب(، ولكن 
ت�ضري اإىل اأن فرتتي االإخطارين كلتيهما ينبغي اأن تكونا حمدودتني ل�ضالح ت�ضجيع التو�ضيح الفوري للعالقة القانونية بني الطرفني( )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)17٢( حمكم���ة منطق���ة فرايبورغ، اأملانيا، ٦ متوز/يولي���ه ٢٠٠7، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html؛ 

ق�ضية كالوت رقم 7٤8 ]املحكمة العليا، النم�ضا، ٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٥[؛ حمكمة اال�ضتئناف يف برين، �ضوي�ضرا، 11 �ضباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم 8٩٤ ]املحكمة االحتادية، �ضوي�ضرا، 7 متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل 
للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 8٩٢ ]حمكمة كانتون �ضافهاوزين، �ضوي�ضرا، ٢7 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(. انظر اأي�ضا املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
اأملانيا، 17 ت�ضرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061117g1.html )مبقت�ضى املادة ٢7 من اتفاقية 
د مالءمة توقيت االإخطار املوّجه من امل�ضرتي اعتبارا من الوقت الذي مت اإر�ضاله  البيع يتحمل البائع تبعة اإي�ضال االإخطار، وهو ملزم باإبالغ امل�ضرتي بتغيري عنوان البائع؛ ولذلك حتدَّ

فيه، وال يحول كون البائع مل يت�ضلم االإخطار اإطالقا يف مكانه اجلديد دون فعالية االإخطار(.
)17٣( لالإطالع على قرارات رئي فيها اأن االإخطار املر�ضل من امل�ضرتي مفرط التاأخري الأنه كان ينبغي اأن يكت�ضف العيوب قبل الوقت الذي اكت�ضفها فيه يف الواقع، انظر، مثال، 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1. :املحكمة االإقليمية العليا يف �ضاربروكني، اأملانيا، 17 كانون الثاين/يناير ٢٠٠7، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 77٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، 11 ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٥[ )انظر الن�س الكام���ل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة برلني، اأملانيا 
٢1 اآذار/مار����س ٢٠٠٣[؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٣78 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطالي���ا، 1٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[؛ ق�ضية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �ضتوتغ���ارت، اأملانيا، ٣1 اآب/اأغ�ضط�س 
1٩8٩[؛ ق�ضية كالوت رقم 81 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، 1٠ �ضباط/فرباير 1٩٩٤[؛ ق�ضية كالوت رقم ٤8٢ ]حمكمة اال�ضتئناف يف باري�س، فرن�ضا، ٦ ت�ضرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠1[.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :17٤( املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف �ضاربروكني، اأملاني���ا، 17 كانون الثاين/يناير ٢٠٠7، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان(

ر اأي�ض���ا اأن���ه كان للم�ضرتي عذر معقول لعدم توجيه اإخطار يف الوقت املنا�ضب مبوجب امل���ادة ٣٩ )1(، الأن خبري امل�ضرتي مل يبلغه بعدم املطابقة حتى  cases/070117g1.html )تق���رِّ
وقت الحق(.

 BP Oil International v. Empresa Estatal Petroleos de( حمكم���ة اال�ضتئن���اف يف الواليات املتحدة للدائرة اخلام�ضة، الوالي���ات املتحدة، 11 حزيران/يوني���ه ٢٠٠٣ )17٥(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030611u1.html :متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،)Ecuador

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050524f5.html :فنلندا، ٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٥، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،Hoviokeus / hovrätt Turku )17٦(

 ING Insurance v. BVBA( ق�ضية كالوت رقم ٩٤1 ]حمكمة اآرنيم، هولندا، 18 متوز/يوليه ٢٠٠٦[؛ حمكمة اال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 1٤ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٤ )177(

HVA Koeling and Fagard Winand; HVA Koeling BVBA v. Fagard Winand and Besseling Agri-Technic BV(، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت على العنوان: 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040414b1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060913g1.html :178( حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، 1٣ اأيلول/�ضبتمرب ٢٠٠٦، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :17٩( انظ���ر حمكم���ة منطق���ة بامب���ريغ، اأملاني���ا، ٢٣ ت�ضري���ن االأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٦، ترجم���ة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/061023g1.html؛ حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، 1٦ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩٢، يونيلك�س.

)18٠( ميك���ن االط���الع على مثل ه���ذا الدليل املو�ضوعي يف ق�ضية املحكمة االبتدائي���ة يف هل�ضنكي، فنلندا، 11 حزيران/يونيه 1٩٩٥، وق�ضي���ة حمكمة اال�ضتئناف يف هل�ضنكي، 

فنلن���دا، ٣٠ حزيران/يوني���ه 1٩٩8، يونيلك�س،حيث اأمر امل�ضرتي باإجراء حتليل كيميائي للب�ضاعة ك�ضف عن عيوبه���ا. انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم ٩٠٩ ]حمكمة كانتون اأبينت�ضيل-
اآو�ضرهودين، �ضوي�ضرا، ٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦[ )انظر الن�س الكامل للقرار( )اأ�ضارت اأقوال امل�ضرتي اإىل اأنه كان حا�ضرا عند الت�ضليم، حني حدث تلف الب�ضائع(؛ ق�ضية كالوت رقم 
٤8٦ ]حمكم���ة مقاطع���ة كورونيا، اإ�ضبانيا، ٢1 حزيران/يونيه ٢٠٠٢[ )كان ينبغ���ي مل�ضرتي بي�س ال�ضمك الذي اأر�ضله اإىل خبري لتحليله اأن يعرف اأنه موبوء بفريو�س وذلك، على اأبعد 

تقدير، بنهاية الوقت العادي حل�ضانة البي�س وت�ضخي�ضه للك�ضف عن الفريو�س(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :181( ق�ضية كالوت رقم 8٦7 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون االأول/دي�ضمرب ٢٠٠8[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

.cases/081211i3.html

http://cisgw3.law.pace. :18٢( املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف كوبلينت�س، اأملاني���ا، ٢1 ت�ضري���ن الثاين/نوفمرب ٢٠٠7، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتن���ت على العن���وان(

http://cisgw3. :؛ املحكم���ة االإقليمي���ة يف جيلين���ا، �ضلوفاكي���ا، ٢٥ ت�ضري���ن االأول/اأكتوبر ٢٠٠7، ترجم���ة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وانedu/cases/071121g1.html
http:// :؛ حمكم���ة اال�ضتئن���اف يف فر�ض���اي، فرن�ض���ا، 1٣ ت�ضري���ن االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العنوانlaw.pace.edu/cases/071025k1.html
http:// :فنلن���دا، ٢٤ اأيار/ماي���و ٢٠٠٥، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،Hoviokeus / hovrätt Turku ؛cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html

 cisgw3.law.pace.edu/cases/050524f5.html؛ املحكم���ة العلي���ا، هولن���دا، ٤ �ضباط/فرباي���ر ٢٠٠٥، يونيلك����س؛ حمكم���ة اال�ضتئن���اف يف اأنتوي���رب، بلجي���كا، 1٤ �ضباط/فرباي���ر 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020214b1.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.) ٢٠٠٢

)18٣( ق�ضية كالوت رقم ٢1٠ ]حمكمة مقاطعة بر�ضلونة، اإ�ضبانيا، ٢٠ حزيران/يونيه 1٩٩7[.

)18٤( ق�ضية كالوت رقم 8٣٣ ]املحكمة العليا، هولندا، ٢٠ �ضباط/فرباير 1٩٩8[.

)18٥( ق�ضية كالوت رقم ٥٩٠ ]حمكمة منطقة �ضاربروكني، اأملانيا، 1 حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html :18٦( حمكمة اال�ضتئناف يف برين، �ضوي�ضرا، 11 �ضباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان( 

اأُقرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم 8٩٤ ]املحكمة االحتادية، �ضوي�ضرا، 7 متوز/يوليه ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)187( ق�ضية كالوت رقم 87٩ ]املحكمة التجارية يف برين، �ضوي�ضرا، 17 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)188( انظر النبذة ب�ضاأن املادة ٣8، الفقرة ٢.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :18٩( ق�ضي���ة كالوت رق���م 1٠٥7 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�ض���ا، ٢ ني�ضان/اأبري���ل ٢٠٠٩[، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

 cases/090402a3.html؛ حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، 1٦ �ضباط/فرباير ٢٠٠٩، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html؛ 

1٩٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٩٤

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3. :ق�سية كالوت رقم ٨٦٧ ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، ١١ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٨[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ 
ق�سية كالوت رقم ٨0٢ ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢00٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢٨ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢ كانون الثاين/

يناي���ر ٢00٧[؛ حمكم���ة منطقة اأ�سافينبورغ، اأملانيا، ٢0 ني�سان/اأبريل ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1.html؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٤٤ ]حمكم���ة هريتوغينبو�ض، هولندا، ١١ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، 
http://cisgw3. :١١ ني�سان/اأبري���ل ٢00٥[ )انظ���ر الن����ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/�سبتمرب ٢00٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان

law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ املحكم���ة التجارية يف كورتريك، بلجي���كا، ٤ حزيران/يونيه ٢00٤ (Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
 (Mermark Fleischhandelsgesellschaft ٢00؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٦ حزيران/يونيه ٤http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1.html :الإنرتنت على العنوان
(mbH v. Cvba Lokerse Vleesveiling، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040616b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩0 ]حمكمة 
 Chicago( ٢00؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٢١ اأيار/مايو ٤)منطق���ة �ساربروك���ني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار
.Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ب���رين، 
�سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلجج يف ق�سية كالوت رقم ٨٩٤ 
]املحكم���ة الحتادي���ة، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر 
http://cisgw3.law.pace. :الن����ض الكام���ل للق���رار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ كان���ون الثاين/يناير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ كانون الثاين/يناير ٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/040123g1.html
cases/040106b1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ٢00٣[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 
٨ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031008b1.html؛ حمكمة منطق���ة بييليفلد، اأملانيا، ١٥ اآب/
اأغ�سط�ض ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html؛ املحكمة التجارية يف فرين، بلجيكا، ١٩ اآذار/مار�ض ٢00٣ 
(CVBA L. v. E.G. BV)، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، ١١ 
�سباط/فرباي���ر ٢00٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٦0٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، 
٢٦ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢00٢[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٤٨٤ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٢[؛ املحكمة التجارية يف 
ها�سيل���ت، بلجي���كا، ٦ اآذار/مار�ض ٢00٢ (Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International)، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html؛ ق�سية كالوت رق���م ٩٩٧ ]Sø og Handelsretten، الدامنرك، ٣١ كانون الثاين/
يناي���ر ٢00٢[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٨١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١0 �سباط/فرباي���ر ١٩٩٤[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٦٢ ]كانتون �سانت غالني، اللجنة الق�سائية ملنطقة 
اأوبرراينت���ال، �سوي�س���را، ٣0 حزيران/يوني���ه ١٩٩٥[؛ املحكمة اجلزئية يف تورين���و، اإيطاليا، ٣0 كانون الثاين/يناير ١٩٩٧، يونيلك�ض، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
 International ،)؛ هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، حزيران/يونيه ١٩٩٦ )ق���رار التحكيم رقم ٨٢٤٧www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3.html
Court of Arbitration Bulletin، املجل���د ١١، ال�سفح���ة ٥٣ )٢000(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[؛ ق�سية كالوت 
رقم ١٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ض، هولندا، ١٥ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة 
http://cisgw3.law. :فنلندا، ٢٤ اأيار/مايو ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Hoviokeus / hovrätt Turku ستوتغارت، اأملانيا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٨٩[. قارن�

pace.edu/cases/050524f5.html )مب���ا اأن الفح����ض الذي اأجراه امل�سرتي مبوجب املادة ٣٨، والذي كان فح�سا �سحيحا وموافقا لالأعراف التجارية والعادات امل�ستقرة بني الطرفني، مل 
يك�سف عن عدم املطابقة، فاإن الفرتة املعقولة املتاحة للم�سرتي لتوجيه الإخطار مبوجب املادة ٣٩ )١( مل تبداأ اإىل اأن علم امل�سرتي بعدم املطابقة من خالل �سكاوى من زبائنه(؛ حمكمة 
http://cisgw3.law.pace. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.) ٢00ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ١٤ �سباط/فرباير ٢

edu/cases/020214b1.html )كان لدى امل�سرتي مربر لعدم فح�ض الب�سائع )وبذلك تاأخري اكت�ساف عدم املطابقة( اإىل اأن يقوم البائع بت�سليم كميات من قطع الألعاب الزجاجية تكفي 
لإتاحة جتميع حزم ت�سم األعابا كاملة؛ ومل يبداأ �سريان الوقت املعقول املتاح للم�سرتي لتوجيه الإخطار مبوجب املادة ٣٩ )١( حتى تلك اللحظة(.

)١٩0( انظر النبذة ب�ساأن املادة ٣٨.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٩١( ق�سي���ة كالوت رق���م ١0٥٧ ]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، ٢ ني�سان/اأبري���ل ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3,. :؛ حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، ١٦ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1. :؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml

html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٤٩ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٧[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٩ كانون 
الأول/دي�سم���رب ٢00٦، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html؛ حمكمة منطقة هامب���ورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/
�سبتم���رب ٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ٤ حزيران/
يوني���ه ٢00٤ (Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma)، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1.html؛ حمكمة 
ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلجج 
يف ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ كانون الثاين/يناير ٢00٤، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٣، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031008b1.html؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٣، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٦0٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�سرين الثاين/
نوفمرب ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٨٤ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٢[؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، 
٦ اآذار/مار�ض ٢00٢ (Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International)، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة برلني، اأملانيا ٢١ اآذار/مار�ض ٢00٣[؛ 
ق�سية كالوت رقم ١٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ض ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٣0 
ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ حزيران/

يونيه ١٩٩٤، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، اأملانيا، ٢٢ اأيار/مايو ١٩٩٢، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة ريدلينغني، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٤، يونيلك�ض.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٩٢( مث���ال، حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، ١٦ ني�سان/اأبري���ل ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/070416b1.html؛ املحكمة التجارية يف بروك�سل، بلجيكا، ٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٤، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٦ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٩ حزيران/يونيه 
١٩٩٨[ )تخل�ض اإىل اأن الإخطار املوّجه بعد �سبعة اإىل ثمانية �سهور من الت�سليم مفرط التاأخري، دون اأن متيز بني وقت الفح�ض ووقت الكت�ساف( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)١٩٣( حمكم���ة ف���وريل، اإيطاليا، ١٦ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html. قارن 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :ق�سي���ة كالوت رق���م ١0٤0 ]حمكمة مقاطعة كوين�سا، اإ�سباني���ا، ٣١ كانون الثاين/يناير ٢00٥[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان
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ر اأن���ه، رغم اأنه مت اإبالغ امل�سرتي بنتائج فح�ض اأجراه طبيب بيط���ري بعد فرتة وجيزة من ت�سليم املا�سية، كان تاأخر امل�سرتي يف توجيه اإخطار مبوجب  cases/050131s4.html، تق���رِّ
املادة ٣٩ باأن املا�سية يف حالة �سيئة "معقوًل لقتناع ]امل�سرتي[ باحلالة ال�سحية الفعلية للحيوانات."

)١٩٤( لالطالع على و�سف لعيب كامن، انظر ق�سية كالوت رقم ٥٩0 ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )تن�ض اأي�سا 

على اأن امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات اأن عدم املطابقة كان خفيا اأو كامنا(. انظر اأي�سا حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html )مل يكن العيب الذي كان "قابال لالكت�ساف الفوري من خالل اختبار ب�سيط"، كان ينبغي اأن يجريه امل�سرتي، 
http://cisgw3.law. :د الفرتة املتاحة لالإخطار(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٧ �سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان عيبا كامنا، ومل ميدِّ
pace.edu/cases/020227g1.html )مل يب���داأ �سري���ان الف���رتة املعقولة املتاحة للم�سرتي لتوجيه اإخطار مبوجب امل���ادة ٣٩ )١( اإىل اأن اأ�سبح امل�سرتي على علم فعال بالعيوب، لأنه مل 

يكن عليه واجب اكت�ساف عدم املطابقة - وهو عدم توافر �سمات اأمان كهربائي اأ�سا�سية – اأثناء الفح�ض مبوجب املادة ٣٨ عند الت�سليم(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٩٥( املحكم���ة الإقليمي���ة يف جيلين���ا، �سلوفاكي���ا، ٢٥ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :فنلن���دا، ٢٤ اأيار/ماي���و ٢00٥، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،Hoviokeus / hovrätt Turku ؛cases/071025k1.html
cases/050524f5.html؛ املحكم���ة العلي���ا، هولن���دا، ٤ �سباط/فرباير ٢00٥، يونيلك�ض؛ حمكمة ال�ستئن���اف يف بواتييه، فرن�سا، ٢٦ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026f1.html؛ ق�سية كالوت رق���م ٧٧٣ ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ٣0 حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر 
الن����ض الكام���ل للقرار(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٥٩0 ]حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملاني���ا، ١ حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكم���ة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٧ 
�سباط/فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html )مل يبداأ �سريان الفرتة املعقولة املتاحة للم�سرتي 
لتوجي���ه اإخط���ار مبوج���ب امل���ادة ٣٩ )١( اإىل اأن اأ�سبح امل�سرتي عل���ى علم فعال بالعيوب، لأنه مل يك���ن عليه واجب اكت�ساف ع���دم املطابقة – وهو عدم توافر �سم���ات اأمان كهربائي 
اأ�سا�سي���ة —اأثن���اء الفح�ض مبوجب امل���ادة ٣٨ عند الت�سليم(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٧٩ ]املحكم���ة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ١٧ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار، الذي يق���ر النهج الذي اتبعته حمكمة ال�ستئناف الأدنى(؛ 
حمكمة منطقة بادربورن، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة اإيلفانغني، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٥، يونيلك�ض؛ املحكمة البتدائية يف هل�سنكي، فنلندا، 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥، وحمكمة ال�ستئناف يف هل�سنكي، فنلندا، ٣0 حزيران/يونيه ١٩٩٨، يونيلك�ض. يف حالة العيوب الكامنة التي ل يكون من املعقول اكت�سافها يف فح�ض اأويل، 
لي����ض م���ن الوا�س���ح ما اإن كان اللتزام بالفح�ض مبوجب املادة ٣٨ يبقى ذا �سلة بتحديد الوقت الذي كان ينبغي للم�سرتي اأن يكت�سف فيه عدم املطابقة؛ انظر النبذة ب�ساأن املادة ٣٨ 

يف الفقرة ١٥.
)١٩٦( ق�سية كالوت رقم ٣١٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[.

)١٩٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولن���دا، ١١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف بواتييه، فرن�سا، ٢٦ 

ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026f1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩0 ]حمكمة منطقة 
�ساربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )يبداأ �سريان الفرتة املعقولة املتاحة لتوجيه الإخطار بعدم املطابقة الكامن "عندما يكون من �ساأن م�سرٍت 
حكي���م اأن يتخ���ذ خطوات لفح�ض الب�سائع بدقة اأكرب وكذلك اتخاذ خطوات قانونية ب�سبب وجود ظروف مريبة"(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٧٩ ]املحكمة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ١٧ 
كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة برلني، اأملانيا ٢١ اآذار/مار�ض ٢00٣[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، 
اإيطالي���ا، ١٢ متوز/يولي���ه ٢000[ )حت���ى بافرتا����ض اأن العيوب مل يكن ممكنا اكت�سافها عند الت�سلي���م، كان ينبغي للم�سرتي اأن يكت�سفها يف وقت اأق�س���اه وقت جتهيز الب�سائع، وكان 
ينبغ���ي ل���ه اأن يوّج���ه الإخطار بعد ذلك مبا�سرة؛ والواق���ع اأن امل�سرتي انتظر اإىل اأن تلقى �سكاوى من زبونه قبل اأن يخطر البائع(؛ حمكم���ة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ حزيران/

يونيه ١٩٩٤، يونيلك�ض.
)١٩٨( ق�سية كالوت رقم ٢٢٥، فرن�سا، ١٩٩٨؛ ق�سية كالوت رقم ٨٣٣ ]املحكمة العليا، هولندا، ٢0 �سباط/فرباير ١٩٩٨[؛ حمكمة بو�ستو اأر�سيزيو، اإيطاليا، ١٣ كانون الأول/

دي�سمرب ٢00١، متاحة يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، ٢00٣، ١٥0–١٥٥، متاحة اأي�سا يف يونيلك�ض.
)١٩٩( انظر املناق�سة الواردة يف الفقرة ١٩ اأعاله.

)٢00( لالإط���الع عل���ى ا�ستق�ساء لبع�ض فرتات الإخطار الفرتا�سية التي اقرُتحت، انظر حمكم���ة ال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية 

متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُقرت احلج���ج يف ق�سية كالوت رقم ٨٩٤ ]املحكمة الحتادي���ة، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه 
٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace. :٢0١( مث���ال، املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٨، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة هامب���ورغ، اأملاني���ا، ٦ اأيلول/�سبتمرب ٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانedu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �سليزفي���غ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ض ٢00٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/040906g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة العلي���ا يف لو�سرين، �سوي�س���را، ٢٩ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وانedu/cases/020822g2.html

cases/020729s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٦ اآذار/مار�ض ٢00٣[ )توؤكد اأن الوقت املتاح لتوجيه الإخطار يختلف ح�سب ظروف 
كل حالة، ولكن يتفاوت عموما بني اأ�سبوعني و�سهر واحد( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢00٢[ )ُتقر النهج 
ال���ذي اتبعت���ه حمكمة ال�ستئناف الأدنى التي حددت فرتة اأ�سبوع واحد لتوجيه الإخطار باعتبار تلك الفرتة قاعدة تقري�بية من اأجل التوجيه"، مبا يوؤدي اإىل فرتة افرتا�سية اإجمالية 
قدره���ا ١٤ يوم���ا لفح����ض الب�سائع وتوجيه الإخطار( )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�س���ا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، اأي�سا يف يونيلك�ض 
)تق���رتح ف���رتة افرتا�سي���ة قدرها ١٤ يوما لفح�ض الب�سائع وتوجيه الإخط���ار "يف حال عدم وجود ظروف حمددة تدعو اإىل حتديد فرتة اأق�س���ر اأو اأطول"(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٤ 
]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٤ ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، ٥ كانون الأول/

دي�سمرب ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020729s1.html :٢0٢( املحكمة العليا يف لو�سرين، �سوي�سرا، ٢٩ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٢0٣( ق�سية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢0٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ١0٥٧ ]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، ٢ ني�سان/اأبري���ل ٢00٩[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف لينت�ض، النم�سا، ١ حزيران/يوني���ه ٢00٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/090402a3.html
cases/050601a3.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٩٢ ]حمكم���ة كانت���ون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كان���ون الثاين/يناير ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٥٣٨ 

]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ٢00٢[؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، اأي�سا يف يونيلك�ض.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢0٥( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢٥ كان���ون الثاين/يناير ٢00٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/080125g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٦ اآذار/مار�ض ٢00٣[.

١٩٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1. :٢٠6( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، ٢٣ ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة الع���دل ]حمكم���ة ال�شتئناف[ يف جني���ف، �شوي�شرا، ٢٠ كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة �شاربروك���ن، اأملاني���ا، ٢ متوز/يولي���ه ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانedu/cases/060120s1.html
cases/020702g1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 19٢ ]املحكم���ة العليا يف كانتون لو�شرين، �شوي�شرا، ٨ كانون الثاين/يناي���ر 199٧[؛ ق�شية كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

ميونيخ، اأملانيا، 11 اآذار/مار�ص 199٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html :٢٠٧( املحكمة العليا يف ت�شوغ، �شوي�شرا، 19 كانون الأول/دي�شمرب ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٢٠٨( ق�شي���ة كالوت رق���م 9٤1 ]حمكم���ة اآرنيم، هولندا، 1٨ متوز/يولي���ه ٢٠٠6[؛ حمكمة منطقة توبينغن، اأملاني���ا، 1٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html؛ حمكمة منطقة لند�شوت، اأملاني���ا، ٥ ني�شان/اأبريل 199٣، قاعدة بيانات يونيلك�ص )الفرتة الزمنية 
الفرتا�شية فيما يتعلق بالعيوب غري اخلفية(.

)٢٠9( ق�شية كالوت رقم 9٠9 ]حمكمة كانتون اأبينت�شيل-اآو�شرهودين، �شوي�شرا، 9 اآذار/مار�ص ٢٠٠6[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢1٠( ق�شي���ة كالوت رق���م ٨9٢ ]حمكمة كانتون �شافهاوزين، �شوي�ش���را، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٥٤1 ]املحكمة العليا، 

النم�ش���ا، 1٤ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٢[ )انظر الن����ص الكامل للقرار، الذي يوافق على النهج الذي اتبعته حمكمة ال�شتئناف الأدن���ى(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف كوبلينت����ص، اأملاني���ا، 11 اأيلول/�شبتمرب 199٨[؛ حمكمة منطق���ة مون�شينغالدباخ، اأملانيا، ٢٢ اأيار/ماي���و 199٢. اأ�شارت الق�شية الأخ���رية اإىل اأن الفرتات الفرتا�شية التي 

تقرتحها تنطبق حيث تكون الب�شائع من�شوجات.
)٢11( ق�شي���ة كالوت رق���م ٢٨٠ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف يينا، اأملانيا، ٢6 اأيار/ماي���و 199٨[؛ ق�شية كالوت رقم ٢٣٠ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ 

حزيران/يوني���ه 199٧[، ُنق�ش���ت لأ�شباب اأخرى؛ ق�شية كالوت رقم ٢٧٠ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�شرين الثاين/نوفم���رب 199٨[ )الفرتة الفرتا�شية املنطبقة على الب�شائع 
غري ال�شريعة العطب(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢1٢( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 1٣ ت�شرين الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/021113g1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061003k1. :٢1٣( حمكمة منطقة نيرتا، �شلوفاكيا، ٣ ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٣٥9 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 1٨ ت�شري���ن الثاين/نوفمرب 1999[ )تنطبق على حالت العي���وب الظاهرة(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٥1 
]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ٣٠ ت�شرين الثاين/نوفمرب 199٨[ )تقرتح اأي�شا فرتة افرتا�شية للفح�ص قدرها �شبعة اإىل 1٠ ايام(.

)٢1٤( ق�شية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، 1٣ ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢1٥( حمكم���ة منطق���ة �شتوتغ���ارت، اأملاني���ا، 1٥ ت�شري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠9، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغ���او، �شوي�ش���را، ٢6 ت�شري���ن الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وانcases/091015g1.html
pace.edu/cases/081126s1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 9٣٨ ]حمكم���ة كانتون ت�ش���وغ، �شوي�شرا، ٣٠ اآب/اأغ�شط����ص ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكم���ة العليا يف ت�شوغ، 
�شوي�ش���را، 19 كان���ون الأول/دي�شمرب ٢٠٠6، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٧٢٣ 
 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 19 ت�شري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠6[ )انظر الن�ص الكام���ل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف ها�شيلت، بلجي���كا، ٢٠ اأيلول/�شبتمرب ٢٠٠٥ 
)J.M. Smithuis Pre Pain v. Bakkershuis)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html؛ حمكمة منطقة هامبورغ، 
اأملانيا، 6 اأيلول/�شبتمرب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، ٢٧ متوز/
يولي���ه ٢٠٠٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html؛ املحكمة التجارية يف كورتري���ك، بلجيكا، ٤ حزيران/
يوني���ه ٢٠٠٤ )Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030604b1.html؛ املحكمة 
الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 1٣ ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html؛ 
حمكمة كانتون �شافهاوزين، �شوي�شرا، ٢٥ �شباط/فرباير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ ق�شية 
كالوت رقم 1٢٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ص 199٥[؛ ق�شية كالوت رقم ٢٨9 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �شتوتغارت، اأملانيا، ٢1 اآب/اأغ�شط�ص 199٥[؛ حمكمة منطقة 
اآو�شب���ورغ، اأملاني���ا، ٢9 كان���ون الثاين/يناير 1996؛ ق�شية كالوت رقم ٣19 ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، ٣ ت�شرين الثاين/نوفمرب 1999[. انظر اأي�ش���ا ق�شية كالوت رقم 16٤ ]هيئة 
ر اأن وقائع الق�شية  التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�شناعة الهنغارية، هنغاريا، ٥ كانون الأول/دي�شمرب 199٥[ )تقرتح قبول فرتة اإخطار قدرها نحو �شهر واحد عموما، ولكن تقرِّ

املعيَّنة تتطلب توجيه الإخطار خالل فرتة اأق�شر( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)٢16( ق�شية كالوت رقم ٨٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 1٤ اآب/اأغ�شط�ص ٢٠٠6[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )الإخطار املتعلق بالب�شائع ال�شريعة العطب 

يتوجب توجيهه خالل ٢٤ �شاعة(؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�شو واحد يف ثي�شالونيكي، اليونان، ٢٠٠٣ )امللف رقم ٢٠٠٣/1٤9٥٣(، مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html )"فيما يتعلق بال�شل���ع ال�شتهالكية، تبلغ الفرتة املعقولة اأياما قليلة واأحيانا �شاعات قليلة"(؛ املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف �شليزفي���غ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�شط�ص ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html )الإخطار بعدم 
مطابق���ة اخل���راف احلي���ة عموما يتوجب توجيهه خالل ثالثة اإىل اأربعة اأيام بعد الت�شليم(؛ ق�شية كالوت رقم ٢9٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �شاربروكن، اأملانيا، ٣ حزيران/يونيه 
199٨[ )يف بي���وع الأزه���ار الطازج���ة، ينبغي توجيه الإخطار يف ي���وم الت�شليم(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٣٠ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملاني���ا، ٢٥ حزيران/يونيه 199٧[ 
)انظر الن�ص الكامل للقرار(، ُنق�شت لأ�شباب اأخرى؛ ق�شية كالوت رقم ٢٧٠ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�شرين الثاين/نوفمرب 199٨[ )توؤكد اأن الإخطار بالعيوب يف الب�شائع 
ال�شريع���ة العط���ب يجب توجيهه يف كثري من الأحيان يف غ�شون �شاعات قليلة(. انظر اأي�ش���ا حمكمة منطقة ريدلينغن، اأملانيا، ٢1 ت�شرين الأول/اأكتوبر 199٤، يونيلك�ص، حيث قالت 
املحكم���ة اإن امل�ش���رتي كان ينبغ���ي اأن يفح�ص حلم اخلن زير خالل ثالث���ة اأيام واأن يوّجه الإخطار خالل ثالثة اأيام اأخرى. ورغم اأن الب�شائ���ع كانت يف هذه احلالة �شريعة العطب، مل 

تذكر املحكمة هذا العامل حتديدا يف تقرير احلدود الزمنية التي ارتاأتها.
)٢1٧( انظر الفقرة 19 اأعاله.

،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( املحكمة اجلزئية يف زوتفن، هولندا، ٢٧ �شباط/فرباير ٢٠٠٨ )٢1٨( 

نب���ذة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080227n2.html؛ ق�شية كالوت رقم ٨٤9 ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�شبانيا، 19 كانون 
الأول/دي�شمرب ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 9٣٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، ٢٧ ني�شان/اأبريل ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )"مدى عدم 
املطابقة"(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�شمالية، الوليات املتحدة، ٢1 اأيار/مايو ٢٠٠٤ ).Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co(، متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html؛ حمكمة ال�شتئناف يف غينت، بلجيكا، 1٢ اأيار/مايو ٢٠٠٣ )S. GmbH v. A. bvba)، مالحظات 
حتريري���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030512b1.html؛ املحكمة التجارية يف كورتري���ك، بلجيكا، 16 كانون الأول/دي�شمرب 
1996، يونيلك����ص؛ ق�شي���ة كالوت رقم ٣1٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شل���دورف، اأملانيا، 1٢ اآذار/مار�ص 199٣[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(: ق�شية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة 
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الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة برلني، 
اأملاني���ا، ١٦ اأيلول/�سبتم���رب ١٩٩٢، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة ريدلينغني، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٤، يونيلك�ض؛ املحكمة املدنية يف كونيو، اإيطاليا، ٣١ كانون الثاين/يناير 
١٩٩٦، يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ٣0 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣، يونيلك�ض. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٧٧٦ ]املحكمة املدنية البتدائية يف لريما دي فييادا، املك�سيك، ٣ 
ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢00٦[ )ت�س���اوي بني القاعدة الواردة يف املادة ٣٩ )١( وحكم وارد يف قانون البيع الوطني املك�سيكي ي�سرتط اأن يوّجه امل�سرتي اإخطارا كتابيا اإىل البائع خالل 
د فرتة الإخطار اإىل ٣0 يوما اإذا كان عدم املطابقة غري ظاهر(. وقد يكون النظر يف مدى ظهور العيب اأكرث �سلة  خم�س���ة اأي���ام م���ن الت�سليم اإذا كان عدم املطابقة ظاهرا، ولك���ن ميدِّ
بتحديد الوقت الذي ينبغي اأن يبداأ فيه �سريان الفرتة املعقولة لالإخطار )اأي الوقت الذي كان ينبغي فيه للم�سرتي اأن يكت�سف عدم املطابقة( من �سلته مب�ساألة مدة الفرتة املعقولة.

)٢١٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٤ ]حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبري���ل ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ابتدائي���ة ذات ع�سو واحد يف ثي�سالونيكي، 

اليونان، ٢00٣ )امللف رقم ٢00٣/١٤٩٥٣(، مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html؛ ق�سية كالوت 
رقم ٦0٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )"طبيعة الب�سائع ... وا�ستخدامها"(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٨ ]حمكمة رورموند، 
هولن���دا، ١٩ كان���ون الأول/دي�سم���رب ١٩٩١[؛ املحكمة اجلزئية يف تورينو، اإيطاليا ٣0 كان���ون الثاين/يناير ١٩٩٧، يونيلك�ض )ت�سري اإىل "طبيعة الب�سائ���ع وقيمتها"(، متاحة اأي�سا يف 

الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3.html؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢000[.
)٢٢0( حمكمة اآرنيم، هولندا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٩، يونيلك�ض؛ حمكمة بريدا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

 (Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. ٢00؛ املحكم���ة اجلزئية يف زوتفني، هولندا، ٢٧ �سباط/فرباير ٨http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html
(v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV، خال�س���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080227n2.html؛ ق�سية كالوت 
رق���م ٨٤٩ ]حمكم���ة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سم���رب ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار( )ب�سائع �سريعة العطب خم�س�سة لال�ستهالك الب�سري(؛ حمكمة 
ال�ستئن���اف يف غينت، بلجي���كا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html )حلم جممد 
خا����ض بال�سته���الك الب�سري(.؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢٨ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢ كانون الثاين/يناي���ر ٢00٧[ )اأ�سجار حية(؛ ق�سية كالوت رقم ٧٢٣ ]املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف كوبلينت����ض، اأملانيا، ١٩ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢00٦[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢٥ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ض 
٢00٦[ )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف فرين، بلجيكا، ١٩ اآذار/مار����ض ٢00٣ (CVBA L. v. E.G. BV)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html )خ�س���روات طازج���ة(؛ حمكم���ة ابتدائي���ة ذات ع�سو واح���د يف ثي�سالونيكي، اليونان، ٢00٣ )املل���ف رقم ٢00٣/١٤٩٥٣(، 
مالحظ���ات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html )ب�سائ���ع ا�ستهالكية"(؛ ق�سية كالوت رقم ٦0٨ ]حمكمة 
رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٨ ]حمكمة رورموند، هولندا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩١[؛ ق�سية كالوت 
رقم ٢٩0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢000[ )انظر الن�ض الكامل 
للق���رار(. انظ���ر اأي�سا حمكم���ة ت�سفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، يونيلك�ض )ت�سري اإىل طبيعة الب�سائع ال�سريعة العط���ب كعامل يوجب اأن تكون الفرتة املتاحة للفح�ض مبوجب 
امل���ادة ٣٨ ق�س���رية، وكان معن���ي ذلك بدوره اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي ُوجه بعد الوقت الذي كان ينبغ���ي اأن تكت�سف فيه العيوب بفرتة اأطول من الفرتة املعقولة(؛ ق�سية كالوت 
ر الفرتة املعقولة  رق���م ٥٩٣ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كالرزروه���ي، اأملانيا، ٦ اآذار/مار�ض ٢00٣[ )راأي القا�سي ين�ض على اأن قابلية الب�سائع ل�سرع���ة العطب من �ساأنها اأن تق�سِّ

املتاحة لالإخطار، رغم اأن الب�سائع يف احلالة املعنية مل تكن �سريعة العطب(.
)٢٢١( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٢٣ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، ١٩ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٦[ )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، 

بلجي���كا، ١٢ اأيار/ماي���و ٢00٣ (S. GmbH v. A. bvba)، مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030512b1.html؛ 
ق�سية كالوت رقم ٤٢٣ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، اأي�سا يف يونيلك�ض؛ حمكمة منطقة اآو�سبورغ، اأملانيا، ٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦، يونيلك�ض. قارن ق�سية 
كالوت رق���م ٦٩٤ ]حمكم���ة الإفال�ض التابعة للوليات املتحدة، مقاطعة اأوريغون، الوليات املتحدة، ٢٩ اآذار/مار�ض ٢00٤ (.In re Siskiyou Evergreen, Inc)[ )انظر الن�ض الكامل 
للقرار( )حيث كانت الب�سائع مو�سمية )اأ�سجار كري�سما�ض(، ومل يكن من �ساأن توجيه الإخطار يف وقت اأبكر اأن يتيح للبائع اأن يعالج عدم املطابقة بفعالية، اعُترب الإخطار منا�سب 

التوقيت، لأن تي�سري معاجلة عدم املطابقة هو الغر�ض من �سرط الإخطار الوارد يف املادة ٣٩(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1. :٢٢٢( حمكم���ة منطقة كومارنو، �سلوفاكي���ا ٢٤ �سباط/فرباير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html )مب���ا اأن الب�سائ���ع — وهي بطاط�ض جديدة—مل تكن قابل���ة ل�سرعة تدهور حالتها، كان متاحا للم�سرتي وقت اأطول لتوجيه الإخطار(؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٩ 
كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٧ �سباط/

فرباير ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html )جهاز عر�ض فيديو(؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة 
الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢٤٨ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر 

١٩٩٨[ )تالحظ اأن حمكمة ال�ستئناف مل تراجع قرار املحكمة الأدنى باأن الإخطار ُوجه يف توقيته املنا�سب لأن الب�سائع كانت ت�ستمل على حلم جممد ولي�ض على حلم طازج(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020729s1.html :٢٢٣( املحكمة العليا يف لو�سرين، �سوي�سرا، ٢٩ متوز/يوليه ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting( ٢00حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٦ اآذار/مار�ض ٩ )٢٢٤(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)GmbH

)٢٢٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٤١ ]حمكم���ة اآرني���م، هولندا، ١٨ متوز/يولي���ه ٢00٦[؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو����ض، هولندا، ١٥ كانون الأول/دي�سم���رب ١٩٩٧، يونيلك�ض؛ 

املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ١٦ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦، يونيلك�ض؛ انظر اأي�سا حمكمة ت�سفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�ض ١٩٩٧، يونيلك�ض )ت�سري اإىل خطط امل�سرتي، 
الرامية اإىل جتهيز الب�سائع، كعامل يوجب ق�سر الفرتة املتاحة للفح�ض مبوجب املادة ٣٨، الأمر الذي كان يعني بدوره اأن الإخطار املوّجه من البائع ُوجه بعد الوقت الذي كان ينبغي 

للم�سرتي اأن يكت�سف فيه العيوب بوقت اأطول من الوقت املعقول(.
)٢٢٦( حمكم���ة بري���دا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢00٩، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ 

 ،(Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV) ٢00املحكم���ة اجلزئي���ة يف زوتف���ني، هولن���دا، ٢٧ �سباط/فرباي���ر ٨
خال�سة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080227n2.html )رتب امل�سرتي لنقل غري مالئم عّجل من تدهور حالة الب�سائع ال�سريعة 
العط���ب(؛ حمكم���ة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٦ اأيلول/�سبتم���رب ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٨٤ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٧[. قارن املحكمة العليا، النم�س���ا، ٣0 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان:  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061130a3.html)م���ن اأغرا�ض املادة ٣٩ التقلي���ل اإىل احلد الأدنى من الن زاعات عل���ى ما اإن كانت حالة 

الب�سائع قد تغريت بعد الت�سليم(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٢٧( املجل����ض الق�سائ���ي يف �سيغي���د، هنغاري���ا، ٥ كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢00٨، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/081205h1.html

http:// :٢٢٨( حمكمة ابتدائية ذات ع�سو واحد يف ثي�سالونيكي، اليونان، ٢00٣ )امللف رقم ٢00٣/١٤٩٥٣(، مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html

١٩٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1.html
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١٩٨

)٢٢٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٨ ]حمكم���ة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط����ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ حمكمة ابتدائي���ة ذات ع�سو واحد يف ثي�سالونيكي، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html :اليونان، ٢00٣ )امللف رقم ٢00٣/١٤٩٥٣(، مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٢٣0( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٨ ]حمكم���ة كانتون ت�سوغ، �سوي�س���را، ٣0 اآب/اأغ�سط����ض ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣٤ ]حمكم���ة كانتون فاليه، 

�سوي�س���را، ٢٧ ني�سان/اأبري���ل ٢00٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجي���كا، ١٦ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦، يونيلك�ض؛ حمكمة ت�سفويل، هولندا، ٥ 
اآذار/مار����ض ١٩٩٧، يونيلك����ض. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٩٣٩ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢00٦[ )رف�ست املحكمة حجة البائع التي مفادها اأن املو�سم 

الذي مت فيه ت�سليم الب�سائع )اأ�سجار حية من م�ستنبت اأ�سجار( ينبغي اأن يوؤثر يف الوقت املعقول، لأنه "ل يوجد ما ي�سري اإىل اأن م�ستنبتات الأ�سجار جُتري اأي متييز كهذا"(.
)٢٣١( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣٨ ]حمكم���ة كانتون ت�س���وغ، �سوي�سرا، ٣0 اآب/اأغ�سط�ض ٢00٧[ )انظ���ر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ٩٣٩ ]حمكمة هريتوغينبو�ض، 

���ق ف���رتة الإخطار البالغة من خم�سة ايام اإىل �ستة اأي���ام املقررة يف �سفقات �سابقة بني الطرفني(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ١٦٤ ]هيئة التحكيم  هولن���دا، ١٩ اأيلول/�سبتم���رب ٢00٦[ )تطبِّ
امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٢٣٢( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، يونيلك�ض.

 Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting( ٢00حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٦ اآذار/مار�ض ٩ )٢٣٣(

GmbH(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٩٤١ ]حمكمة اآرنيم، هولندا، ١٨ متوز/يوليه ٢00٦[؛ حمكمة 
اآرنيم، هولندا، ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ض ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٢٣٤( ق�سية كالوت رقم ٤٨٦ ]حمكمة مقاطعة كورونيا، اإ�سبانيا، ٢١ حزيران/يونيه ٢00٢[.

)٢٣٥( ق�سية كالوت رقم ٦٣٤ ]حمكمة منطقة برلني، اأملانيا ٢١ اآذار/مار�ض ٢00٣[.

)٢٣٦( ق�سية كالوت رقم ٩٩٢ ]Rettin i Københaven، الدامنرك، ١٩ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٧[.

 )٢٣٧( جلن���ة التحكي���م القت�س���ادي والتج���اري الدويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�س���ني ال�سعبية، ١٢ اآذار/مار����ض ٢00٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040312c1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢١٩ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٨ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ١٩٩٧[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. 
انظ���ر اأي�س���ا ق�سي���ة كالوت رقم ٣٤١ ]حمكمة العدل العليا يف اأونتاريو، كندا، ٣١ اآب/اأغ�سط�ض ١٩٩٩[، حيث خل�ست املحكمة ا�ستنادا اإىل بّينات خمتلف عليها اأن امل�سرتي مل يوّجه 

اإىل امل�سرتي اإخطارا بعدم املطابقة.
www.austlii.edu.au/ :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.) ٢0١0 ٢٣٨( املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ١٣ اآب/اأغ�سط�ض(

cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html؛ جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢00٥، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051021c1.html. قارن ق�سية كالوت رقم ٧٩٨ ]حمكمة مقاطع���ة خريونا، اإ�سبانيا، ٦ ت�سرين 
الثاين/نوفمرب ٢00٦[، حيث قررت ملحكمة اأن الإخطار الذي ُوجه عندما �سرع امل�سرتي يف مفاو�سات مع البائع لت�سوية ن�زاع حول مطابقة الب�سائع امل�سلَّمة كان كافيا للوفاء ب�سرط 

الإخطار الوارد يف املادة ٣٩ )٢(.
)٢٣٩( ق�سية كالوت رقم ٥٩٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير ٢00٤[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٢٤0( حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٤، يونيلك�ض.

 )٢٤١( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢00٤ (.J.B. and G.B. v. BV H.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040128b1.html

www.austlii.edu.au/ :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.) ٢0١0 ٢٤٢( املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ١٣ اآب/اأغ�سط�ض(

.cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html

)٢٤٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٩٩ ]حمكم���ة مقاطع���ة بونتيفيدرا، اإ�سباني���ا، ٨ �سباط/فرباي���ر ٢00٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٦٢ ]كانت���ون �سانت غالني، اللجن���ة الق�سائية ملنطقة 

اأوبرراينتال، �سوي�سرا ٣0 حزيران/يونيه ١٩٩٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٦٣ ]املحكمة اجلزئية يف اأونرتراينتال، �سوي�سرا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[.
)٢٤٤( املحكمة التجارية يف بروك�سل، بلجيكا، ٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٤، يونيلك�ض.

)٢٤٥( ق�سية كالوت رقم ٢٥٦ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨[.

)٢٤٦( ق�سية كالوت رقم ٥٣٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�سربوك، النم�سا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ٢00٢[.

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html :٢٤٧( حمكم���ة بري���دا، هولندا، ١٦ كان���ون الثاين/يناير ٢00٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :ب�سائ���ع �سريع���ة العط���ب(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كولوني���ا، اأملانيا، ١٩ اأيار/مايو ٢00٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(
cases/080519g1.html )مبيدات اآفات(؛ ق�سية كالوت رقم ٦0٨ ]حمكمة رمييني، اإيطاليا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢00٢[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)٢٤٨( املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ اآذار/مار�ض ٢00٢ (Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International)، يونيلك�ض.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1. :٢٤٩( املحكمة العليا يف ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

html )اأربع���ة اأ�سه���ر بعد اإكمال البائع تركيب الب�سائ���ع(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٣٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ض ١٩٩٨[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ 
ق�سية كالوت رقم ٣٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢000[.

)٢٥0( ق�سية كالوت رقم ١٩٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، �سوي�سرا، ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[؛ حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢، يونيلك�ض.

http://cisgw3. :مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(S. GmbH v. A. bvba) ٢00٢٥١( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غينت، بلجيكا، ١٢ اأيار/مايو ٣(

http://cisgw3. :؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢00٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/030512b1.html
law.pace.edu/cases/030211s1.html )حي���ث كان ينبغ���ي للم�سرتي اأن يكت�سف العيوب خالل اأيام قليلة من الت�سليم(؛ حمكمة اآرنيم، هولندا، ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ض؛ 

املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥[.
)٢٥٢( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غينت، بلجي���كا، ٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢00٢ (.B.V.B.A. A.S. v. GmbH P.C)، ملخ�ض للق�سي���ة بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021202b1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٥٣( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، ١٣ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ٢00٢، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/021113g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢٩٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[.

www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html
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http://cisgw3.law.pace. :٢54( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروك���ن، اأملانيا، ١٧ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

ر اأي�س���ا اأن امل�س���رتي كان ل���ه عذر معق���ول لعدم توجيه اإخطار يف الوقت املنا�س���ب مبوجب املادة 39 )١( لأن خب���ره مل يبلغه بعدم املطابقة حتى   edu/cases/070117g1.html )تق���رِّ
وقت لحق(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢55( املجل����س الق�سائ���ي يف �سيغي���د، هنغاري���ا، 5 كان���ون الأول/دي�سم���ر ٢٠٠٨، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/081205h1.html؛ املحكم���ة التجاري���ة يف ها�سيل���ت، بلجي���كا، ٦ اآذار/مار����س ٢٠٠٢ (Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International)، يونيلك�س؛ املحكمة 
التجارية يف كورتريك، بلجيكا، ١٦ كانون الأول/دي�سمر ١99٦، يونيلك�س؛ ق�سية كالوت رقم ٨١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٠ �سباط/فراير ١994[.

)٢5٦( ق�سية كالوت رقم 4٢3 ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ اآب/اأغ�سط�س ١999[، اأي�سا يف يونيلك�س.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html :٢5٧( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٠ �سباط/فراير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٢5٨( ق�سية كالوت رقم ٦34 ]حمكمة منطقة برلن، اأملانيا ٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠3[.

)٢59( حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١995، يونيلك�س.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020729s1.html :٢٦٠( املحكمة العليا يف لو�سرن، �سوي�سرا، ٢9 متوز/يوليه ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )٢٦١( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، 5 كانون الأول/دي�سمر ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html

)٢٦٢( ق�سية كالوت رقم ٨٢٨ ]حمكمة هرتوغينبو�س، هولندا، ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧[، انظر اأي�سا يونيلك�س )ب�سائع �سريعة العطب—اأ�سجار حية؛ تن�س على اأن اأي 

اإخطار يوّجه يف اأي وقت بعد اأكرث من �ستة اأيام من الت�سليم كان من �ساأنه اأن يكون غر منا�سب التوقيت(؛ حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، اأملانيا، ٢٢ اأيار/مايو ١99٢، يونيلك�س.
)٢٦3( ق�سية كالوت رقم 359 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١٨ ت�سرين الثاين/نوفمر ١999[؛ ق�سية كالوت رقم 3١٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 

اأملانيا، ١٢ اآذار/مار�س ١993[.
)٢٦4( ق�سية كالوت رقم ٢3٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢5 حزيران/يونيه ١99٧[.

)٢٦5( املحكمة املدنية يف كونيو، اإيطاليا، 3١ كانون الثاين/يناير ١99٦، يونيلك�س.

)٢٦٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٨5 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملاني���ا، ١١ اأيلول/�سبتمر ١99٨[؛ حمكمة منطقة كولونيا، اأملاني���ا، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمر ١993، 

يونيلك�س، ُنق�ست على اأ�سا�س اأن اتفاقية البيع ل تنطبق، بق�سية كالوت رقم ١٢٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٦ اآب/اأغ�سط�س ١994[.
)٢٦٧( حمكمة منطقة ريدلينغن، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١994، يونيلك�س؛ حمكمة منطقة برلن، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمر ١99٢، يونيلك�س.

)٢٦٨( حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، 5 ني�سان/اأبريل ١995، يونيلك�س.

)٢٦9( ق�سية كالوت رقم 4 ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، 3١ اآب/اأغ�سط�س ١9٨9[.

)٢٧٠( هيئ���ة حتكي���م التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التج���ارة اليوغو�سالفية، �سربيا، ٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمر ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

د الإخطار الهاتفي كتابيا يف غ�سون فرتة معقولة(. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021127sb.html )ت�سرتط اأن يوؤكَّ

http://cisgw3.law.pace. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(CVBA L. v. E.G. BV) ٢٠٠3 ٢٧١( املحكم���ة التجاري���ة يف فرن، بلجيكا، ١9 اآذار/مار����س(

.edu/cases/030319b1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1. :٢٧٢( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غينت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.html

)٢٧3( ق�سية كالوت رقم ٢٨4 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�س ١99٧[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( املحكمة اجلزئية يف زوتفن، هولندا، ٢٧ �سباط/فراير ٢٠٠٨ )٢٧4( 

 خال�سة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080227n2.html )ب�سائع �سريعة العطب )فواكه( بها عيوب ي�سهل اكت�سافها(.
 ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( املحكمة اجلزئية يف زوتفن، هولندا، ٢٧ �سباط/فراير ٢٠٠٨ )٢٧5( 

خال�سة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080227n2.html )رتب امل�سرتي و�سيلة نقل غر مالئمة من �ساأنها اأن تعّجل تدهور حالة 
http://cisgw3.law.pace. :الب�سائ���ع ال�سريعة العطب(؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف �سليزفيغ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان

edu/cases/020822g2.html )خراف ب�سمان اأن تكون جاهزة للذبح، قابلة ل�سرعة تغر حالتها يف الظرف ذي ال�سلة(.

)٢٧٦( ق�سية كالوت رقم ٢9٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكن، اأملانيا، 3 حزيران/يونيه ١99٨[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd.) ٢٠٠9 ٢٧٧( املحكمة العليا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار�س(

.cases/090317i5.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html :٢٧٨( حمكمة فوريل، اإيطاليا، ١٦ �سباط/فراير ٢٠٠9، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 ING Insurance v. BVBA HVA Koeling and Fagard Winand; HVA Koeling BVBA v.( ٢٠٠4 حمكم���ة ال�ستئن���اف يف اأنتوي���رب، بلجي���كا، ١4 ني�سان/اأبري���ل )٢٧9(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040414b1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)Fagard Winand and Besseling Agri-Technic BV

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٨٠( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف بواتيي���ه، فرن�س���ا، ٢٦ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠4، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/041026f1.html

)٢٨١( ق�سي���ة كالوت رق���م 59٧ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �سيلي، اأملاني���ا، ١٠ اآذار/مار����س ٢٠٠4[ )انظر الن�س الكامل للق���رار(؛ حمكمة منطقة �ساربروك���ن، اأملانيا، ٢ 

 ،Sø og Handelsretten[ 99؛ ق�سية كالوت رقم ٧http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html :متوز/يولي���ه ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
الدامنرك، 3١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[ )اأ�سماك ماكاريل جمّمدة(؛ املحكمة اجلزئية يف تورينو، اإيطاليا 3٠ كانون الثاين/يناير ١99٧، يونيلك�س، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على 

. www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3.html :العنوان

١99 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081205h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081205h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026f1.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060420g1. :282( حمكم���ة منطقة اأ�سافينبورغ، اأملاني���ا، 20 ني�سان/اأبريل 200٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030430s1.html :؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٣0 ني�سان/اأبريل 200٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml

http://cisgw3.law.pace.edu/ :28٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ١0٥٧ ]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، 2 ني�سان/اأبري���ل 200٩[، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف لينت�س، النم�سا، ١ حزيران/يوني���ه 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف غين���ت، بلجيكا، 8 ت�سرين الأول/اأكتوبر 200٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/050601a3.html

.cases/031008b1.html

)284( ق�سية كالوت رقم 8٣٣ ]املحكمة العليا، هولندا، 20 �سباط/فرباير ١٩٩8[.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091015g1. :28٥( حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوبر 200٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ هيئ���ة حتكيم التج���ارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�سربية، 2١ �سباط/فرباير 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانhtml
.edu/cases/050221sb.html

http://cisgw3.law.pace. :28٦( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروك���ن، اأملانيا، ١٧ كان���ون الثاين/يناي���ر 200٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة منطق���ة هامب���ورغ، اأملاني���ا، ٦ اأيلول/�سبتم���رب 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانedu/cases/070117g1.html
cases/040906g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٧٣ ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ٣0 حزيران/يونيه 2004[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ حمكم���ة منطقة برلن، اأملانيا، ١٦ اأيلول/

�سبتمرب ١٩٩2، يونيلك�س.
)28٧( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، ١٦ حزيران/يوني���ه 2004 )Mermark Fleischhandelsgesellschaft mbH v. Cvba Lokerse Vleesveiling(، ترجم���ة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040616b1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)288( ق�سية كالوت رقم ٩4١ ]حمكمة اآرنيم، هولندا، ١8 متوز/يوليه 200٦[.

)28٩( املحكمة التجارية يف كورتريك، بلجيكا، 4 حزيران/يونيه 2004 )Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402g1. :2٩0( املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 2 ني�سان/اأبريل 200٩، مالحظات بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1. :؛ املحكم���ة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٦ كانون الثاين/يناي���ر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml
html؛ ق�سية كالوت رقم ١2٣ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 8 اآذار/مار�س ١٩٩٥[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)2٩١( ق�سية كالوت رقم ١٦4 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

 )2٩2( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 2٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر 200٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html؛

ق�سية كالوت رقم 48٦ ]حمكمة مقاطعة كورونيا، اإ�سبانيا، 2١ حزيران/يونيه 2002[ )ت�ستمل على ظروف خا�سة تتطلب توجيه الإخطار يف اأقرب وقت ممكن عمليا(.
)2٩٣( ق�سية كالوت رقم 84٩ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب 200٧[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)2٩4( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٦ )قرار التحكيم رقم 824٧(، يونيلك�س.

)2٩٥( ق�سي���ة كالوت رق���م 280 ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف يينا، اأملانيا، 2٦ اأيار/مايو ١٩٩8[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ١٩٦ ]املحكمة التجارية يف كانت���ون زيوريخ، �سوي�سرا، 2٦ 

ني�سان/اأبريل ١٩٩٥[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)2٩٦( ق�سي���ة كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكم���ة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل 200٥[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�س، هولندا، ١٥ 

كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧، يونيلك�س.
 )2٩٧( حمكمة منطقة نيرتا، �سلوفاكيا، ٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر 200٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061003k1.html؛ 

ق�سية كالوت رقم 2٣0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 2٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧[.
)2٩8( ق�سية كالوت رقم ٩0٩ ]حمكمة كانتون اأبينت�سيل-اآو�سرهودين، �سوي�سرا، ٩ اآذار/مار�س 200٦[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي 

http://cisgw3.law.pace. :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.) 2004 ال�سمالي���ة، الولي���ات املتحدة، 2١ اأيار/مايو
edu/cases/040521u1.html )اأ�سالع حلم خن زير جمّمدة خا�سة بال�ستهالك الب�سري(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html :2٩٩( حمكمة منطقة توبينغن، اأملانيا، ١8 حزيران/يونيه 200٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٣00( ق�سي���ة كالوت رق���م 48 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سل���دورف، اأملانيا، 8 كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[. خل�ست عدة قرارات اأخرى اإىل اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي 

غ���ري منا�س���ب التوقي���ت، رغم اأن الوقت الدقيق لالإخطار املوّجه من امل�س���رتي لي�س وا�سحا. ويف هذا ال�سدد، انظر ق�سية كالوت رقم 2١0 ]حمكم���ة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، 20 
 Pretore di Locarno ،حزيران/يوني���ه ١٩٩٧[؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٣٩ ]حمكمة منطق���ة ريغين�سبورغ، اأملاني���ا، 24 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩8[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٥٦ ]كانتون تي�سين���و

Campagna، �سوي�سرا، 2٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩2[؛ حمكمة ت�سفويل، هولندا، ٥ اآذار/مار�س ١٩٩٧، يونيلك�س.

)٣0١( ق�سية كالوت رقم ١0٣8 ]حمكمة مقاطعة فالن�سيا، اإ�سبانيا، 8 ني�سان/اأبريل 2008[.

http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Volmari Werner v. Isocab NV) 2008 ٣02( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١4 ت�سرين الثاين/نوفمرب(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣0٣( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، 2١ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 200٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

.cases/071121g1.html

)٣04( ق�سية كالوت رقم ٥٩0 ]حمكمة منطقة �ساربروكن، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه 2004[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣0٥( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف فر�س���اي، فرن�س���ا، ١٣ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 200٥، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/051013f1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050524f5.html :فنلندا، 24 اأيار/مايو 200٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Hoviokeus/hovrätt Turku )٣0٦(

)٣0٧( ق�سية كالوت رقم ٩0٥ ]حمكمة كانتون والي�س، �سوي�سرا، 2١ �سباط/فرباير 200٥[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٣08( ق�سية كالوت رقم 22٩ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 4 كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050601a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031008b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031008b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091015g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091015g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090402g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040106b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040521u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081114b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051013f1.html


)3٠9( ق�سية كالوت رقم ٨٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1. :3١٠( حمكم���ة منطقة كومارنو، �سلوفاكي���ا ٢٤ �سباط/فرباير ٢٠٠9، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html؛ ق�سية كالوت رقم ٤٦ ]حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل ١99٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3١١( املحكمة التجارية يف مي�سيلني، بلجيكا، ١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، يونيلك�ص.

)3١٢( حمكمة منطقة بييليفلد، اأملانيا، ١٨ كانون الثاين/يناير ١99١، يونيلك�ص.

 )3١3( حمكمة منطقة كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html

Hovioikeus/ 3١٤( ق�سية كالوت رقم ٧٢3 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١9 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )قم�سان تي �سريت(؛(

 hovrätt، هل�سنك���ي، فنلن���دا، 3١ اأيار/ماي���و ٢٠٠٤ ).Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A(، حتلي���ل حتري���ري بالإنكليزي���ة مت���اح يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان:
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html

http://cisgw3.law. :3١٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٦٧ ]حمكم���ة ف���وريل، اإيطالي���ا، ١١ كانون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٨[، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3. :؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ب���رين، �سوي�س���را، ١١ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٤، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وانpace.edu/cases/081211i3.html
law.pace.edu/cases/040211s1.html، اأُق���رت احلج���ج يف ق�سي���ة كالوت رق���م ٨9٤ ]املحكم���ة الحتادي���ة، �سوي�س���را، ٧ متوز/يولي���ه ٢٠٠٤[ )انظ���ر الن����ص الكام���ل للق���رار(؛ 
 املحكم���ة البتدائي���ة يف هل�سنك���ي، فنلن���دا، ١١ حزيران/يوني���ه ١99٥، وحمكم���ة ال�ستئن���اف يف هل�سنك���ي، فنلن���دا، 3٠ حزيران/يونيه ١99٨، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630f5.html#eng

)3١٦( ق�سية كالوت رقم ١٢٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١99٤[، اأي�سا يف يونيلك�ص )ُتالحظ اأن امل�سرتي فح�ص الب�سائع يف بداية متوز/

يوليه ووّجه اإخطارا يف ٨ متوز/يوليه اأو قبله، واعتربت املحكمة الإخطار منا�سب التوقيت، وخ�سو�سا على �سوء حقيقة اأن يومي ٤ و٥ متوز/يوليه كانا يومي عطلة الأ�سبوع(.
)3١٧( ق�سية كالوت رقم ٤٥ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١9٨9 )قرار التحكيم رقم ٥٧١3([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3١٨( ق�سية كالوت رقم ٥93 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٦ اآذار/مار�ص ٢٠٠3[.

)3١9( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢٥ ]حمكم���ة ال�ستئن���اف، فر�ساي، فرن�سا، ٢9 كان���ون الثاين/يناير ١99٨[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ انظر اأي�سا حمكم���ة بو�ستو اأر�سيزيو، 

اإيطالي���ا، ١3 كان���ون الأول/دي�سمرب ٢٠٠١، متاح���ة يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، ٢٠٠3، ١٥٠–١٥٥، متاحة اأي�سا يف يونيلك�ص )الإخطار املوّجه 
بعد تركيب الآلت مبا�سرة معقول، واأعقبته اإخطارات ب�ساأن مزيد من الكت�سافات التي قام بها امل�سرتي(.

)3٢٠( حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، 9 كانون الأول/دي�سمرب ١99٢، يونيلك�ص.

)3٢١( ق�سية كالوت رقم 3١٥ ]حمكمة النق�ص، فرن�سا، ٢٦ اأيار/مايو ١999[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 )3٢٢( ق�سية كالوت رقم ١٠٤٠ ]حمكمة مقاطعة كوين�سا، اإ�سبانيا، 3١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050131s4.html

)3٢3( ق�سية كالوت رقم ٨9٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :3٢٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف دو�سل���دورف، اأملانيا، ٢3 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/040123g1.html؛ ق�سية كالوت رقم 3١9 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١999[.

)3٢٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠3[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٠٢ ]حمكمة ال�ستئناف، 

غرينوب���ل، فرن�س���ا، ١3 اأيلول/�سبتم���رب ١99٥[ خل�ست عدة قرارات اأخرى اإىل اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي كان منا�س���ب التوقيت، رغم اأن الفرتة الدقيقة التي راأت املحكمة اأنها 
معقول���ة لي�س���ت وا�سح���ة؛ انظر ق�سية كالوت رق���م 9٨ ]حمكمة رورموند، هولندا، ١9 كان���ون الأول/دي�سمرب ١99١[؛ حمكم���ة منطقة بادربورن، اأملاني���ا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٦، 

يونيلك�ص.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :3٢٦( املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغ���او، �سوي�س���را، ٢٦ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/081126s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٨٨٥ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠3[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3٢٧( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢3 اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٦ )TeeVee Tunes v. Gerhard Schubert GmbH(، متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html :على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :3٢٨( املحكم���ة الإقليمي���ة يف جيلين���ا، �سلوفاكي���ا، ٢٥ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/071025k1.html )ي�سري القرار اإىل اأن امل�سرتي تلقى �سكاوى من العمالء يف اآب/اأغ�سط�ص واأيلول/�سبتمرب، واأخطر البائع بعدم املطابقة يف ت�سرين الأول/اأكتوبر(.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html :3٢9( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)33٠( ق�سية كالوت رقم ٤٨٤ ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، 3 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٢[.

 )33١( حمكم���ة ابتدائي���ة ذات ع�س���و واح���د يف ثي�سالونيكي، اليونان، ٢٠٠3 )امللف رق���م ٢٠٠3/١٤9٥3(، مالحظات حتريري���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html

 )33٢( جلن���ة التحكي���م القت�س���ادي والتج���اري الدويل ال�سينية، جمهوري���ة ال�سني ال�سعبي���ة، 3 حزيران/يونيه ٢٠٠3، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030603c1.html 
 ](In re Siskiyou Evergreen, Inc.) 333( ق�سي���ة كالوت رق���م ٦9٤ ]حمكمة الإفال�ص التابع���ة للوليات املتحدة، مقاطعة اأوريغون، الوليات املتحدة، ٢9 اآذار/مار����ص ٢٠٠٤(

)انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)33٤( الت���زام امل�س���رتي بتوجيه اإخطار مبوجب امل���ادة 39 )٢( يخ�سع اأي�سا للمادة ٤٠، التي متنع البائع من التم�سك بامل���ادة 39 "اإذا كان عدم املطابقة يتعلَّق باأمور كان يعلم 

بها اأو كان ل ميكن اأن يجهلها ومل ُيخرب بها امل�سرتي".
)33٥( ق�سية كالوت رقم ٧99 ]حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، اإ�سبانيا، ٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٧[.

٢٠١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٠٢

)33٦( انظ���ر، مث���ال، حمكم���ة ال�ستئناف يف روين، فرن�سا، ١9 كان���ون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦ (Société Agrico v. Société SIAC)، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

ر اأن ا�سرتاطات املادة  العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219f1.html، اأكدته���ا ق�سية كالوت رقم ١٠٢٨ ]حمكمة النق�ص، فرن�س���ا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨[ )تقرِّ
٤٠ مل ت�ستوف، ا�ستنادا اإىل وقائع الق�سية(. انظر عموما النبذة ب�ساأن املادة ٤٠.

www.austlii. :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Cortem SpA v. Controlmatic Pty. Ltd.) 33٧( انظ���ر املحكم���ة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ١3 اآب/اأغ�سط�ص ٢٠١٠(

 Société Bati-Seul v. Société( ]٢٠٠9 ؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٠٢٦ ]حمكم���ة النق�ص، فرن�س���ا، ٨ ني�سان/اأبري���لedu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html
Ceramiche Marca Corona(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090408f1.html؛ املحكمة العليا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/
مار����ص ٢٠٠9 ).Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd(، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html؛ ق�سية كالوت رقم 
ر  ١٠٥٨ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071219a3.html )تقرِّ
اأن���ه ل توج���د "فجوة" يف امل���ادة 39 )٢( ب�ساأن معاملة العيوب الكامنة(؛ حمكمة ال�ستئناف يف روين، فرن�سا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219f1.html؛ املحكمة الإقليمية العلي���ا يف �ستوتغارت، اأملانيا، ٢٠ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/01220g1.html؛ حمكمة منطقة ماربورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ١99٥، يونيلك�ص )ت�ستظهر باملادة 39 )٢( 

لتحرم امل�سرتي من اأي �سبيل انت�ساف اإزاء عيب مزعوم يف املطابقة(.
)33٨( ق�سية كالوت رقم 93٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 )339( ق�سية كالوت رقم ١٠٥٨ ]انظر املحكمة العليا، النم�سا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071219a3.html

)3٤٠( ق�سي���ة كالوت رق���م 93٤ ]حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٧ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م 3٤٤ ]حمكمة منطقة اإرفورت، 

رت هاتان الق�سيتان كالهما اأنه، مبا اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي  اأملاني���ا، ٢9 متوز/يولي���ه ١99٨[؛ حمكمة منطقة ماربورغ، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ١99٥، يونيلك�ص. قرَّ
مل يكن حمددا مبا يكفي للوفاء باأحكام املادة 39 )١(، فاإن فرتة ال�سنتني املن�سو�ص عليها يف املادة 39 )٢( انق�ست قبل توجيه اإخطار �سحيح. ويبدو اأن اأيا من املحكمتني مل تنظر 

يف اإمكانية اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي رمبا كان كافيا للوفاء باأحكام املادة 39 )٢( رغم اأنه مل ميتثل ل�سرط التحديد املن�سو�ص عليه يف املادة 39 )١(.
)3٤١( ق�سية كالوت رقم ٧9٨ ]حمكمة مقاطعة خريونا، اإ�سبانيا، ٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦[.

)3٤٢( املحكم���ة الحتادي���ة، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢٠٠9، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html. اختار 

قرار �سابق متديد فرتة التقادم الوطنية اإىل �سنتني يف مثل هذه احلالت. ق�سية كالوت رقم ٢٤9 ]حمكمة العدل، جنيف، �سوي�سرا، ١٠ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٧[.
http://cisgw3.law. :3٤3( حمكمة ابتدائية ذات ع�سو واحد يف لري�سا، اليونان، ٢٠٠٥ )امللف رقم ٢٠٠٥/١٦٥(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/050165gr.html؛ ق�سية كالوت رقم ٨٧9 ]املحكمة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[، انظر الن�ص الكامل للقرار.

)3٤٤( املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢٠٠9، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html؛ ق�سية 

 (Sky Cast, Inc. كالوت رق���م ١٠٢٧ ]حمكم���ة النق�ص، فرن�سا، 3 �سباط/فرباير ٢٠٠9[؛ حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة كنتكي ال�سرقية، الوليات املتحدة، ١٨ اآذار/مار�ص ٢٠٠٨
(v. Global Direct Distributions, LLC، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080318u1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٧ اأيار/

مايو ٢٠٠٤ (.Noma B.V.B.A. v. Misa Sud Refrigerazione S.p.A)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040517b1.html؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٧9 ]املحكم���ة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[، انظر الن�ص الكام���ل للقرار؛ ق�سية كالوت رقم ٢٠٢ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، 
فرن�سا، ١3 اأيلول/�سبتمرب ١99٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 3٠٢ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٦٦٠([؛ ق�سية 

كالوت رقم 3٠٠ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٥٦٥([.
)3٤٥( لالإطالع على قرار يبني اأنه يجوز للطرفني اأن يتفقا على اخلروج عن املادة 39 )٢(، انظر ق�سية كالوت رقم ١٠٥٨ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071219a3.html :٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)3٤٦( ق�سية كالوت رقم 3٠٢ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٦٦٠([.

)3٤٧( ق�سية كالوت رقم 3٠٠ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٥٦٥([.

)3٤٨( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3٤9( ق�سية كالوت رقم 3٠٠ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٥٦٥([.

)3٥٠( املحكمة البتدائية يف ل لغونا، اإ�سبانيا، ٢3 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٧، يونيلك�ص.

www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html
www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050165gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050165gr.html


 املادة ٤٠

ك باأحكام املادتني 3٨ و39 اإذا كان العيب يف املطابقة يتعلَّق باأمور كان يعلم  لي�ص من حقِّ البائع اأن يتم�سَّ
بها اأو كان ل ميكن اأن يجهلها ومل ُيخرب بها امل�سرتي.

نظرة جمملة

١- تعف���ي املادة ٤٠ امل�سرتي من عواقب عدم الوفاء ب�سروط املادة 3٨ 
)التي حتك���م التزام امل�سرتي بفح�ص الب�سائع امل�سلَّمة( واملادة 39 )التي 
حتكم واج���ب امل�سرتي اإخطار البائع بعدم مطابقة الب�سائع امل�سلَّمة(. ول 
يتاح هذا الإعفاء الذي تن�ص عليه املادة ٤٠ اإل اإذا كان عدم وفاء امل�سرتي 
بالتزامات���ه اخلا�سة بفح����ص الب�سائع و/اأو توجيه الإخط���ار يتعلق باأمور 
كان يعلم بها البائع اأو "كان ل ميكن اأن يجهلها" و"مل ُيخرب بها امل�سرتي".

املادة ٤٠ بوجه عام

٢- يف قرار حتكيمي يتناول املادة ٤٠ با�ستفا�سة، يوؤكد فريق التحكيم 
اأن هذا احلكم الوارد ين�ص �سراحة على مبداأ من مبادئ التجارة العادلة 
وارد يف القوان���ني الوطني���ة للعديد من البلدان وي�س���كل اأ�سا�سا للعديد من 
الأح���كام الأخ���رى يف اتفاقية البي���ع؛ واأن املادة ٤٠ ت�س���كل "�سمام اأمان" 
للحفاظ على �سبل النت�س���اف املتاحة للم�سرتي ملعاجلة عدم املطابقة يف 
احل���الت التي يفق���د فيها البائع نف�سه حق احلماي���ة اإزاء املطالبات ب�سبل 
النت�س���اف هذه الذي متنحه له الأحكام املتعلقة بواجب امل�سرتي اأن يقوم 
بالفح�ص والإخطار يف الوقت املنا�سب؛ واأن تطبيق املادة ٤٠ "يرتتب عليه 
اإ�سع���اف كبري ملوقف البائع، ال���ذي يفقد دفوعه املطلق���ة التي ت�ستند اإىل 
ح���دود زمنية، ق�سرية ن�سبيا يف كثري من الأحيان، لقيام امل�سرتي بفح�ص 
الب�سائ���ع وتوجي���ه الإخطار بع���دم املطابقة، ويواَجه البائ���ع بدل من ذلك 
بخطر ادعاءات ل متنعها �س���وى... قواعد التقادم العامة ..."؛ واأن املادة 
٤٠ ينبغ���ي ق�سرها على "الظروف اخلا�سة"، لكي ل ت�سبح احلماية التي 
تتيحه���ا احلدود الزمنية لتقدمي الدع���اءات حماية "وهمية".)١( ويت�سمن 
الق���رار التحكيمي نف�سه راأيا خمالفا مف���اده اأن تطبيق املادة ٤٠ ينبغي اأن 

يقيَّد اأكرث من ذلك ليقت�سر على "الظروف ال�ستثنائية.")٢(

3- وثمة قرار اآخ���ر يناق�ص املادة ٤٠ من اتفاقية البيع مناق�سة مطولة 
—رغم اأن القانون املنطبق كان اتفاقية لهاي للبيوع لعام ١9٦٤ )القانون 
املوحد للبيوع الدولية(—ويحدد اأ�سا�سني منطقيني لهذا احلكم: )١( اأن 
احلك���م يركز على حالت �س���وء النية من جانب البائ���ع، املتمثل يف اإخفاء 
العي���وب التي كان يعلمها اأو كان ل ميكن اأن يجهلها؛ )٢( اأن املادة ٤٠ من 
اتفاقي���ة البي���ع تركز على احل���الت التي ل يحتاج فيها البائ���ع اإىل اإخطار 
بع���دم املطابق���ة لأن���ه كان يعلم بالفع���ل )اأو كان ل ميك���ن اأن يجهل( عدم 
املطابقة، ولذلك كان ميكن���ه اأن يتنباأ باأن امل�سرتي �سيتقدم مبطالبة حتى 
من دون توجيه اإخطار.)3( وي�سري هذا القرار اأي�سا اإىل اأن املادة ٤٠ ت�ستند 
اإىل مب���داأ "الإغ���الق"؛ واأن امل���ادة ت�سكل ا�ستثناء م���ن القواعد الواردة يف 
املادت���ني 3٨ و39 من اتفاقية البيع، اللت���ني ينبغي اأن تف�سرا تف�سريا �سيقا 

واأن ُتق�س���را عل���ى "احلالت ال�ستثنائية".)٤( وي�سري الق���رار اأي�سا اإىل اأن 
�سوء نية امل�سرتي املتمث���ل يف عدم توجيه اإخطار اإىل البائع بعدم املطابقة 
م امل�سرتي مبطالبته ينبغي النظر فيه واملوازنة بينه وبني �سوء  اإىل اأن تق���دَّ
ني���ة البائ���ع املتمثل يف عدم الك�س���ف عن عدم املطابق���ة، واأنه يف احلالت 
ح هذا النظر عدم تطبيق املادة ٤٠.)٥( املتقاربة اأو الغام�سة ميكن اأن يرجِّ

٤- واعُت���رب اأي�س���ا اأن املادة ٤٠ يج���ب اأن تطبق تطبيق���ا م�ستقال على 
عيه���ا امل�سرتي.  كل حال���ة عل���ى حدة من ح���الت ع���دم املطابقة الت���ي يدَّ
فيمك���ن اأن مُين���ع البائع مبوج���ب املادة ٤٠ م���ن التعويل عل���ى املادتني 3٨ 
و39 فيم���ا يتعل���ق باإحدى حالت ع���دم املطابقة ولكن ُي�سمح ل���ه باأن يقّدم 
 دفوع���ه على اأ�سا�ص املادت���ني 3٨ و39 فيما يتعلق بحالة خمتلفة من حالت

عدم املطابقة.)٦(

نطاق املادة ٤٠ ومفعولها

٥- يف عدد من القرارات، جرى ال�ستظهار باملادة ٤٠ بنجاح ملنع البائع 
م���ن التعويل على ع���دم امتثال امل�سرتي للم���ادة 3٨ و/اأو املادة 39؛)٧( ويف 
 حالت اأخرى، اأخفق تذرع امل�سرتي باملادة ٤٠.)٨( ورئي اأي�سا اأن املادة ٤٠ 
تنطب���ق على الأحكام التعاقدي���ة اخلا�سة بالفح�ص والإخط���ار التي ُيتفق 
عليه���ا خروجا عن اأحكام املادتني 3٨ و39—اأي اأنها ُتعفي امل�سرتي الذي 
مل يلت���زم ب�س���رط وارد يف العقد يحكم فح�ص الب�سائ���ع اأو بحكم وارد يف 
العقد ي�سرتط الإخطار بعدم املطابقة.)9( وبدل من ذلك، جرى الفرتا�ص 
باأنه حتى واإن مل تكن املادة ٤٠ منطبقة انطباقا مبا�سرا على هذه الأحكام 
التعاقدي���ة املتعلقة بالفح�ص والإخطار ف���اإن املبداأ الوارد يف املادة ٤٠ من 
�سان���ه اأن ينطب���ق انطباقا غري مبا�سر مبقت�سى امل���ادة ٧ )٢( من اتفاقية 
البي���ع ل�سّد ه���ذه الفج���وة يف التفاقية.)١٠( كم���ا خل�ست اإح���دى املحاكم 
اإىل اأن املب���داأ الع���ام املج�س���د يف املادة ٤٠ مينع البائع ال���ذي قام عن علم 
وعلى �سبي���ل الحتيال باإعطاء بيانات خاطئة عن ع���دد الكيلومرتات التي 
اجتازته���ا �سي���ارة م�ستعملة وعن عمر ال�سيارة من الإف���الت من امل�سوؤولية 
مبقت�س���ى املادة 3٥ )3(، الت���ي هي حكم يحمي البائع م���ن امل�سوؤولية عن 
ع���دم املطابق���ة الذي كان امل�سرتي على علم به، اأو كان ل ميكن اأن يجهله، 

يف وقت اإبرام العقد.)١١(

 ا�سرتاط علم البائع بالوقائع املتعلقة 
 بعدم املطابقة اأو عدم اإمكانية 

جهله بها—نظرة جمملة

٦- تنطب���ق امل���ادة ٤٠ فيما يت�سل بع���دم املطابقة املتعل���ق "باأمور كان 
]البائ���ع[ يعل���م بها اأو كان ل ميكن اأن يجهله���ا". وجرى يف قرارات عديدة 

٢٠3 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٠٤

النظ���ر يف طبيعة �سرط علم البائع. فق���د نوق�ست مطّول يف قرار حتكيمي 
اأ�س���ارت غالبية املحّكم���ني فيه اإىل اأن م�ستوى العل���م الذي يقت�سي احلكم 
وجوده لدى البائع غري وا�سح، واإن كانت املادة ٤٠ ت�ستوجب، لكي ل ت�سبح 
احلماية التي توفرها املادة 39 حماية وهمية، وجود اأكرث من جمرد معرفة 
عامة ب���اأن الب�سائع التي �سنعها البائع "لي�ست بالنوعية الف�سلى اأو لي�ست 
متاما على النحو املطلوب".)١٢( وين�ص القرار على وجود "توافق عام على 
اأن ق�ساي���ا الحتيال وح���الت �سوء النية املماثلة" تف���ي ب�سروط املادة ٤٠، 
وعلى اأن املعرفة الواجبة تعترب موجودة اإذا كانت الوقائع التي ت�سبِّب عدم 
املطابق���ة "ظاهرة وي�سه���ل اكت�سافها".)١3( وفيما يتعل���ق باحلالت التي ل 
يك���ون فيها البائع على علم فعلي بع���دم املطابقة، ي�سري قرار التحكيم اإىل 
وج���ود انق�سام يف الراأي بني من يوؤك���دون اأن �سروط املادة ٤٠ ُت�ستوفى اإذا 
كان م���رّد جهل البائع اإىل "اإهمال ج�سي���م اأو حتى عادي" ومن ي�سرتطون 
�سيئ���ا اأك���رث من ذلك، يقارب وج���ود "اإهمال متعّم���د".)١٤( وباملثل، ذكرت 
هيئ���ة التحكيم اأن هناك انق�ساما بني من يرون اأنه لي�ص على البائع التزام 
بتق�س���ي العيوب املحتمل���ة يف املطابقة ومن يوؤك���دون اأن البائع ل يجب اأن 
"يتجاه���ل القرائن" واأنه قد يكون من واجب���ه فح�ص الب�سائع "يف حالت 
معّينة" بحثا عن عدم املطابقة.)١٥( وخل�ست غالبية اأع�ساء هيئة التحكيم 
اإىل اأن م�ست���وى عل���م البائ���ع بعدم املطابق���ة الالزم لإعمال امل���ادة ٤٠ هو 
"التجاه���ل عن اإدراك لوقائع ظاهرة ذات �سل���ة وا�سحة بعدم املطابقة". 
م خمالف على هذا املعيار، رغم اأن���ه راأى اأنه ي�ستوجب درجة  وواف���ق حمكَّ
من "ال�ستحق���اق الذاتي للوم" من جانب البائع اأعلى من الدرجة التي مت 

اإثباتها يف الق�سية.)١٦(

٧- وي�سري ق���رار اآخر، يحتوي على مناق�س���ة م�ستفي�سة للمادة ٤٠ من 
اتفاقي���ة البي���ع )رغ���م اأن القانون املنطبق يف ه���ذه الق�سي���ة كان اتفاقية 
لهاي للبيوع )القانون املوحد للبيوع الدولية(( اإىل اأن هذا احلكم ينطبق 
عندم���ا ي�سكل علم البائع للعيب، اأو جهله بعيب مل يكن ممكنا اأن ل يعلمه، 
�س���وء ني���ة؛ واأن "العلم العام للبائع ب���اأن بع�ص منتجاته لي�س���ت من اأف�سل 
نوعي���ة" ل يف���ي مبعي���ار "كان ل ميك���ن اأن يجهلها"؛ واأنه للوف���اء ب�"معيار 
كان ل ميك���ن اأن يجهله���ا"، يج���ب اأن يك���ون جه���ل البائع لع���دم املطابقة 
ق���د ن�س���اأ "على الأقل م���ن اإهمال ي�س���كل خمالفة للحر����ص املتعارف عليه 
يف التج���ارة،" ورمبا م���ن "اإهمال ج�سي���م،" اأو "اإهمال اأك���رث من ج�سيم" 
)"ي���كاد اأن يكون احتيال"(، اأو حت���ى "اإدراك بحكم الواقع.")١٧( واأ�سارت 
قرارات اأخرى اإىل اأن �سروط املادة ٤٠ ُت�ستوفى اإذا كان جهل البائع بعدم 
املطابق���ة راجع���ا اإىل اإهمال ج�سي���م.)١٨( وتوؤكد بع�ص الق���رارات اأن املادة 
٤٠ ت�س���رتط اأن البائ���ع كان يعل���م )اأو كان ل ميكن اأن يجه���ل( لي�ص فقط 
 الوقائع التي ن�ساأ منها عدم املطابقة بل اأي�سا الوقائع التي جعلت الب�سائع

غري مطابقة.)١9(

 ا�سرتاط علم البائع بالوقائع املتعلقة
 بعدم املطابقة اأو عدم اإمكانية 

جهله بها: عبء الإثبات 

٨- اأ�س���ارت عدة قرارات اإىل اأن امل�سرتي يتحّمل عبء اإثبات اأن البائع 
كان يعلم عدم املطابقة اأو كان ل ميكن اأن يجهله.)٢٠( غري اأن بع�ص القرارات 
لحظ���ت اأن عبارة "كان ل ميكن اأن يجهلها" ال���واردة يف املادة ٤٠ تقّل�ص 
 ع���بء الإثب���ات املرتبط باإثبات معرف���ة البائع الفعلية بع���دم املطابقة.)٢١( 

واأكدت اإحدى هيئات التحكيم اأن نتيجة هذه العبارة هي نقل عبء الإثبات: 
"اإذا كان���ت الأدلة ]املقّدمة من امل�سرتي[ والوقائع التي ل يوجد طعن فيها 
ُتثبت اأن الأرجح هو اأن البائع يدرك الوقائع املتعلقة بعدم املطابقة، فيجب 
اأن يك���ون على البائع اأن يثب���ت اأنه مل ي�سل اإىل حالة العلم امل�سرتطة".)٢٢( 
واأعل���ن قرار اآخر اأن ع���بء اإثبات ما اإن كان البائع يعلم اأو كان ل ميكن اأن 
 يجهل عدم املطابقة—وهو عبء يقع عادة على عاتق امل�سرتي لأن املادة ٤٠ 
ت�س���كل ا�ستثناء من قاع���دة، وامل�سرتي ي�ستظهر به���ذا ال�ستثناء—ميكن 
اأن ُينق���ل اإىل البائ���ع ا�ستنادا اإما اإىل طبيعة ع���دم املطابقة )اأي اإذا كانت 
خمالف���ة الب�سائ���ع ل�سروط العق���د وا�سحة ونتج ع���دم املطابقة من وقائع 
موج���ودة يف جمال �سيط���رة البائع(، اأو ا�ستنادا اإىل مب���داأ "قرب الدليل" 
("Beweisnähe")، بغية حتا�سي �سعوبات الإثبات غري املعقولة حيث يكون 
 وا�سحا اأن لدى البائع اإمكانية و�سول اأكرب اإىل الأدلة مقارنة بامل�سرتي.)٢3(

 وطبق���ت املحكمة هذه املبادئ فخل�ست اإىل اأنه، مبا اأن نوع عدم املطابقة 
���ع حيث كان العقد ي�س���رتط ب�سائع غري  قي���د النظ���ر )م�سحوق فلفل م�سعَّ
ع���ة( كان من ال�سع���ب ك�سفه، فاإن طبيعة ع���دم املطابقة ل تربر نقل  م�سعَّ
عبء الإثبات اإىل البائع؛ ولكن مبداأ قرب الدليل يتطلب اأن يثبت البائع اأن 
جهله بع���دم املطابقة مل يكن راجعا اإىل اإهمال ج�سيم من جانبه، �سريطة 
د   اأن يثب���ت امل�س���رتي اأن الت�سعي���ع ح���دث يف مراف���ق البائ���ع اأو مرافق مورِّ

البائع.)٢٤(

 

 ا�سرتاط علم البائع بالوقائع املتعلقة 
 بعدم املطابقة اأو عدم اإمكانية 

جهله بها: التطبيق )الأدلة(

9- عل���ى الرغ���م م���ن �سعوبة تق���دمي اأدلة كافي���ة عل���ى اأن البائع كان 
يعل���م ع���دم املطابق���ة اأو كان هن���اك ما يجعل���ه يعلم ع���دم املطابقة، فقد 
جن���ح م�سرتون يف حتم���ل عبء الإثبات يف عدة ح���الت. فحيث اأقّر البائع 
باأن���ه يعل���م العيب، اعتربت اإح���دى املحاك���م، بالطبع، اأن ال�س���رط الوارد 
يف امل���ادة ٤٠ ق���د ا�ست���ويف.)٢٥( وحت���ى دون مثل هذا الإق���رار، جنح م�سرت 
يف اإثب���ات عن�س���ر العلم حيث كان البائ���ع، لدى �سنعه قطع���ة معقدة من 
اآلت �سناعي���ة )مكب�ص ق�سبان حديدية(، ق���د ا�ستبدل مكونا اأ�سا�سيا من 
مكون���ات ال�سالمة )لوحة قفل( بقطع���ة مل ي�سبق له اأن ا�ستخدمها يف مثل 
ه���ذا ال�ستخدام، حي���ث اأن قيام البائع بحفر ثق���وب جتريبية عديدة غري 
م�ستعمل���ة لتثبي���ت لوحة القفل البديلة على املكب�ص اأثب���ت اأنه كان يعلم اأنه 
كان يرجت���ل با�ستخ���دام قطعة لي�س���ت منا�سبة متاما، واأن���ه كان يدرك اأن 
التثبي���ت ال�سليم للقطعة البديلة اأمر حا�س���م الأهمية، ومع ذلك مل يحاول 
قط اأن يتاأكد مما اإن كان امل�سرتي قد رّكب اللوحة بطريقة �سليمة؛ ونتيجة 
لذل���ك، خل�ست الأغلبية اإىل اأن البائع "جتاه���ل عن اإدراك وقائع ظاهرة 
ذات �سل���ة وا�سحة بعدم املطابقة"، واأن املادة ٤٠ تعذر امل�سرتي عن عدم 
اإر�س���ال اإخطار بالعيب يف الوقت املنا�سب.)٢٦( كم���ا اأ�سارت هيئة التحكيم 
ه "كان يعلم بها اأو كان ل ميكنه  اإىل اأن ال�س���رط ال���وارد يف املادة ٤٠، ون�سّ
اأن يجهله���ا"، ُي�ستوفى حيث يك���ون عدم مطابقة ب�سائع مماثلة اأو م�سابهة 
قد اأدى �سابقا اإىل حوادث اأُبلغ بها البائع اأو "الفرع املخت�ص" التابع لعمله 
ال�سناعي.)٢٧( وب�ساأن ه���ذه النقطة، ن�ص قرار اآخر على اأنه، حيث ي�سعى 
م�س���رت اإىل الوفاء مبعي���ار املادة ٤ من خالل اأدلة عل���ى اأن منتجات البائع 
ع���ي يف �سفقات اأخ���رى اأنها معيب���ة، "يجب اأن يثب���ت امل�سرتي  ثب���ت اأو ادُّ
عل���ى الأق���ل اأن البائ���ع اكت�س���ف يف املا�سي عيوب���ا من الن���وع املزعوم ...، 



يف نف����س ن�ع �ملنتج���ات، وبحيث كان ينبغي �أن ي�ؤدي ذل���ك �الكت�شاف �إىل 
قل���ق حقيقي"؛ و�أنه "عندم���ا نتحدث عن �شانع ي�شن���ع كميات كبرية من 
�ملنتجات، ميكن �أن ُيح�شر �لعلم يف خط �إنتاج معّي �أو �شحنة معّينة.")28( 
وي�ش���ري نف����س �لق���ر�ر �إىل �أن���ه، لال�شتظه���ار بامل���ادة 40، يج���ب �أن ُيثبت 
 �مل�ش���رتي �أن �لبائع كان ينبغي �أن يتنباأ باأن �مل�شرتي �شيقدم مطالبة ب�شبب 

عدم �ملطابقة.)29(

10- وق���د رئ���ي �أن �لبائع "كان ال ميكن �أن يجه���ل" �أن �لنبيذ �لذي باعه 
كان خمّففا باملاء، الأن عدم �ملطابقة نتج من عمل متعمد،)30( و�أن �لبائعي 
�لذي���ن �شحن����� ب�شائع غري �لب�شائ���ع �لتي طلبها م�ش���رتو ب�شائعهم كان�� 
بال�ش���رورة يعلم����ن ع���دم �ملطابق���ة.)31( وقي���ل �أي�شا �إنه ميك���ن �فرت��س 
�الإهم���ال �جل�شي���م من جانب �لبائ���ع �إذ� كانت �لب�شائ���ع خمتلفة �ختالفا 
ظاهر� عن �ل�شروط �ل��ردة يف �لعقد وكان عدم �ملطابقة ناجتا من وقائع 
م�ج����دة يف جمال �شيطرة �لبائع.)32( وحي���ث كان �لبائع يعلم �أن �مل�شرتي 
��ش���رتى �أب��با وع�شاد�ت �أب��ب م���ن �أجل ت�شليمها يف جمم�عات مزدوجة 
 لزبائنه، رئي �أن �لبائع كان يعلم بال�شرورة عدم �ملطابقة عندما �شلم 176 
 من ع�شاد�ت �الأب��ب ولكن 22 بابا فقط.)33( ورئي �أي�شا �أن �شروط �ملادة 40 
��شت�في���ت حيث ن�ش���ت �مل���شفات �لتقني���ة �خلا�شة بالب�شائ���ع و�ل��ردة 
، وكانت �شهادة  يف �لعقد عل���ى م�شت�ى �أق�ش���ى "مت��شط" للم�ؤ�شر �ملع���ينَّ
�لن�عي���ة �ل�ش���ادرة ب�شاأن �لب�شائ���ع �لتي �شلمها �لبائع فع���ال تتجاوز ذلك 
�مل�شت�ى كثري�.)34( ورئي �أنه، حيث مل ي�فر �لبائع �شهادة ن�عية ومل يفح�س 
مركب���ة برمائية فح�شا كافيا للتاأكد من �أنها ميك���ن ��شتخد�مها يف �ملاء، 
ثبت �أن �لبائع كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل �أن �ملركبة مل يكن ممكنا 
��شتخد�مه���ا يف �ملاء، و�أن �شروط �ملادة 40 ��شت�في���ت.)35( ويف قر�ر �آخر، 
و��شلت �ملحكمة �الإجر�ء�ت لكي تتيح للم�شرتي �أن يثبت �أن �لبائع كان يعلم 
�أو كان ال ميك���ن �أن يجهل �أن �الأجب���ان �لتي باعها كانت م�ب�ءة بالريقات، 
وقال���ت �ملحكم���ة �إن �مل�ش���رتي �شيتحمل ع���بء �الإثبات �ل��ق���ع على عاتقه 
 ب���اأن �لريقات كانت م�ج�دة عندم���ا مت جتميد �الأجبان قب���ل �شحنها.)36( 
ع ولكن  وحي���ث كان �لعق���د ي�ش���رتط �أن يك����ن م�شح����ق �لفلفل غ���ري م�شعنَّ
عا، قررت �ملحكمة �أنه، ��شتناد� �إىل مبد�أ "قرب  �لبائ���ع �شلم م�شح�قا م�شعنَّ
�لدلي���ل"، و�إذ� �أثبت �مل�ش���رتي �أن �لت�شعيع جرى يف مر�فق �لبائع �أو مر�فق 
د �لبائع، يقع على �لبائع عبء �إثبات �أن عدم معرفته بعدم �ملطابقة مل  م�رِّ

يكن ر�جعا �إىل �إهمال ج�شيم.)37(

11- غ���ري �أن���ه يف عدة قر�ر�ت �أخ���رى خل�شت �ملحكم���ة �إىل �أن �ل�شرط 
�ل�����رد يف �ملادة 40 ب�شاأن علم �لبائع بعدم �ملطابقة مل ي�شت�ف بعد. وكان 
ه���ذ� ه� �حلال حيث مل يق���دم �مل�شرتي �أي دليل عل���ى �أن �لبائع كان يعلم 
عدم �ملطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله.)38( وحيث باع �لبائع منتجا قيا�شيا 
ل �ملنتج عندما قام  منا�شب���ا لال�شتخد�م يف �ملعد�ت �لع�شري���ة، ولكن تعطنَّ
�مل�ش���رتي بتجهي���زه يف ماكينات قدمية قدما غري ع���ادي، ر�أت �ملحكمة �أن 
�مل�شرتي مل ُيثبت �أن �لبائع كان يعلم �مل�شكلة �أو كان ال ميكن �أن يجهلها، الأن 
 �مل�شرتي مل يبلغ �لبائع باأن���ه يعتزم ��شتخد�م معد�ت جتهيز متقادمة.)39( 
وت�ؤك���د قر�ر�ت �أخ���رى �أن قيام �مل�شرتي ببيع �لب�شائ���ع لزبائنه ي�حي باأن 
�لعي����ب �مل�شتكى منه���ا مل تكن و��شحة، و�أن �مل�ش���رتي مل يثبت بالتايل �أن 
�لبائ���ع كان ال ميكن �أن يجهل عدم �ملطابق���ة.)40( ور�أت حمكمة �أخرى �أنه 
عل���ى �لرغم من �أن بع�س ق��لب �إطار�ت �ل�ش����ر �لتي وفرها �لبائع كانت 
غري مطابقة، فاإنه مل يكن و��شحا ما �إن كان عددها يتجاوز �ملدى �لعادي 
للق��لب �ملعيبة �لذي يتم حتمله يف �لتجارة، وال ت�جد �أدلة كافية ال�شتنتاج 
�أن �لبائ���ع كان يعلم �لعي����ب �أو كان ينبغي �أن يعلمها.)41( ورف�س قر�ر �آخر 

م���ن هيئة حتكيم حج���ة �مل�شرتي باأن طبيع���ة وحجم �لعي����ب يف �لب�شائع 
و�الج���ر�ء�ت �لتي �تخذها �لبائع لتفتي�س �إنتاجه ُتثبت �أن �شروط �ملادة 40 
�ملتعلق���ة بعلم �لبائع بع���دم �ملطابقة ��شت�فيت.)42( وباملث���ل، رئي �أن وج�د 
ري����س يف حلم دي���ك رومي ال ُيثبت، يف حد ذ�ت���ه، �أن �لبائع كان يعلم عدم 
�ملطابق���ة �ملذك����ر، �أو �أن���ه كان ال يعلمه ب�شبب �الإهم���ال �جل�شيم فح�شب، 
وم���ن ثم فاإن �لربهان على ع���دم �ملطابقة �ملذك�ر ال ُيثبت ��شتيفاء �شروط 

�نطباق �ملادة 40.)43(

12- ورئ���ي �أن �لربهان عل���ى �أن بطاط�س ُزرعت يف �أر����س كانت م�ب�ءة 
يف �ملا�ش���ي باأحد �أمر��س �لبطاط�س ال يكفي الإثبات �أن �لبائع كان يعلم �أو 
كان ال ميكن �أن يجهل �أن �لبطاط�س م�ب�ءة باملر�س، وخ�ش��شا على �ش�ء 
ك�ن �لز�رع مل ُيحظر عليه �إنتاج �لبطاط�س يف تلك �الأر�س و�أن �لبطاط�س 
�لت���ي �شلمها �لبائع مت تفتي�شها و�إ�ش���د�ر �شهادة باأنها خالية من �الأمر��س 
يف وق���ت �لت�شليم.)44( وجرى تاأكيد �أن �شهادة �ل�شه����د على �أن �لبائع كان 
يعلم �أن منتجاته ثبت �أن بها عدة عي�ب يف �شفقات �أخرى ال تكفي الإثبات 
�أن �لبائ���ع كان يعل���م �أو كان ال ميك���ن �أن يجه���ل �لعي���ب يف �ملطابقة �لذي 
يدعي���ه �مل�شرتي، الأن تلك �ل�شه���ادة ال ُتثبت �أنه "يف �ملا�شي �كت�شف �لبائع 
عى ...، يف نف�س ن����ع �ملنتجات، وبحي���ث كان ينبغي  عي�ب���ا من �لن����ع �ملدنَّ
 �أن ت�شب���ب قلقا حقيقيا"، فاإثبات "�إدر�ك ع���ام ل�ج�د 'م�شاكل' �كُت�شفت يف
�ملا�ش���ي ... ال يف���ي ب�ش���روط �مل���ادة 40.")45( وف�ش���ال عن ذل���ك، رئي �أن 
ر �مل�شرتي م���ن تغيري يف م���شف���ات �ملنتجات  �دع���اء ب���اأن �لبائع مل يح���ذِّ
 يتطل���ب تغيري� يف �إج���ر�ء�ت �لرتكي���ب ال ي�شكل �دعاء يف �إط���ار �ملادة 40 
 ب���اأن �لبائ���ع كان يعل���م ع���دم �ملطابق���ة �أو كان ال ميك���ن �أن يجهل���ه.)46(

وحي���ث �حت���ج م�شرت ب���اأن �لبائع كان ينبغ���ي �أن ُيبل���غ �مل�شرتي ب���اأن �أل��ح 
�لدفيئ���ات �لت���ي ُركب���ت "بطريق���ة غ���ري ر�أ�شي���ة" ل���ن ت����ؤدي وظيفته���ا 
"مل  الأن���ه  تنطب���ق،  ال   40 �مل���ادة  �أن  حمكم���ة  ر�أت  �شحيح���ة،  بطريق���ة 
 ُيثب���ت �أن ]�لبائ���ع[ كان يعل���م �أن ]�مل�ش���رتي[ �شي�شتخدم �الأل�����ح بطريقة 

غري ر�أ�شية.")47( 

 ��شرت�ط علم �لبائع بال�قائع �ملتعلقة 
 بعدم �ملطابقة �أو عدم �إمكانية

د علم �لبائع  جهله بها: �ل�قت �لذي يحدنَّ
�عتبار� منه

د �عتبار� من���ه ما �إن  13- ال تن����س �مل���ادة 40 عل���ى �ل�ق���ت �ل���ذي يح���دنَّ
كان �لبائ���ع يعل���م �أو كان ال ميك���ن �أن يجهل وج�د عي���ب يف �ملطابقة. وقد 
 �أ�شارت عدة ق���ر�ر�ت �إىل �أنه ينبغي �إجر�ء هذ� �لتحديد �عتبار� من وقت 

�لت�شليم.)48(

ك�شف �لبائع عن عدم �ملطابقة

14- تن����س �مل���ادة 40 على �أن �الإن�شاف �لذي ت�ف���ره للم�شرتي �لذي مل 
ميتثل اللتز�ماته مب�جب �ملادة 38 و/�أو �ملادة 39 ال ينطبق �إذ� كان �لبائع 
ق���د ك�شف للم�شرتي عن ع���دم �ملطابقة. وقد ن�ق�س يف عدد قليل فقط من 
 �لق���ر�ر�ت �لتز�م �لبائع مب�جب �مل���ادة 40 باأن يك�شف عن عي�ب �ملطابقة 

205 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٠٦

 املعروفة له حتت طائلة فقدان احلماية املتاحة له مبوجب املادتني 3٨ و39،)٤9(
وُطّب���ق فع���ال يف ع���دد اأقّل منه���ا. ويف اأحد اإج���راءات التحكي���م، اأّكد راأي 
الأغلبي���ة اأن "الك�س���ف باملعن���ى املق�س���ود يف املادة ٤٠ هو اإب���الغ امل�سرتي 
باملخاطر الناجم���ة عن عدم املطابقة".)٥٠( فحيث قام البائع، لدى �سنعه 
اآلة �سناعية معقدة، با�ستبدال مكون حا�سم الأهمية من مكونات ال�سالمة 
)لوح���ة قفل( بقطعة خمتلفة يلزم تركيبها بعناية لتوؤدي وظيفتها بطريقة 
�سحيح���ة، راأت املحكم���ة اأن البائ���ع مل يك�س���ف عن ع���دم املطابقة بالقدر 
ال���كايف لأغرا�ص املادة ٤٠، حيث اقت�س���ر الك�سف للم�سرتي على اختالف 
يف اأرق���ام القطع التي تظهر على لوحة القف���ل البديلة ويف كتيب ال�سيانة، 
"وحت���ى ل���و كان ]البائع[ قد اأبل���غ ]امل�سرتي[ بهذا ال�ستب���دال يف حد ذاته 
)وم���ن دون اأي مزيد من املعلومات عن الرتكي���ب ال�سليم اأو املخاطر التي 
ينط���وي عليها التغيري، اإلخ( ملا كان ذلك �سيكف���ي...".)٥١( ورئي اأي�سا اأن 
لت لل�سحن بح�سور ممثل���ني للم�سرتي لي�ص ك�سفا كافيا  ك���ون الب�سائع حمِّ
لأغرا�ص امل���ادة ٤٠، حيث مل يكن عدم مطابق���ة الب�سائع ظاهرًا ب�سهولة 
للمراقبني.)٥٢( ومن الناحية الأخرى، حيث �سلَّم بائٌع األواح فولذ ل ي�سداأ 
ذات اأبعاد كان يعلم اأنها تختلف عن الأبعاد املحددة يف العقد، ولكن ُك�سف 
عن اأبعاد الأل���واح امل�سّلمة يف فاتورة البائع املرفق���ة بالكمية امل�سّلمة، رئي 
اأن امل���ادة ٤٠ ل متن���ع البائع م���ن التعويل على تخلف امل�س���رتي عن توجيه 
اإخط���ار يف الوقت املنا�سب.)٥3( بيد اأنه يف اإج���راءات حتكيم اأخرى قررت 
هيئ���ة التحكي���م اأن البائع ك�سف عن عدم املطابق���ة بالقدر الكايف، وبذلك 
من���ع امل�سرتي م���ن ال�ستظهار بامل���ادة ٤٠، رغ���م اأن الوقائ���ع املعّينة التي 
تدعم ه���ذا ال�ستنتاج غري وا�سحة.)٥٤( وي�سري قرار اآخر اإىل اأنه، رغم اأن 
امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات اأن البائع "كان يعلم اأو كان ل ميكن اأن يجه�ل" 
ع���دم املطابقة باملعنى املق�سود يف امل���ادة ٤٠، فاإن البائع هو الذي يتحمل 
عبء اإثبات الك�سف الكايف للم�سرتي.)٥٥( ورئي اأي�سا اأن "الك�سف يجب اأن 
يتم، على الأكرث، يف وقت ل يتجاوز الوقت الذي ي�سلِّم فيه البائع الب�سائع 
للم�س���رتي – ول يرتتب على الك�سف بعد تلك النقطة الزمنية عدم تطبيق 
امل���ادة ٤٠،")٥٦( ورئي يف ق���رارات اأخرى اأن الك�سف يف الوقت الذي مت فيه 
ت�سليم الب�سائع يكفي.)٥٧( اإل اأن قرارا اآخر ي�سري اإىل اأن الك�سف كان يجب 
اأن يت���م يف الوقت الذي اأُبرم فيه العق���د.)٥٨( وي�سري اأحد القرارات اإىل اأن 

البائع يتحمل عبء اإثبات الك�سف الكافي.)٥9(

خمالفة الأحكام والتنازل

١٥- لي�ص يف اتفاقية البيع م���ا ي�ستثني املادة ٤٠ �سراحة من �سالحيات 
الطرفني، مبقت�سى امل���ادة ٦، "خمالفة ن�ص من ن�سو�سها ]اأي التفاقية[ 

اأو تعدي���ل اآثاره". غري اإن اإح���دى هيئات التحكيم خل�ست اإىل اأنه، بالنظر 
اإىل اأن امل���ادة ٤٠ تعرب عن "مب���ادئ التعامل العادل" الأ�سا�سية القائمة يف 
القوان���ني الوطنية للعديد من البلدان والتي ي�ستند اإليها العديد من اأحكام 
اتفاقية البيع نف�سها، فاإن اأي �سرط �سمان تعاقدي يخرج عن اأحكام املواد 
3٥ و3٦ و39)٦٠( يجب اأن ل ينطوي �سمنا على خمالفة اأحكام املادة ٤٠– 
واإن كان���ت الأحكام التي تخاَلف �سراحة ترتب���ط ارتباطا وثيقا باملادة ٤٠ 
وتعمل عموم���ا بالرتادف معها. والواق���ع اأن راأي الأغلبية يوحي باأنه، على 
الرغ���م من اأحكام املادة ٦، فاإن���ه "حتى واإن مّت اخلروج �سراحة—نتيجة 
جلهود �سياغية ومناق�سات ي�سع���ب تخيلها—فاإن من امل�سكوك فيه جدًا 
م���ا اإن كانت ه���ذه املخالف���ة �ستكون �سحيح���ة اأو قابلة لالإنف���اذ مبقت�سى 
خمتلف القوان���ني الوطنية اأو اأي مبادئ عامة للتج���ارة الدولية.")٦١( ومن 
الناحي���ة الأخرى، رئ���ي اأن امل�سرتي تنازل عن حق���ه يف ال�ستظهار باملادة 
٤٠ عندما تفاو�ص مع البائع على تخفي�ص لل�سعر على اأ�سا�ص وجود عيوب 
معّينة يف الب�سائع ولكن مل ي�سع يف ذلك احلني اإىل احل�سول على تخفي�ص 

يف ال�سعر لقاء عيوب اأخرى كان يعلم وجودها يف ذلك احلني.)٦٢(

 اعتبار املادة ٤٠ مبثابة جت�سيد 
ملبادئ عامة ت�ستند اإليها اتفاقية البيع

تق�س���ي املادة ٧ )٢( من اتفاقي���ة البيع باأن امل�سائل الداخلة يف   -١٦
نطاق التفاقية ومل حُت�سم فيها �سراحة ت�سّوى "وفقا للمبادئ العامة التي 
اأخ���ذت بها التفاقية...".)٦3( وقد بينت ق���رارات عدة اأن املادة ٤٠ جت�ّسد 
مب���داأ عاما من مبادئ التفاقية ينطب���ق لت�سوية امل�سائل التي مل حت�سم يف 
اإط���ار اتفاقية البي���ع.)٦٤( وراأت اإحدى هيئات التحكي���م اأن "املادة ٤٠ هي 
تعب���ري عن مب���ادئ التجارة العادل���ة التي ي�ستن���د اإليها اأي�س���ا العديد من 
الأح���كام الأخرى يف اتفاقية البيع، كم���ا اأنها مبح�ص طبيعتها تدوين ملبداأ 
ع���ام.")٦٥( واأك���د القرار اأنه لذلك فحت���ى واإن مل تنطبق املادة ٤٠ انطباقا 
مبا�س���را على عيب يف املطابقة يف اإط���ار �سرط �سمان وارد يف العقد، فاإن 
املب���داأ العام ال���ذي ت�ستند اإليه املادة ٤٠ ينطب���ق انطباقا غري مبا�سر على 
تل���ك احلال���ة من خالل امل���ادة ٧ )٢(. ويف ق���رار اآخ���ر، ا�ستنتجت اإحدى 
املحاك���م من امل���ادة ٤٠ مبداأ عاما من مبادئ اتفاقية البيع مفاده اأنه حتى 
امل�س���رتي املهمل جدًا ي�ستح���ق حماية اأكرب من البائ���ع املحتال، ثم طبقت 
املحكم���ة هذا املبداأ لتخل�ص اإىل اأن البائع ل ميكنه الإفالت من م�سوؤوليته 
يف اإط���ار املادة 3٥ )3()٦٦( ع���ن اإعطاء بيانات خاطئة ع���ن عمر ال�سيارة 
وع���دد الكيلوم���رتات الت���ي قطعته���ا، حت���ى واإن مل يكن ممكن���ا اأن يجهل 

امل�سرتي عدم املطابقة.)٦٧(

احلوا�ضي

)١( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢( املرجع نف�سه.

http://cisgw3. :ن�ص بالإنكليزي���ة متاح يف الإنرتنت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd) ٢٠٠9 3( املحكم���ة العلي���ا، اإ�سرائي���ل، ١٧ اآذار/مار�ص(

 ،)Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V.( ق���ارن ق�سي���ة حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧ .law.pace.edu/cases/090317i5.html
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html )"ت�ستهدف املادة ٤٠ اإما �سوء النية من جانب البائع اأو الإهمال اجل�سيم 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061130a3.html :من جانبه"(؛ املحكمة العليا، النم�سا، 3٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html


)"�سيكون من غري العدالة ومن ال�سكلية غري ال�سرورية يف مثل هذه احلالت اإلزام امل�سرتي باإبالغ البائع باأي عيوب يف املطابقة اإذا كان هذا الأخري يعلمها بالفعل اأو كان ل ميكن اأن 
يجهلها. ... وت�سعى ]املادة ٤٠[ اإىل عدم حماية بائع يت�سرف ب�سوء نية"(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢3 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html )ت�سري اإىل اأن املادة ٤٠ تركز على �سوء نية البائع، ال���ذي يعني "لي�ص فقط الغ�ص بل اأي�سا العلم 
بع���دم مطابق���ة الب�سائع الراج���ع اإىل اإهمال ج�سيم،" اإىل جانب "العن�سر اجلوهري" املتمثل يف "عدم الك�سف عن عدم املطابقة"(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف �سليزفيغ، اأملانيا، ٢٢ 
اآب/اأغ�سط����ص ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html )"تنطبق املادة ٤٠ من اتفاقية البيع اإذا ت�سرف 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :البائ���ع املعني ب�سوء ني���ة"(؛ حمكمة ال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان

cases/010627b1.html )"املادة ٤٠ من اتفاقية البيع ... هي تطبيق ملبداأ ح�سن النية"(.

)٤( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٥( املرجع نف�سه.

)٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٥١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 3٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٨[ )تاأخري توجيه الإخطار من جانب امل�سرتي مينعه من التم�سك 

ب���اأن ل���ون ووزن اجلاكيت���ات الت���ي �سّلمها البائع مل يكونا مطابقني ل�سروط العقد؛ غ���ري اأن البائع كان يعلم اأن بع�ص اجلاكيتات كانت من طراز خمتل���ف عن الطراز املحدد يف العقد، 
ومتن���ع امل���ادة ٤٠ البائع من التعويل عل���ى تاأخري الإخطار فيما يتعلق بعدم املطابقة هذا( )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة لند�س���وت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، 
يونيلك����ص )اع���رتف البائع باأنه كان قب���ل الت�سليم يعلم باأن الب�سائع )مالب�ص( تعاين من م�سكلة انكما�ص، ولذلك متنع املادة ٤٠ البائ���ع من التعويل على املادتني 3٨ و39 كدفاع اإزاء 
ادعاء امل�سرتي هذا العيب يف املطابقة؛ ولكن امل�سرتي مل ُيثبت اأن البائع كان يعلم اأو كان ل ميكن اأن يجهل اأن بع�ص البنود كانت ناق�سة من علب الت�سليم، وميكن للبائع اأن ي�ستخدم 

تاأخري الإخطار كدفاع اإزاء هذا العيب يف املطابقة(.
)٧( يف الق�سايا التالية، قررت املحكمة اأن املادة ٤٠ متنع البائع من التعويل على املادتني 3٨ و/اأو 39: املحكمة ال�سعبية املتو�سطة الأوىل يف �سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 

 ٢٥ كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٨ (.Shanghai Anlili International Trading Co. Ltd. v. J & P Golden Wings Corp)، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081225c1.html؛ جلن���ة التحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، كان���ون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c1.html؛ املحكمة العليا، النم�سا، 3٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061130a3.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�س���ي، ١9 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019r1.html؛ املحكمة العليا يف ليوبيليانا، 
�سلوفيني���ا، ١٤ كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214sv.html؛ ق�سية كالوت رقم ٨3٨ 
]حمكم���ة النق����ص، فرن�س���ا، ٤ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٥[ (Société ISF v. Société Riv. SARL)[؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٤٧ ]املحكم���ة العليا، النم�س���ا، ٢3 اأيار/مايو ٢٠٠٥[؛ 
حمكم���ة ال�سع���ب العلي���ا يف مقاطعة �ساندون���غ، جمهورية ال�س���ني ال�سعبي���ة، ١٠ اأيلول/�سبتم���رب ٢٠٠٤ ).WS China Import GmbH v. Longkou Guanyuan Food Co(، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040910c1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٦9٤ ]حمكم���ة الإفال�ص التابعة للوليات املتحدة، مقاطعة 
اأوريغ���ون، الولي���ات املتح���دة، ٢9 اآذار/مار����ص ٢٠٠٤ ).In re Siskiyou Evergreen, Inc([؛ ق�سية كالوت رق���م ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/
http:// :ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،(J.B. and G.B. v. BV H.V.) فرباي���ر ٢٠٠٤[؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غينت، بلجيكا، ٢٨ كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٤
cisgw3.law.pace.edu/cases/040128b1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٧٧ ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، ٢٧ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠3[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٤٥ ]هيئ���ة التحكيم التابعة 
لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، ١9٨9 )ق���رار التحكيم رق���م ٥٧١3([؛ ق�سية كالوت رق���م ٢3٧ ]معهد التحكيم التاب���ع لغرفة التجارة يف �ستوكه���ومل، ال�سوي���د، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧٠ ]حمكمة منطق���ة ترير، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٥[؛ حمكم���ة منطقة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبري���ل ١99٥، يونيلك�ص. ويف الق�سية التالية، 
 ق���ررت املحكم���ة اأن���ه يلزم املزيد م���ن الإجراءات للبت فيما اإن كانت امل���ادة ٤٠ متنع البائع من التعويل عل���ى املادتني 3٨ و39: ق�سية كالوت رقم 9٨ ]حمكم���ة رورموند، هولندا، ١9

كانون الأول/دي�سمرب ١99١[.
 (Société) ٨( يف الق�سايا التالية، قررت املحكمة اأنه مل يثبت الوفاء مبتطلبات تطبيق املادة ٤٠: ق�سية كالوت رقم ١٠٢٨ ]حمكمة النق�ص، فرن�سا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨(

Industrielle et Agricole du Pays de Caux (SIAC) v. Agrico Cooperatieve Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen BA[، توؤّك���د ق�سي���ة حمكم���ة ال�ستئن���اف 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،(Société Agrico v. Société SIAC) يف روي���ن، فرن�س���ا، ١9 كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٦
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ستوتغارت، اأملاني���ا، 3١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/061219f1.html
http:// :؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٠٥٨ ]املحكم���ة العلي���ا، النم�سا، ١9 كانون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوانedu/cases/080331g1.html

 ،(Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V.) ؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، ١٦ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٧cisgw3.law.pace.edu/cases/071219a3.html
 ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف باري�ص، فرن�س���ا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٥ 
(…S.A. DIG... v. Société S)، يونيلك����ص، ُنق�س���ت لأ�سب���اب اأخ���رى؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٨3٦ ]حمكمة النق�ص، فرن�س���ا، ١3 �سباط/فرباير ٢٠٠٧[؛ حمكم���ة ال�ستئناف يف غينت، 
http://cisgw3. :ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،(Deforche NV v. Prins Gebroeders Bouwstoffenhandel BV) بلجي���كا، ٤ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٤
http:// :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢3 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/041004b1.html
 Al Palazzo S.r.l v. Bernardaud di( ]؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٦٠٨ ]حمكم���ة رميين���ي، اإيطاليا، ٢٦ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٢cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html
http:// :انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ستوك، اأملانيا، ٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( )Limoges S.A.

cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتمرب ١99٨[؛ ق�سية كالوت رقم 3٤١ ]حمكمة 
الع���دل العلي���ا يف اأونتاريو، كندا، 3١ اآب/اأغ�سط����ص ١999[؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، ١١ اآذار/مار�ص ١99٨[؛ حمكمة منطقة لند�سوت، 
اأملاني���ا، ٥ ني�سان/اأبري���ل ١99٥، يونيلك����ص )ب�ساأن بع�ص العيوب يف املطابقة ولكن لي�ص كل العيوب فيها(؛ ق�سية كالوت رقم 3٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[ 
)انظ���ر الن����ص الكامل للقرار(؛ Bulgarska turgosko-promishlena palata، بلغاري���ا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٦ )قرار التحكيم رقم ١99٥/٥٦(، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٠ 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يوني���ه ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٧٠ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ١99٨[. انظر اأي�سا 
http://cisgw3.law.pace. :ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتن���ت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd) ٢٠٠9 املحكم���ة العلي���ا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار����ص
ر اأن امل�س���رتي مل يربهن على الوفاء مبتطلبات تطبيق املادة ٤٠ من اتفاقية لهاي للبيوع لعام ١9٦٤ )قانون البيوع الدولية املوحد(، التي ف�سرتها  edu/cases/090317i5.html )تق���رِّ

املحكمة بالرجوع اإىل الأحكام املماثلة الواردة يف املادة ٤٠ من اتفاقية البيع(.
)9( هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل بغرف���ة التج���ارة وال�سناع���ة يف الحت���اد الرو�سي، الحت���اد الرو�س���ي، ١9 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٦، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة 

 يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019r1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٧ ]معه���د التحكي���م التاب���ع لغرف���ة التج���ارة يف �ستوكه���ومل، ال�سوي���د،
٥ حزيران/يونيه ١99٨[.

)١٠( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[.

٢٠٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٠٨

)١١( ق�سية كالوت رقم ١٦٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا ٢١ اآذار/مار�ص ١99٦[.

)١٢( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١3( لالطالع على قرار اآخر ي�سري اإىل اأن املادة ٤٠ تنطبق يف احلالت التي ت�سرف فيها البائع ب�سوء نية فيما يتعلق بعدم مطابقة غري مك�سوف عنه، ويوؤدي فيها و�سوح عدم 

املطابق���ة اإىل �سح���د اأي حجة باأن البائع كان يجهله، انظر ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل 
للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٧٧3 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )تن�ص على اأن الإهمال اجل�سيم من جانب البائع 

ُيفرت�ص اإذا كانت الب�سائع خمالفة بو�سوح ل�سروط العقد وكان عدم املطابقة ناجتا من وقائع يف نطاق �سيطرة البائع(.
)١٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٧ ]معه���د التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(. انظر ق�سية كالوت رقم 

٥9٧ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �سيلي، اأملانيا، ١٠ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤[ )تن�ص على اأن عبارة "كان ل ميكن اأن يجهلها" تتطلب، كحد اأدنى، وجود "اإهمال ج�سيم" من جانب البائع 
يف عدم اكت�ساف العيب يف املطابقة(.

)١٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التج���ارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سية كالوت 

رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤[ )احتج البائع باأنه كان يجهل عدم املطابقة لأنه كان حتت انطباع خاطئ باأن الب�سائع التي من 
الن���وع ال���ذي مت ت�سليم���ه �ستكون متوافقة مع �سروط العقد؛ وقررت املحكمة اأن تلك احلجة ل متنع تطبيق املادة ٤٠، لأن البائع غ���ري م�سموح له باأن "يتجاهل القرائن" الدالة على اأن 

امل�سرتي يعلق قيمة على نوع الب�سائع املعني املحدد يف العقد( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)١٦( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )راأي خمالف( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3. :ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd) ٢٠٠9 ١٧( املحكم���ة العلي���ا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار����ص(

http:// :ق���ارن املحكم���ة الإقليمية العليا يف �ستوتغ���ارت، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان .law.pace.edu/cases/090317i5.html
ع حتى الإهمال اجل�سيم، فال يلزم البت فيما اإن كانت املادة ٤٠ تتطلب وجود اإهمال ج�سيم  cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html )تن����ص عل���ى اأن���ه، مبا اأن امل�سرتي مل يدَّ
اأو احتيال من جانب البائع(؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧ (Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html )"املادة ٤٠ ت�ستهدف اإما �سوء نية البائع اأو الإهم���ال اجل�سيم من جانبه"(؛ حمكمة ال�ستئناف 
http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Deforche NV v. Prins Gebroeders Bouwstoffenhandel BV) يف غين���ت، بلجي���كا، ٤ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٤

cisgw3.law.pace.edu/cases/041004b1.html )ترف�ص حجة امل�سرتي امل�ستندة اإىل املادة ٤٠، لأن "هذه لي�ست حالة احتيال"(.

)١٨( ق�سية كالوت رقم ٧٧3 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٥9٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، 

اأملاني���ا، ١٠ اآذار/مار����ص ٢٠٠٤[ )"اإهمال ج�سيم على الأقل"(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢3 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢3٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، ١١ اآذار/مار�ص ١99٨[ )انظر الن�ص 

الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١9( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �سليزفي���غ، اأملاني���ا، ٢٢ اآب/اأغ�سط����ص ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

ر اأن���ه، حي���ث مل يك���ن عقد البي���ع وا�سحا يف ا�سرتاط ت�سليم خ���راف جاهزة للذبح، "ل ينطبق الإعف���اء مبوجب املادة ٤٠ من اتفاقي���ة البيع، لأن هذا  cases/020822g2.html )تق���رِّ
احلك���م يتطل���ب اأن يك���ون الطرفان قد اتفقا على ت�سليم خ���راف جاهزة للذبح فورا، واأن يكون ]البائع[ عل���ى علم قطعي بهذه الواقعة" )الت�سديد م�س���اف(؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٠ 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يوني���ه ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٧٠ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ١99٨[. انظر اأي�سا 
http://cisgw3.law.pace. :ن�ص بالإنكليزية مت���اح يف الإنرتنت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd.) ٢٠٠9 املحكم���ة العلي���ا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار�ص

edu/cases/090317i5.html )تن����ص عل���ى اأنه، لال�ستظه���ار باملادة ٤٠، يجب اأن ُيثبت امل�سرتي اأن البائع كان ينبغي اأن يتنباأ باأن امل�س���رتي �سيقدم مطالبة عن عدم املطابقة( )راأي 
القا�س���ي – ال�سفق���ة قي���د النظر حتكمه���ا اتفاقية لهاي للبيوع لع���ام ١9٦٤ )القانون املوحد للبي���وع الدولية((؛ حمكمة ال�ستئن���اف يف باري�ص، فرن�س���ا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٥ 
(…S.A. DIG... v. Société S)، يونيلك����ص، ُنق�س���ت لأ�سب���اب اأخ���رى، ق�سية كالوت رقم ٨3٦ ]حمكمة النق�ص، فرن�سا، ١3 �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٧[ )توؤكد اأن امل�سرتي يجب اأن ُيثبت 
لأن البائ���ع كان لدي���ه "عل���م دقيق با�ستعمال الب�سائ���ع املق�سود من جانب امل�سرتي"(؛ ق���ارن ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوك���ني، اأملانيا، ٢ �سباط/

فرباي���ر ٢٠٠٤[ )انظ���ر الن����ص الكامل للقرار( )كان البائع يعلم اأن بع�ص ماكين���ات الطحن التي �سلمها رو�سية املن�ساأ، وقررت املحكمة اأن ذل���ك اإخالل بالعقد املربم بني الطرفني، 
ولك���ن البائ���ع احت���ج ب���اأن املادة ٤٠ ل تنطبق، لأن البائ���ع "ت�سرف على افرتا�ص اأنه م�سم���وح له بت�سليم ماكينات طحن رو�سي���ة"؛ وقررت املحكمة اأن امل���ادة ٤٠ تنطبق، م�سددة على 
 اأن امل�س���رتي ق�س���د بو�س���وح اأن ي�س���رتي ماكينات طح���ن اأملانية املن�س���اأ، و"اإذا راأى ]البائع[ اأن من حق���ه ت�سليم ماكينات طحن رو�سي���ة على اأية حال فقد جتاه���ل �سواغل ل يجوز له 

ول ينبغي له جتاهلها"(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢٠( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، 3١ اآذار/مار����ص ٢٠٠٨، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/080331g1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧ (.Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
 ،(S.A. DIG... v. Société S…) ؛ حمكمة ال�ستئناف يف باري�ص، فرن�س���ا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٥http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html :الإنرتن���ت على العن���وان
 (NV يونيلك����ص، ُنق�س���ت لأ�سباب اأخرى، ق�سية كالوت رقم ٨3٦ ]حمكمة النق�ص، فرن�سا، ١3 �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٧[؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٢٤ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤
(.Segers-Van Ingelgem v. NV Axima et al، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040324b1.html؛ ق�سية كالوت رقم 
٦٠٨ ]حمكم���ة رميين���ي، اإيطالي���ا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٢ (.Al Palazzo S.r.l v. Bernardaud di Limoges S.A) )انظر الن�ص الكامل للق���رار([؛ ق�سية كالوت رقم 9٨ 
]حمكم���ة رورمون���د، هولندا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ١99١[؛ ق�سية كالوت رق���م ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر 
الن����ص الكام���ل للقرار(. انظر اأي�سا ق�سي���ة كالوت رقم ٧٧3 ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، 3٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(، تن�ص على اأن امل�سرتي يتحمل 
عموم���ا ع���بء اإثب���ات اأن البائع كان يعلم عدم املطابقة اأو كان ل ميك���ن اأن يجهله، ا�ستنادا اإىل مبداأ "ال�ستثناء من القاعدة" ب�ساأن عبء الإثب���ات، الذي قالت املحكمة اإنه مبداأ عام 
ت�ستن���د اإلي���ه التفاقي���ة، ينطبق عمال بامل���ادة ٧ )٢( من اتفاقية البيع؛ غري اأنه، كما هو مناق�ص اأك���رث يف الفقرة ٥ اأعاله، قالت املحكمة اأي�سا اإنه، بن���اء على وقائع احلالة، ميكن اأن 
يو�سع على عاتق البائع عبء اإثبات اأن جهله لعدم املطابقة مل يكن راجعا اإىل اإهمال ج�سيم. وُيفهم �سمنيا من قرارات اأخرى، دون اأن تن�ص على ذلك �سراحة، اأن امل�سرتي يتحمل 
ع���بء اإثب���ات اأن اإخط���ارا بعدم املطابقة يف حدود املعن���ى املق�سود يف املادة ٤٠ ُوجه اإىل البائع: ق�سي���ة كالوت رقم ٥9٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيل���ي، اأملانيا، ١٠ اآذار/مار�ص 
٢٠٠٤[ )ل تنطب���ق امل���ادة ٤٠، لأن امل�س���رتي "مل يحتج" مبتطلبات املادة ٤٠ "ومل ُيثب���ت ا�ستيفاءها"(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملاني���ا، ٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٨٧9 ]املحكمة التجارية يف برين، �سوي�س���را، ١٧ كانون الثاين/يناير 
(http:// :؛ غرفة التجارة الدولية ق�سية التحكيم رق���م ١١333، غرفة التجارة الدولية، ٢٠٠٢، ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان)٢٠٠٢[ )انظ���ر الن����ص الكامل للقرار
(cisgw3.law.pace.edu/cases/021333i1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 3٧٨ ]حمكم���ة فيجيفان���و، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[ )انظر الن�ص الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 
٢3٠ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروهي، اأملاني���ا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٧[؛ حمكمة منطقة لند�س���وت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، يونيلك����ص. متيز الق�سية الأخرية بني 
 ع���بء اإثب���ات اأن البائ���ع كان يعلم عدم املطابق���ة اأو كان ل ميكن اأن يجهله )الذي يتحمله امل�س���رتي( وعبء اإثبات اأن البائع ك�سف للم�سرتي عن ع���دم املطابقة )الذي ت�سري املحكمة 

اإىل اأن البائع يتحمله(.
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)٢١( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التج���ارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٠ 

]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)٢٢( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢3( ق�سية كالوت رقم ٧٧3 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢٤( املرجع نف�سه.

)٢٥( حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، يونيلك�ص.

)٢٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٧ ]معه���د التحكي���م التاب���ع لغرف���ة التج���ارة يف �ستوكه���ومل، ال�سوي���د، ٥ حزيران/يوني���ه ١99٨[ )انظ���ر الن����ص الكام���ل للقرار(. ق���ارن ق�سية 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061130a3.html :املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، 3٠ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٦، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان 
ره���ا ه���و، كان البائ���ع "يعل���م دون �س���ك"   )حي���ث ق���ام البائ���ع، يف عملي���ة بي���ع مع���دات �سناعي���ة، بال�ستعا�س���ة ع���ن �سم���ة التّحك���م الت���ي ا�سرتطه���ا العق���د ب�سم���ة حتّك���م طوَّ

بعدم املطابقة(.
)٢٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. انظر اأي�سا هيئة التحكيم 

التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢٠٠٢ )قرار التحكيم رقم ١١333(، ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021333i1.html )"على 
�سبي���ل املث���ال، ل ي�ستطي���ع البائع الذي يعلم، من �سكاوى وردت م���ن زبائن اآخرين يف �سياق بيوع �سابقة لب�سائع مماثلة، اأن الب�سائع غ���ري مطابقة، اأن يعول على اأن امل�سرتي مل يوّجه 
اإخط���ارا �سم���ن احل���د الزمني املن�سو�ص عليه يف املادة 39 م���ن اتفاقية البيع"(؛ حمكمة ال�ستئناف يف اأنتوي���رب، بلجيكا، ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010627b1.html )"يت�سح اأي�سا من ... الق�سايا الأخرى املتعلقة بالأ�سرار والتي انبثقت منها ت�سوية ]ت�ستمل على دفع 

مبالغ كبرية[ اأن ]البائع[ كان يعلم العيوب اأو كان على الأقل ل ميكن اأن يجهلها(.
http://cisgw3. :ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd) ٢٠٠9 ٢٨( املحكم���ة العلي���ا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار����ص(

law.pace.edu/cases/090317i5.html )راأي القا�سي—ال�سفقة قيد البحث حتكمها اتفاقية لهاي للبيوع لعام ١9٦٤ )القانون املوحد للبيوع الدولية((.

)٢9( املرج���ع نف�س���ه. انظر اأي�س���ا حمكمة ال�ستئناف يف باري�ص، فرن�سا، ٢٥ �سباط/فرباي���ر (…S.A. DIG... v. Société S) ٢٠٠٥، يونيلك����ص، ُنق�ست لأ�سباب اأخرى، ق�سية 

كالوت رق���م ٨3٦ ]حمكم���ة النق�ص، فرن�سا، ١3 �سباط/فرباير ٢٠٠٧[ )توؤكد اأن امل�سرتي يج���ب اأن يربهن على اأن البائع كانت لديه "معرفة دقيقة با�ستخدام الب�سائع الذي ق�سده 
امل�سرتي"(.

)3٠( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧٠ ]حمكمة منطقة تري���ر، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. ق���ارن ق�سية كالوت رقم ٨3٨ ]حمكمة النق�ص، 

فرن�سا، ٤ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٥[ (Société ISF v. Société Riv. SARL)[، حيث قررت املحكمة اأنه، مبا اأن العيوب يف الفولذ امل�ستخدم يف �سنع قطع املاكينة ترجع اإىل خليط 
د بكون البائع مل يزود امل�سرتي ب�سهادة حتليل لرتكيب  املواد الذي ا�سُتخدم اأثناء �سب الفولذ، فاإن البائع )ب�سفته �سانع الب�سائع( كان ل ميكن اأن يجهل عدم املطابقة؛ واأن ذلك تاأكَّ

الفلّز ح�سبما هو م�سرتط يف العقد، مبا ي�سري اإىل اأن البائع اأخفى عدم املطابقة عمدا عن امل�سرتي.
 (Shanghai Anlili International Trading Co. Ltd. v. J & املحكم���ة ال�سعبي���ة املتو�سطة الأوىل يف �سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٨ )3١(

(.P Golden Wings Corp، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081225c1.html؛ حمكمة ال�سعب العليا يف مقاطعة �ساندونغ، 
http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(WS China Import GmbH v. Longkou Guanyuan Food Co.) جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤
cisgw3.law.pace.edu/cases/040910c1.html )ات�س���ح م���ن التفتي�ص اأن البائع غريَّ الب�سائع التي ا�سرتطها العقد وخلط بها ب�سائع اأخرى، الأمر الذي ي�سكل برهانا كافيا على اأن 
البائ���ع كان يعل���م عدم املطابقة اأو كان ل ميكن اأن يجهله(؛ ق�سية كالوت رقم ٦9٤ ]حمكم���ة الإفال�ص التابعة للوليات املتحدة، مقاطعة اأوريغون، الوليات املتحدة، ٢9 اآذار/مار�ص 
٢٠٠٤ (.In re Siskiyou Evergreen, Inc)[ )حيث ا�سرتط العقد اأ�سجار كري�سما�ص من الرتبة رقم ١ ولكن البائع �سّلم اأ�سجارا من الرتبة رقم 3 اأدنى نوعية، قررت املحكمة اأن البائع 
دة مبوجب عقود تطلب �سراحة اأ�سجارا من الرتبة رقم 3 اأدنى نوعية، اأو  كان ل ميك���ن اأن يجه���ل ع���دم املطابقة، لأن الأ�سجار امل�سّلمة كانت اإما ا�سرتاها البائع من اأطراف ثالثة مورِّ
ح�سدها موظفو البائع من اأرا�سي البائع نف�سه(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢3 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html )افرُت����ص اأن البائ���ع يعلم اأنه �سّلم األواح فولذ ل ي�سداأ باأبعاد تختلف عن الأبعاد املحددة يف العقد؛ بيد اأنه رئي اأن املادة ٤٠ 
تنطب���ق لأن البائ���ع ك�س���ف عن عدم املطابقة ك�سفا وافيا(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٧٧ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٧ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠3[ )افرُت�ص اأن البائع كان يعلم اأنه �سّلم اأ�سماكا 
م���ن �سي���د �سن���ة قبل ال�سنة التي ي�سرتطها العقد(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٥١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 3٠ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل 
للق���رار(. انظ���ر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤[ )كان ل ميكن اأن يجهل البائع اأن الب�سائع امل�سّلمة هي من 

�سانع غري ال�سانع املحدد يف العقد، لأن الختالف كان ظاهرا(.
)3٢( ق�سية كالوت رقم ٧٧3 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :33( املحكم���ة العلي���ا يف ليوبيليان���ا، �سلوفيني���ا، ١٤ كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

.cases/051214sv.html

)3٤( هيئة التحكيم التجاري الدويل يف غرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١9 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019r1.html :على العنوان
)3٥( جلن���ة التحكي���م القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c1.html

)3٦( ق�سي���ة كالوت رق���م 9٨ ]حمكمة رورموند، هولندا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ١99١[. قارن حمكمة ال�ستئن���اف يف الوليات املتحدة للدائرة اخلام�سة، الوليات املتحدة، 

http://cisgw3.law.pace. :ن����ص بالإنكليزي���ة مت���اح يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،(BP Oil International v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador) ٢٠٠3 ١١ حزيران/يوني���ه
edu/cases/030611u1.html )تعي���د الق�سي���ة اإىل حمكم���ة املو�سوع لإتاحة تطوير الأدلة ب�ساأن ما اإن كان البائع يعل���م اأو كان ل ميكن اأن يجهل اأنه �سّلم غا�سولينًا مبحتوى مفرط من 
ال�سم���غ(. ويف ق���رار حتكي���م، ق���ررت هيئة التحكيم اأن املادة ٤٠ تعِذر امل�سرتي من عدم تنفيذ التزامه مبوجب املادت���ني 3٨ و39 لأن البائع كان يعلم عدم املطابقة اأو كان ل ميكن اأن 
يجهله. غري اأن القرار ل يحدد الوقائع التي تدعم هذا ال�ستنتاج، ويكتفي باإ�سارة بالغة العمومية اإىل اأنه "يتجلى بو�سوح من امللف ومن الأدلة اأن البائع كان يعلم اأو كان ل ميكن اأن 

يجهل" عدم املطابقة. انظر ق�سية كالوت رقم ٤٥ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١9٨9 )قرار التحكيم رقم ٥٧١3(.

٢٠9 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢١٠

)3٧( ق�سية كالوت رقم ٧٧3 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :3٨( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، 3١ اآذار/مار����ص ٢٠٠٨، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

cases/080331g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٥9٧ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف �سيلي، اأملانيا، ١٠ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤[؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٢٨ كانون الثاين/يناير 
٢٠٠٤ (.J.B. and G.B. v. BV H.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040128b1.html؛ حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، 

٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، يونيلك�ص.
)39( ق�سية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتمرب ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3. :ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd) ٢٠٠9 ٤٠( املحكم���ة العلي���ا، اإ�سرائيل، ١٧ اآذار/مار����ص(

law.pace.edu/cases/090317i5.html )راأي القا�س���ي – ال�سفق���ة قيد البحث حتكمها اتفاقي���ة لهاي للبيوع لعام ١9٦٤ )القانون املوحد للبيوع الدولية((؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٢ 
]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ص ١99٨[.

)٤١( ق�سي���ة كالوت رق���م 3٤١ ]حمكم���ة العدل العليا يف اأونتاريو، كندا، 3١ اآب/اأغ�سط�ص ١999[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. ميكن اأن يو�سح هذا الو�سع "العلم العام" من 

جان���ب البائ���ع بالعي���وب، الذي اأ�سارت هيئة حتكيم، كما هو مذكور يف الفقرة ٤ اأعاله، اإىل اأنه ل يكف���ي للوفاء ب�سروط املادة ٤٠؛ انظر ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع 
لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٤٢( ق�سية كالوت رقم ٤٧٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل يف غرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار التحكيم 

رقم ١999/٥٤([، اأي�سا يف يونيلك�ص.
)٤3( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧ (.Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070416b1.html :العنوان
 Société Industrielle et Agricole du Pays de Caux (SIAC) v. Agrico Cooperatieve( ق�سية كالوت رقم ١٠٢٨ ]حمكمة النق�ص، فرن�سا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨ )٤٤(

 (Société Agrico v. Société د ق�سي���ة حمكم���ة ال�ستئن���اف يف روي���ن، فرن�سا، ١9 كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٦��� Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen BA([، توؤكِّ
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219f1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،SIAC)

عل���ى  الإنرتن���ت  يف  مت���اح  بالإنكليزي���ة  ن����ص   ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd)  ٢٠٠9 اآذار/مار����ص   ١٧ اإ�سرائي���ل،  العلي���ا،  املحكم���ة   )٤٥(

املوح���د )القان���ون   ١9٦٤ لع���ام  للبي���ع  له���اي  اتفاقي���ة  حتكمه���ا  البح���ث  قي���د  القا�سي—ال�سفق���ة  )راأي   http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html  العن���وان: 
 للبيوع الدولية((.

 )٤٦( ق�سية كالوت رقم ١٠٥٨ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071219a3.html

)٤٧( حمكم���ة ال�ستئناف يف غين���ت، بلجيكا، ٤ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٤ (Deforche NV v. Prins Gebroeders Bouwstoffenhandel BV)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041004b1.html :الإنرتنت على العنوان
)٤٨( جلن���ة التحكي���م القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c1.html؛ حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، يونيلك�ص. لكن انظر املحكمة ال�سعبية املتو�سطة الأوىل يف �سنغهاي، 
جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة، ٢٥ كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٨ (.Shanghai Anlili International Trading Co. Ltd. v. J & P Golden Wings Corp)، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081225c1.html، حيث يب���دو اأن املحكمة ت�سري اإىل اأن العلم بالعيب يف املطابقة، ال���ذي ح�سل عليه البائع خالل 
مفاو�س���ات ج���رت بعد ت�سلي���م الب�سائع، ميكن اأن يوؤدي اإىل تطبيق امل���ادة ٤٠؛ املحكمة الإقليمية العليا يف �ستوتغ���ارت، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٨، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html، حيث يبدو اأن املحكم���ة ت�سري اإىل اأن البائع كان يجب اأن يكون على علم )اأو كان ل ميكن اأن يجهل( 

عدم املطابقة عند اإبرام العقد.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٤9( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢3 كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف رو�ستوك، اأملانيا، ٢٥ اأيلول/�سبتم���رب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcases/040123g1.html
ر  edu/cases/020925g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتم���رب ١99٨[ )ت�سلِّم بواجب البائع، مبوجب املادة ٤٠، اأن يحذِّ
م���ن العي���وب املعلومة يف املطابقة، ولكن ل جتد اأي واجب من ه���ذا النوع يف هذه الق�سية لأن الب�سائع كانت يف الواقع مطابقة(؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة 
التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم بغرفة التجارة وال�سناعة يف بلغاريا، بلغاريا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٦ )قرار 
التحكي���م رق���م ١99٥/٥٦(، يونيلك�ص. انظ���ر اأي�سا ق�سية حمكمة منطقة لند�سوت، اأملاني���ا، ٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، يونيلك�ص، التي ت�س���ري اإىل اأن البائع يتحمل عبء اإثبات الك�سف 

الوايف لعدم املطابقة.
)٥٠( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٥١( املرجع نف�سه. )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٥٢( ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥3( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢3 كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :قارن املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ستوك، اأملانيا، ٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .cases/040123g1.html
edu/cases/020925g1.html )ك�سف البائع عن عدم املطابقة ك�سفا وافيا يف الوثائق املرفقة بالب�سائع امل�سّلمة(.

)٥٤( هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة يف بلغاريا، بلغاريا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٦ )قرار التحكيم رقم ١99٥/٥٦(، يونيلك�ص.

)٥٥( حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، يونيلك�ص.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061130a3.html :٥٦( املحكمة العليا، النم�سا، 3٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥٧( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢3 كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ستوك، اأملانيا، ٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/040123g1.html
.cases/020925g1.html
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html


٢١١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

)٥٨( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف باري����ص، فرن�سا، ٢٥ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٥ (…S.A. DIG... v. Société S)، يونيلك�ص، ُنق�ست لأ�سباب اأخ���رى، ق�سية كالوت رقم ٨3٦ ]حمكمة 

النق�ص، فرن�سا، ١3 �سباط/فرباير ٢٠٠٧[.
)٥9( حمكمة منطقة لند�سوت، اأملانيا، ٥ ني�سان/اأبريل ١99٥، يونيلك�ص.

)٦٠( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٦١( املرجع نف�سه )انظر الن�ص الكامل للقرار(. لِحظ اأنه، مبوجب املادة ٤ )اأ( من اتفاقية البيع، تتجاوز امل�سائل املت�سلة ب�"�سحة" العقد اأو اأحكامه نطاق التفاقية، ولذلك 

حتكمها قوانني اأخرى ح�سبما حتدده قواعد القانون الدويل اخلا�ص.
)٦٢( ق�سي���ة كالوت رق���م 3٤3 ]حمكم���ة منطقة دارم�ستات، اأملاني���ا، 9 اأيار/مايو ٢٠٠٠[. قارن ق�سية كالوت رق���م ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ 

�سباط/فرباير ٢٠٠٤[، حيث قررت املحكمة اأن اتفاق الطرفني ب�ساأن الدفعية النهائية امل�ستحقة مبوجب العقد مل يكن مق�سودا به اأن ي�سمل عدم املطابقة الذي كان امل�سرتي ل يعلم 
به والذي يفي مبتطلبات املادة ٤٠، ولذلك مل يتنازل امل�سرتي بهذا التفاق عن حقه يف ال�ستظهار باملادة ٤٠ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

ه املادة ٧ )٢( باأن ت�سوى امل�ساألة بح�سب "اأح���كاُم القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد  )٦3( يف غي���اب مب���ادئ عامة يف اتفاقية البيع ت�سوى ه���ذه امل�ساألة غري املح�سومة، توجِّ

القانون الدويل اخلا�ص".
 )٦٤( ق���ارن ق�سي���ة املحكمة العلي���ا، اإ�سرائي���ل، ١٧ اآذار/مار����ص ٢٠٠9 (Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd)، ن�ص بالإنكليزية مت���اح يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090317i5.html )راأي القا�سي—ال�سفقة قيد النظر حتكمها اتفاقية لهاي للبيوع لعام ١9٦٤ )القانون املوحد للبيوع الدولية((، التي توؤكد 
فيه���ا املحكم���ة )دون اأن تذك���ر املادة ٧ )٢( اأو حتدد ما يلي باعتباره "مبادئ عامة" ت�ستند اإليها التفاقية( اأن املادة ٤٠ جت�س���د مبداأ الإغالق، وت�ستمل على مقارنة لل�سلوك احل�سن 

النية وال�سلوك ال�سيء النية من جانب البائع اأو امل�سرتي.
)٦٥( ق�سية كالوت رقم ٢3٧ ]معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل، ال�سويد، ٥ حزيران/يونيه ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٦٦( تن�ص املادة 3٥ )3( على اأن البائع ل ُي�ساأل مبوجب املادة 3٥ )٢( عن اأيِّ عيب يف املطابقة "كان يعلُم به امل�سرتي اأو كان ل ميكن اأن يجهله وقت انعقاد العقد".

)٦٧( ق�سية كالوت رقم ١٦٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص ١99٦[.



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢١٢

املادة ٤١
عاء للغري، اإّل اإذا واف���ق امل�سرتي على اأخذ الب�سائع مع  عل���ى البائ���ع اأن ُي�سلِّم ب�سائ���َع خال�سًة من اأيِّ حقٍّ اأو ادِّ
عاء مبنيًّا على امللكية ال�سناعية اأو اأيِّ ملكية  عاء. ومع ذلك اإذا كان احلقُّ اأو الدِّ وج���ود مثل هذا احل���ق اأو الدِّ

فكرية اأخرى، فاإنَّ التزامات البائع تخ�سع لأحكام املادة ٤٢.

نظرة جمملة

١- حتك���م امل���ادة ٤١ واجب البائ���ع اأن ي�سمن اأن تك���ون الب�سائع التي 
ي�سلمه���ا غري خا�سع���ة لأي حقوق اأو اإدعاءات للغ���ري. ويتيح عدم اخل�سوع 
لتلك احلقوق اأو الإدعاءات للم�سرتي التمتع بحيازة الب�سائع وملكيتها دون 
قيود. ومبوجب املادة ٤ )ب( من التفاقية، تكون امل�سائل املتعلقة ب�"الآثار 
الت���ي قد يحدثها العقد يف �س���اأن ملكية الب�سائع املبيعة" خارجة عن نطاق 
اتفاقية البيع.)١( بيد اأن املادة ٤١ تو�سح اأن التزام البائع باإعطاء امل�سرتي 
حقوق ملكية وا�سحة يف الب�سائع - لكي يكون امل�سرتي غري خا�سع حلقوق 
وادع���اءات للغري - هو م�ساألة حتكمه���ا التفاقية، فالبائ���ع يخل بواجباته 
مبقت�س���ى التفاقي���ة اإذا مل يف بال�س���روط التي تفر�سها امل���ادة ٤١. ويرد 
البي���ان الأ�سا�س���ي للت���زام البائ���ع يف اجلمل���ة الأوىل من امل���ادة ٤١، التي 
تن����ص عل���ى اأن البائع يجب اأن ي�سلم ب�سائع "خال�سة من اأي حق اأو ادعاء 
للغ���ري...". وق���د ُنظر يف هذا اللت���زام يف اأحوال ُحرم فيه���ا امل�سرتي من 
حي���ازة الب�سائع.)٢( وُف�س���رت احلماية املن�سو�ص عليه���ا يف املادة ٤١ من 
ع���اء للغ���ري" "وفقا ملعناه���ا وغر�سها... حلماي���ة امل�سرتي منذ  "اأيِّ ... ادِّ
البداي���ة الأوىل م���ن اأن يتع���ني عليه التعام���ل مع اأي ادع���اءات للغري ب�ساأن 
ال�سيء امل�سرتى ل ي�ستطيع التحقق فورا من مربرها، رغم اأن من املختلف 
عليه م���ا اإن كان هذا ينطبق اأي�سا على الدع���اءات اجلزافية البحتة.")3( 
غري اأن ا�ستثناء لاللتزام الوارد يف املادة ٤١ ين�ساأ اإذا "وافق امل�سرتي على 
اأخذ الب�سائع مع وجود مثل هذا احلق اأو الدعاء". وف�سال عن ذلك، قيل 
اإن���ه مبوجب املادة ٦ يجوز للطرفني التف���اق ب�سفة اأعم على اخلروج عن 
التزام���ات املادة ٤١.)٤( وتفر�ص اجلمل���ة الثانية من املادة ٤١ التمييز بني 
حقوق الغري اأو ادعاءاته املبينة على "امللكية ال�سناعية اأو اأي ملكية فكرية 
اأخ���رى" من ناحي���ة و�سائر حقوق الغري اأو ادعاءاته م���ن الناحية الأخرى. 
فاحلق���وق والدعاءات الأخرية هي وحدها التي تدخل يف نطاق املادة ٤١، 

بينما تخ�سع احلقوق والدعاءات الأوىل لأحكام املادة ٤٢ من التفاقية.

تطبيق املادة ٤١

٢- كان���ت هناك ق���رارات قليل���ة ن�سبيا طبق���ت امل���ادة ٤١؛ وقد مالت 
للرتكي���ز عل���ى ما ي�سكل اإخ���الل بالتزام���ات البائع يف اإطار ه���ذا احلكم، 

وعلى اخل���روج عن احلكم. ففي اأح���د القرارات، راأت املحكم���ة اأن البائع 
د البائع  يخال���ف املادة ٤١ اإذا �سلم الب�سائع خا�سعة لأي قيد، يفر�سه مورِّ
نف�س���ه، على البلدان التي ي�ستطيع امل�س���رتي اأن يعيد بيع الب�سائع فيها، ما 
مل يكن امل�سرتي قد وافق على القيد �سابقا.)٥( ويف قرار اآخر، اأ�سارت هيئة 
حتكي���م اإىل اأن امل���ادة ٤١ تفر�ص على البائع اأن يتخ���ذ الرتتيبات الالزمة 
���ل على اأمر من  لك���ي يقوم الف���رع الذي ميلكه ملكي���ة كاملة، والذي حت�سَّ
املحكم���ة بحجز ال�سفينة الت���ي ُحّملت عليها الب�سائع، باإبط���ال اآثار الأمر 
اأو رفعه���ا.)٦( وحي���ث احُتجزت م���ن امل�سرتي الب�سائع امل�سّلم���ة )�سيارة(، 
باعتباره���ا ب�ساع���ة م�سروق���ة، اأ�س���ارت املحكم���ة اإىل اأن امل���ادة ٤١ كانت 
�سُتنته���ك لو مل يك���ن الطرفان قد اتفقا على ا�ستبع���اد اللتزامات الواردة 
يف املادة ٤١ وكذلك ل���و كان قانون التقادم املنطبق على الدعوى امل�ستندة 
اإىل امل���ادة ٤١ مل ينت���ه اأجل���ه قبل رفع الدع���وى؛ اإل اأن املحكم���ة قررت اأن 
ت�سلي���م ب�سائع م�سروقة �س���كل انتهاكا للمادة 3٠ م���ن اتفاقية البيع )التي 
تن����ص عل���ى اأن البائع يج���ب "اأن ينقل ملكي���ة الب�سائع عل���ى النحو الذي 
يقت�سي���ه العق���ُد"(، واأن اللت���زام ال���وارد يف امل���ادة 3٠ مل ُي�ستبعد باتفاق 
الطرف���ني ومل يحجب���ه قان���ون التق���ادم املنطب���ق.)٧( ويف قرار اآخ���ر، راأت 
املحكم���ة اأن بائع �سيارة �سودرت من امل�س���رتي باعتبارها مركبة م�سروقة 
خالف التزامه مبقت�سى املادتني ٤١ و3٠ كليهما؛ وراأت املحكمة اأن التخلي 
التعاق���دي ع���ن امل�سوؤولية مل ي�سبح جزءا من العق���د املربم بني الطرفني، 
وحت���ى ل���و كان ق���د اأ�سبح جزءا من���ه فما كان م���ن �ساأنه اأن يزي���ل التزام 
البائ���ع مبوجب املادة 3٠ باأن ينقل ملكية الب�سائ���ع.)٨( ومن ناحية اأخرى، 
حيث مت احتج���از الب�سائع من امل�سرتي ب�سبب خمالف���ة لوائح ال�سترياد، 
ق���ررت املحكمة اأن���ه مل ُتنتهك امل���ادة ٤١ ول املادة 3٠ م���ن اتفاقية البيع، 
لأن امل�س���رتي كان ي���درك احلالة املتعلقة بلوائ���ح ال�سترياد عندما ا�سرتى 
الب�سائ���ع، وعلي���ه فقد واف���ق امل�سرتي عل���ى "اأخذ الب�سائ���ع خا�سعة لهذا 
عاء")9( غري اأنه حي���ث مل يتم اإعالم امل�سرتي، يف وقت اإبرام  احل���ق اأو الدِّ
ر  العق���د، مبخالف���ات للوائح ال�ست���رياد اأدت اإىل م�س���ادرة الب�سائع، تقرَّ
اأن البائ���ع خال���ف املادة ٤١.)١٠( وفقد م�سرت اآخر، �س���ودرت منه الب�ساعة 
)�سي���ارة(، حق���ة يف اإط���ار امل���ادة ٤١ لأن���ه مل يوّج���ه اإخط���ارا يف الوق���ت 
 املنا�س���ب ب�س���اأن حق الطرف الثال���ث اأو ادعاءه كما تقت�س���ي املادة ٤3 من

اتفاقية البيع.)١١(

احلوا�ضي

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g1.html :١( انظر حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( 

ر اأن القانون الوطني يحكم م�ساألة ما اإن كان البائع قد نقل امللكية اإىل امل�سرتي عمال بعقد حتكمه اتفاقية البيع(. )تقرِّ



http://cisgw3. :٢( املحكمة الإقليمية العليا يف در�سدين، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٧ و١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

law.pace.edu/cases/070321g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢٢ ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[؛ حمكمة منطقة فرايب���ورغ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ص 
٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g1.html؛ هيئة التحكيم التج���اري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
الحت���اد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، ٢١ كانون الثاين/يناي���ر ١99٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980121r1.html؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :هيئ���ة التحكي���م الحتادية لدائرة �سيبرييا الغربي���ة، الحتاد الرو�سي، ٦ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان

.cases/020806r1.html

)3( ق�سية كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3. :٤( املحكمة الإقليمية العليا يف در�سدين، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٧ و١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة منطق���ة فرايبورغ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/070321g1.html
.edu/cases/020822g1.html

)٥( ق�سية كالوت رقم ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٦ �سباط/فرباير ١99٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٦( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٥ )قرار التحكيم رقم ٨٢٠٤(، يونيلك�ص.

 )٧( املحكمة الإقليمية العليا يف در�سدين، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٧ و١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g1.html :٨( حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )9( هيئة التحكيم الحتادية لدائرة �سيبرييا الغربية، الحتاد الرو�سي، ٦ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020806r1.html

)١٠( هيئ���ة التحكي���م التجاري ال���دويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢١ كانون الثاين/يناي���ر ١99٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980121r1.html :على العنوان
)١١( ق�سية كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[.

٢١3 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020806r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢١٤

املادة ٤٢
عاء للغ���ري َمبنيٍّ عل���ى اأ�سا�ص امللكية  ���م ب�سائ���َع خال�سًة من اأيِّ ح���قٍّ اأو ادِّ )١( عل���ى البائ���ع اأن ُي�سلِّ
ال�سناعي���ة اأو الفكري���ة كان البائُع يعَلم به اأو ل ميكن اأن يجَهله وقَت انعقاد العقد، ب�سرط اأن يكوَن ذلك احلقُّ 

اأو الدعاء مبنيًّا على اأ�سا�ص امللكية ال�سناعية اأو اأيِّ ملكية فكرية اأخرى وذلك:

عا  )اأ(  مبوج���ب قان���ون الدولة التي �سُيعاد فيها بيُع الب�سائ���ع اأو ا�ستعمالها اإذا كان الطرفان قد توقَّ
وقت انعقاد العقد اأنَّ الب�سائع �سُتباُع اأو ُت�ستعَمل يف تلك الدولة؛ اأو 

)ب( يف احلالت الأخرى مبوجب قانون الدولة التي ُيوَجد فيها مكاُن عمل امل�سرتي.

)٢( ل ي�سَمل التزاُم البائع مبقت�سى الفقرة ال�سابقة احلالِت التي:

عاء؛ اأو  )اأ(  يعَلم فيها امل�سرتي وقت انعقاد العقد اأو ل ميكن اأن يجهل وجوَد احلقِّ اأو الدِّ

باع البائع للُخطط الفني���ة اأو الر�سوم اأو الت�ساميم اأو غري  عاء عن اتِّ )ب(       َينت���ج فيه���ا احل���قُّ اأو الدِّ
مها امل�سرتي. ذلك من املوا�سفات التي قدَّ

نظرة جمملة

١- تن����ص املادة ٤٢ عل���ى واجب البائع ت�سليم ب�سائ���ع خال�سة من اأي 
حق���وق اأو ادعاءات للغري على اأ�سا�ص امللكية ال�سناعية اأو اأيِّ ملكية فكرية 
 اأخ���رى. ويخّل البائع بواجبه اإذا �سلم الب�سائع ب�سورة خمالفة للمادة ٤٢؛ 
وق���د رئ���ي اأن امل�س���رتي يتحم���ل عبء اإثب���ات ه���ذا الإخ���الل.)١( ورئي اأن 
حق���وق امللكية ال�سناعية امل�س���ار اإليها يف امل���ادة ٤٢ ت�سمل "الرباءات من 
اأي ن���وع،" مبا يف ذلك "براءات التجهيز ال�سناع���ي"؛ واأنه يحدث اإخالل 
بامل���ادة ٤٢ اإذا كان���ت حقوق امللكية ال�سناعي���ة اأو الفكرية للطرف الثالث 
ع���ى عن غري حق"،  موج���ودة حقيق���ة اأو "اإذا كان اأي ح���ق ملكية فكرية ُيدَّ
"لأن التعام���ل مع الطرف الثال���ث يف مثل هذه احلالت هو جزء من جمال 
خماطرة البائع.")٢( اإل اأن التزام البائع بت�سليم ب�سائع خال�سة من حقوق 
الغري اأو ادعاءات���ه امل�ستندة اإىل امللكية الفكرية يخ�سع لثالثة قيود مهمة. 
فاأوًل، ل يكون البائع م�سوؤوًل مبوجب املادة ٤٢ عن احلق اأو الدعاء اإل اإذا 
كان "يعَل���م ب���ه اأو ل ميكن اأن يجَهل���ه وقَت انعقاد العق���د"؛)3( وقد رئي اأن 
امل�س���رتي يتحمل ع���بء اإثبات هذا العن�سر من امل���ادة ٤٢ )١(.)٤( وثانيًا، 
ل يك���ون البائ���ع م�س���وؤوًل اإل اإذا كان حق الط���رف الثالث اأو ادع���اوؤه قائمًا 
عل���ى اأ�سا�ص قانون الدولة التي حتدده���ا الفقرتان )١( )اأ( اأو )١( )ب( 
م���ن املادة ٤٢، اأي���ًا كان البديل املنطبق. وكم���ا ورد يف اأحد القرارات، "ل 
يتع���ني على البائع �سوى �سم���ان املطابقة املناظرة يف بل���دان معينة، ولكن 
لي�ص على م�ستوى العامل باأ�سره .... وهو م�سوؤول اأ�سا�سا عن اأي تعار�ص مع 
حقوق امللكية مبوج���ب قانون الدولة التي جتري فيها اإعادة بيع ]الب�سائع[ 
اأو يفرت����ص اأن ت�ستخدم فيه���ا، �سريطة اأن يكون الطرف���ان قد و�سعا هذه 
الدول���ة يف اعتبارهم���ا يف وقت اإبرام عق���د البيع.")٥( والقي���د الثالث على 
التزامات البائع مبوجب املادة ٤٢ من�سو�ص عليه يف املادة ٤٢ )٢(، ويبدو 
اأن���ه ي�ستند اإىل افرتا�ص مب���ادئ التبعة، فالبائع ل يك���ون م�سوؤول اإذا كان 

امل�س���رتي "يعلم" يف وق���ت انعقاد العقد "اأو ل ميك���ن اأن يجهل" وجود حق 
الطرف الثالث اأو ادعائه،)٦( اأو اإذا كان احلق اأو الدعاء نا�سئا من امتثال 
البائ���ع ملوا�سفات تقني���ة )"الر�سومات اأو الت�سامي���م اأو ال�سيغ التقنية اأو 

غري ذلك من املوا�سفات"( قدمها امل�سرتي نف�سه اإىل البائع.

 

تطبيق املادة ٤٢

٢- م���ال العدد القليل من القرارات ال���ذي طبق املادة ٤٢ اإىل الرتكيز 
عل���ى م�ساأل���ة م���ا اإن كان امل�س���رتي، يف وقت اإب���رام العقد، يعل���م اأو كان ل 
ميك���ن اأن يجهل حقوق الط���رف الثالث اأو ادعاءات���ه ال�سناعية اأو حقوقه 
وادعاءات���ه الأخرى املتعلق���ة بامللكية الفكرية. وكان اأح���د القرارات يتعلق 
ب�سفق���ة حتكمها اتفاقية له���اي لعام ١9٦٤ ب�ساأن القان���ون املوحد للبيوع 
الدولي���ة، ولك���ن املحكم���ة ا�ستظه���رت بامل���ادة ٤٢ )٢( من اتفاقي���ة البيع 
للب���ت يف الق�سية، فقد �سلم البائع ب�سائ���ع حتمل رمزا يتعدى على عالمة 
جتارية م�سهورة لطرف ثال���ث، ولكن املحكمة قررت اأن البائع لي�ست عليه 
م�سوؤولي���ة اإزاء امل�س���رتي لأن امل�سرتي كان ل ميك���ن اأن يجهل التعدي، وقد 
اأم���ر امل�س���رتي نف�سه بل�س���ق الرم���ز يف الت�ساميم التي وفره���ا للبائع.)٧( 
وباملثل، راأت حمكمة اأن امل�سرتي، ب�سفته حمرتفا يف التجارة املعنية، كان 
ل ميك���ن اأن يجهل اأن اأربطة الأحذية امل�ستخدم���ة يف الأحذية التي �سّلمها 
البائ���ع تتع���دى على عالم���ة جتارية لط���رف ثالث، وقد ت�س���رف امل�سرتي 
يف الواق���ع "بعلم ت���ام" بهذه احلقوق اخلا�سة بالعالم���ة التجارية؛ ولذلك 
ق���ررت املحكمة اأنه، مبوج���ب املادة ٤٢، ل ميكن للم�س���رتي اأن ي�سرتد من 
 البائ���ع املبالغ التي دفعها امل�سرتي لتعوي����ص �ساحب العالمة التجارية.)٨(

وُق���رر اأي�س���ا اأن امل�سرتي���ن املحرتفني الذي���ن من الوا�سح اأنه���م كانوا، يف 



وق���ت اإبرام العقد، على علم مبن ابتدعوا �سنفا معينا من الأثاث، والذين 
كان���وا ي�ساورون بانتظام حمرتيف زخرفة داخلية، "كان ل ميكن اأن يجهلوا 
اأن الأث���اث امل�س���رتي من ]البائ���ع[ كان مقلَّدا،" ولذل���ك ل ميكن للم�سرتي 
اأن يتم�س���ك مبطالب���ة على البائ���ع مبوجب امل���ادة ٤٢.)9( ويف ق���رار يتعلق 
بدع���وى من بائ���ع لتح�سيل الثمن غري املدفوع ل�سفائ���ح واقية بال�ستيكية 
لهوات���ف نقال���ة، ا�ستك���ى امل�سرتي م���ن اأمور م���ن بينه���ا اأن الب�ساعة التي 

�سلمه���ا البائ���ع تتعدى على حق���وق طرف ثال���ث املتعلقة بعالم���ة جتارية، 
واأن���ه نتيج���ة لذلك �س���ودرت "كمي���ات �سخمة" م���ن الب�ساع���ة؛ ورف�ست 
املحكمة �سكوى امل�سرتي، عل���ى اأ�سا�ص اأن امل�سرتي مل يوّجه للبائع اإخطارا 
يح���دد ح���ق الطرف الثالث اأو ادعاءه يف غ�سون ف���رتة معقولة بعد اأن علم 
 امل�س���رتي به���ذا احلق اأو الدع���اء اأو كان ينبغ���ي اأن يعلم ب���ه، كما تقت�سي

املادة ٤3 )١(.)١٠(

احلوا�ضي

)١( ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٥3 ]املحكم���ة العليا، النم�سا، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦[، رغم اأن املحكمة لحظت اأنه يف "ظروف ا�ستثنائية، ميكن اأن توؤدي اعتبارات الإن�ساف اإىل 

نقل عبء الثبات" )انظر الن�ص الكامل للقرار(. ويبدو اأن املحكمة ا�ستمدت قاعدة عبء الثبات هذه من التفاقية نف�سها ولي�ص من القانون الوطني غري اتفاقية البيع. انظر اأي�سا 
حمكمة اآرنيم، هولندا، ٢١ اأيار/مايو ١99٦، يونيلك�ص؛ حمكمة ت�سفويل، هولندا، ١ اآذار/مار�ص ١99٥ )قرار نهائي( و١٦ اآذار/مار�ص ١99٤ )قرار موؤقت(، يونيلك�ص.

)٢( ق�سية كالوت رقم ٧٥3 ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3( عبارة "يعَلم ... اأو ل ميكن اأن يجَهل" باعتبارها معيارا مل�سوؤولية الطرف عن العلم بالوقائع، م�ستخدمة اأي�سا يف املواد ٨ )١( و3٥ )3( و٤٠ و٤٢ )٢( )اأ(.

)٤( حمكمة اآرنيم، هولندا، ٢١ اأيار/مايو ١99٦، يونيلك�ص؛ حمكمة ت�سفويل، هولندا، ١ اآذار/مار�ص ١99٥ )قرار نهائي( و١٦ اآذار/مار�ص ١99٤ )قرار موؤقت(، يونيلك�ص.

)٥( ق�سية كالوت رقم ٧٥3 ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. وفقا لهذا القرار، يتحمل امل�سرتي عبء اإثبات اأن حق الطرف 

الثالث اأو ادعاءه ي�ستند اإىل قانون الدولة التي ت�سميها املادة ٤٢ )١( )اأ( اأو )ب(.
)٦( عبارة "يعَلم ... اأو ل ميكن اأن يجَهل"، كما هو م�سار اإليه اأعاله، م�ستخدمة اأي�سا يف املادة ٤٢ )١(، وتظهر يف املواد ٨ )١( و3٥ )3( و٤٠.

)٧( املحكمة العليا يف اإ�سرائيل، ٢٢ اآب/اأغ�سط�ص ١993، يونيلك�ص.

)٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٧9 ]حمكم���ة النق�ص، فرن�س���ا ١9 اآذار/مار�ص ٢٠٠٢[ )انظر الن�ص الكام���ل للقرار(. قارن ق�سية كالوت رقم ٤9١ ]حمكم���ة ال�ستئناف يف كوملار، 

ر اأن امل�س���رتي، ال���ذي ت�سرف "ب�سفته املهني���ة" عند الدخول يف عق���د البيع، كان ل ميك���ن اأن يجهل اأن البل���وزات التي ا�سرتاها  فرن�س���ا، ٢3 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٢[ )تق���رِّ
 تتع���دى عل���ى حق���وق امللكي���ة الفكرية لط���رف ثال���ث(؛ حمكمة ال�ستئن���اف يف روي���ن، فرن�س���ا، ١٧ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٠، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217f1.html )كان ل ميكن اأن يجهل امل�سرتي، الذي قدم تعليمات ب�ساأن الأحذية التي �سنعها البائع ل�ساحله، اأن اأربطة الأحذية التي على 
الب�سائع التي ت�سلَّمها تتعدى على حقوق امللكية الفكرية لطرف ثالث(.

 )9( املحكمة العليا يف فر�ساي، فرن�سا، ٢3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041123f1.html

 )١٠( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html

٢١٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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املادة ٤3

ك باأحكام املادة ٤١ اأو امل���ادة ٤٢ اإذا مل ُيخِطر البائَع بحّق اأو اّدعاء  )١( َيفق���د امل�س���رتي حقَّ التم�سُّ
عاء اأو  عاء يف ميعاد معقول من اللحظة التي عِلم فيها بهذا احلقِّ اأو الدِّ دًا طبيعَة هذا احلقِّ اأو الدِّ الغري حمدِّ

كان من واجبه اأن يعلم به.

عاء الغري وطبيعة هذا  ُك باأحكام الفقرة ال�سابقة اإذا كان َيعَلم بحّق اأو ادِّ )٢( ل يجوُز للبائع التم�سُّ
عاء. احلقِّ اأو الدِّ

نظرة جمملة

١- تفر����ص املادة ٤3 )١( على امل�سرتي توجيه اإخطار ب�ساأن ادعاءات 
اإخ���الل البائ���ع باملادت���ني ٤١ اأو ٤ )١( وتن�ص امل���ادة ٤3 )٢( على دفاع، يف 
ظ���روف معّين���ة، اإذا تخلف امل�سرتي عن توجي���ه الإخطار املطلوب مبوجب 
امل���ادة ٤3 )١(. وت���وازي اأحكام امل���ادة ٤3 بطرق عديدة �س���رط الإخطار 
والدف���اع املتعلق به اللذين تقررهم���ا املادتان 39 و٤٠ فيما يتعلق بالإخالل 

باملادة 3٥.

تطبيق املادة ٤3

٢- طب���ق عدد قليل من القرارات امل���ادة ٤3. ويف اأحد هذه القرارات، 
وّج���ه امل�س���رتي اإخط���ارا �سفويا، اأثن���اء زيارة �سخ�سي���ة اإىل البائ���ع، باأن 
ال�سلط���ات �س���ادرت الب�ساع���ة )�سي���ارة( قب���ل �سبع���ة اأي���ام، باعتباره���ا 
ممتل���كات م�سروق���ة؛ واأ�سارت املحكمة اإىل اأن هذا ي�س���كل اإخطارا بحق اأو 
ادع���اء يف الب�سائع لطرف ثال���ث )من �ساأنه اأن ي�س���كل اإخالل بالتزامات 
البائع مبوجب املادة ٤١ من اتفاقية البيع(، واأن الإخطار ُوجه خالل فرتة 
معقول���ة من الوقت الذي علم فيه امل�سرتي اأو كان ينبغي له اأن يعلم باحلق 
اأو الدع���اء، ولذلك يف���ي الإخطار ب�سروط امل���ادة ٤3—رغم اأن املحكمة 
قال���ت اأي�س���ا اإن الطرفني ا�ستبعدا املادة ٤١ بالتف���اق، واإن قانون التقادم 

املنطبق يحجب مطالبة امل�سرتي امل�ستندة اإىل املادة ٤١.)٢(

3- ويف قرار اآخر، كان البائع و�سركته الأم منخرطني يف ن�زاع م�ستمر 
م���ع مانح ترخي�ص حقوق براءة يتعلق بقر�ص مدم���ج �سنعته ال�سركة الأم 
وباع���ه البائع للم�سرتي؛ وميك���ن اأن يكون امل�سرتي قد علم منذ ١٨ ت�سرين 
الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٠ ب���اأن مان���ح الرتخي�ص ح���اول اإنهاء عق���د ترخي�سه 
امل���ربم مع ال�سرك���ة الأم، ولكن امل�سرتي مل يعلم حت���ى حوايل بداية كانون 
الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠ اأن البائع يحتجز دفعيات الرتخي�ص امل�ستحقة ملانح 
الرتخي����ص. ويف ر�سال���ة فاك�ص مر�سلة اإىل البائ���ع موؤرخة 3 كانون الأول/
دي�سمرب ٢٠٠٠، ا�ستكى امل�سرتي من اأنه يخ�سى اأن ي�سعى مانح الرتخي�ص 
اإىل حت�سي���ل ر�س���وم ترخي�ص من زبائ���ن امل�سرتي مبا�س���رة. ورفع البائع 
دعوى لتح�سي���ل الدفعيات امل�ستحقة على ثم���ن الب�سائع والتي احتجزها 
امل�س���رتي، ودافع امل�سرتي عن نف�س���ه بادعاء اأن البائع خالف املادة ٤٢ من 
اتفاقي���ة البيع. وقررت املحكمة البتدائية اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي 
اإىل البائ���ع ب�ساأن ادعاء امللكية الفكرية م���ن جانب الطرف الثالث كان يف 

وقته املنا�سب مبوجب املادة ٤3 )١(، لأن امل�سرتي مل يكن عليه التزام باأن 
ي�ستق�سي، حتى اإزاء "ظروف مريبة"، مما اإن كان عقد الرتخي�ص املربم 
م���ع مانح الرتخي�ص بق���ى �ساريا؛ ولذلك ل يلزم اأن يكون امل�سرتي قد علم 
بح���ق اأو ادعاء امللكية الفكرية م���ن جانب الطرف الثالث قبل الوقت الذي 
عل���م فيه بالفعل بذلك احلق اأو الدعاء؛ وف�سال عن ذلك، قررت املحكمة 
البتدائي���ة اأنه، مبوجب املادة ٤3 )٢(، ل ميك���ن للبائع اأن يعّول على زعم 
اأي تخل���ف من جان���ب امل�سرتي عن توجيه اإخطار عل���ى النحو امل�سرتط يف 
 امل���ادة ٤3 )١(، لأن البائ���ع كان يعل���م بحق الطرف الثال���ث اأو ادعاءه.)3( 
واأك���دت حمكم���ة ال�ستئن���اف الو�سطى ق���رار املحكم���ة البتدائي���ة ب�ساأن 
الإخط���ار املوّجه مبوجب املادة ٤3، على اأ�سا�ص املادة ٤3 )٢(؛)٤( ونق�ست 
حمكم���ة ال�ستئناف النهائية قرار املحكمة البتدائية لأ�سباب اأخرى، دون 
اأن تعلق على م�ساألة الإخطار املوّجه مبوجب املادة ٤3.)٥( واأعلن قرار اآخر 
يتناول املادة ٤3 )٢( اأن املادة ل تنطبق )بحيث تعَذر امل�سرتي عن تخلفه 
عن توجيه اإخطار �سحيح مبوجب املادة ٤3 )١(( اإل اإذا كان هناك "علم 
قطع���ي من جانب ]البائع[ بح���ق الأطراف الثالث���ة اأو ادعاءاتها يف الوقت 

م اإليه فيه.")٦( الذي كان يتعني اأن يكون الدعاء قد قدِّ

٤- وقررت حمكمة اأي�س���ا اأن الإخطار املوّجه من امل�سرتي والذي يبني 
ه بع���د �سهرين من  اأن الب�سائ���ع �س���ودرت باعتباره���ا م�سروق���ة، الذي وجِّ
احلج���ز على الب�سائ���ع، مل يكن يف وقته املنا�سب مبوج���ب املادة ٤3 )١(. 
فق���د �سددت املحكمة على اأن امل�سرتي كان ينبغ���ي اأن يدرك ب�سهولة، دون 
حاج���ة اإىل احل�سول على م�سورة قانونية، اأن ه���ذا احلجز هو حدث هام 
ي�سري اإىل اأن الب�سائ���ع التي �سلمها البائع كانت م�سروقة؛ وقررت املحكمة 
اأي�س���ا اأن امل�سرتي مل يربهن على ادعائ���ه اأنه اأجرى تقييما قانونيا معقدا 
ومطول للحجز.)٧( وعالوة على ذلك، قررت املحكمة اأن امل�سرتي مل يوّجه 
اإىل البائ���ع اإخط���ارا �سحيح���ا مبوجب امل���ادة ٤3 )١( باأن اجله���ة املوؤَّمن 
عى اأن الب�سائع �ُسرقت منه طلبت اأن ي�سلِّمها  لديه���ا على الطرف الذي ُيدَّ
امل�س���رتي الب�سائع، وقررت املحكمة اأنه، حت���ى اإن كانت املعلومات املتعلقة 
بهذا الطلب والواردة يف ال�سكوى القانونية املقدمة من امل�سرتي �سد البائع 
ميكن اأن تفي مبقت�سيات املادة ٤3 )١(، فاإن الإخطار كان مفرط التاأخري 
مت بعد قراب���ة �سبعة اأ�سهر من تلقي امل�سرتي طلب �سركة  لأن ال�سك���وى ُقدِّ
التاأم���ني.)٨( واأب���دت املحكمة، �سمن ه���ذا القرار، عددا م���ن املالحظات 
العام���ة ب�س���اأن الإخطار الذي يوّجه مبوجب امل���ادة ٤3. فبينت املحكمة اأن 
"الفرتة املعقولة" لتوجيه الإخطار مبوجب املادة ٤3 )١( حتددها ظروف 
كل حالة معّينة على حدة، واأن التف�سري "اجلامد" للفرتة املتاحة للم�سرتي 



لتوجيه الإخطار من �ساأنه لذلك اأن يكون غري �سليم؛ واأن امل�سرتي حتق له 
"ف���رتة معينة من الزمن ي�ستطيع خالله���ا اأن يح�سل على �سورة تقري�بية 
للو�س���ع القان���وين"، وم���ن �س���اأن طول ه���ذه الف���رتة اأن يتاأثر بن���وع العيب 
القان���وين الذي يتعلق به الأمر.)9( وب�ساأن حمتويات وغر�ص الإخطار الذي 
ت�سرتط���ه املادة ٤3 )١(، قال���ت املحكمة اإنه ل يكفي اإب���الغ البائع عموما 
عى اأنها م�سروقة، لأن "الإخط���ار بادعاء الطرف الثالث  باأن الب�سائ���ع ُيدَّ
ُيفرت����ص في���ه اأن يتيح للبائ���ع اأن يت�سل بالط���رف الثال���ث واأن يدافع عن 

الدع���اء اإزاء امل�سرتي. ولذلك يجب اأن يبني الإخطار ا�سم الطرف الثالث 
واأن يبلغ البائع باخلطوات التي اتخذها الطرف الثالث.")١٠(

٥- وميك���ن اأن ُيفرت�ص اأن من ُيطلب منه���م اأن يف�سروا املادة ٤3 )١( 
اأو املادة ٤3 )٢( قد يبحثون عن الإر�ساد يف القرارات العديدة التي تطبق 
الأح���كام املوازية ال���واردة يف املادة 39 واملادة ٤٠، رغ���م اأن من الأكيد اأن 

الختالفات بني تلك الأحكام واملادة ٤3 يجب األ تغيب عن البال.

احلوا�ضي

http:// :١( انظ���ر املحكم���ة الإقليمية العليا يف در�سدين، اأملاني���ا، ٢١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٧ و١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

ر اأن واجب امل�سرتي باأن يوّجه اإخطارا مبقت�سى املادة ٤3 )١( ل ينطبق اإل على ادعاء امل�سرتي باأن الب�سائع التي �سلمها البائع  cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html )تقرِّ
كان���ت خا�سع���ة حل���ق اأو ادعاء لطرف ثالث انتهاكا للمادة ٤١ من اتفاقية البيع، ولي�ص على ادع���اء امل�سرتي باأن البائع مل ينقل ملكية الب�سائع على النحو الذي ت�سرتطه املادة 3٠ من 

اتفاقية البيع(.
http://cisgw3. :٢( املحكمة الإقليمية العليا يف در�سدين، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٧ و١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.law.pace.edu/cases/070321g1.html

)3( انظر ق�سية كالوت رقم ٧٥3 ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )ت�سمل تقريرا عن قرار املحكمة البتدائية(.

)٤( انظر ق�سية كالوت رقم ٧٥3 ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )ت�سمل تقريرا عن قرار حمكمة ال�ستئناف املتو�سطة(.

)٥( انظر ق�سية كالوت رقم ٧٥3 ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. لالإطالع على قرار اآخر يتناول تطبيق املادة ٤3 على ادعاء 

http://cisgw3. :م�سرٍت مبوجب املادة ٤٢ من اتفاقية البيع، انظر حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
law.pace.edu/cases/061205g1.html )تتناول ادعاء مبوجب املادة ٤٢ من اتفاقية البيع(.

د )دون تعليق حمدد على املادة ٤3 )٢(( يف ق�سية كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية،  )٦( املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٤، القرار مبنيَّ وموؤكَّ

اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢٢ ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(. لالطالع على قرار اآخ���ر يق�سي باأن امل�سرتي خ�سر 

ادعاءه لأنه تخلف عن توجيه اإخطار مبوجب املادة ٤3 )١(، انظر حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html )تتناول ادعاء مبوجب املادة ٤٢ من اتفاقية البيع(.

)٨( ق�سية كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)9( املرجع نف�سه.

)١٠( املرجع نف�سه.

٢١٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢١٨

املادة ٤٤

بالرغ���م م���ن اأحكام الفقرة )١( من املادة 39 والفقرة )١( من امل���ادة ٤3، يجوُز للم�سرتي اأن يخف�ص 
الثمن وفقا لأحكام املادة ٥٠ اأو اأن يطلب تعوي�سات اإّل فيما يتعّلق بالك�سب الذي فاته وذلك اإذا كان لديه �سبٌب 

معقول ُيربر عدم قيامه بتوجيه الإخطار املطلوب.

نظرة جمملة

١- عندم���ا تنطبق املادة ٤٤، تخفف —رغم اأنها ل تلغي —العواقب 
التي يعاين منها امل�سرتي الذي مل يوّجه الإخطار الذي تقت�سيه املادة 39 )١( 
 )التي ت�سرتط توجيه اإخطار بعدم مطابقة الب�سائع امل�سّلمة(، اأو املادة ٤3 )١( 
 )التي ت�سرتط توجيه اإخطار بادعاءات الطرف الثالث املتعلقة بالب�سائع(.)١(

ويف الع���ادة، يفقد امل�س���رتي الذي ل ميتث���ل لأحكام توجي���ه الإخطار هذه 
�سب���ل انت�ساف���ه م���ن البائع ب�ساأن ع���دم املطابق���ة املزعوم وب�س���اأن ادعاء 
الط���رف الثالث. بيد اأنه مبقت�سى املادة ٤٤، اإذا كان لدى امل�سرتي "�سبب 
 معق���ول" لعدم توجيه اإخطار �سحيح مبوجب املادتني 39 )١( اأو ٤3 )١(،

ي�ستعي���د امل�س���رتي بع����ص �سب���ل النت�س���اف امل�ستحق���ة له، حي���ث "يجوز 
للم�سرتي اأن يخف�ص الثمن وفقًا لأحكام املادة ٥٠ اأو اأن يطلب تعوي�سات اإل 
فيم���ا يتعلق بالك�سب الذي فاته ...". غري اأن امل�سرتي ل يح�سل على �سبل 
انت�س���اف اأخ���رى كان �سيح�سل عليها لو وفى ب�س���رط الإخطار، مثل �سبل 
النت�ساف املت�سلة بف�سخ العقد. وهكذا ففي اأحد القرارات التي كان فيها 
لدى امل�سرتي "�سبب معقول"، وفقا للمادة ٤٤، لعدم توجيه اإخطار �سحيح 
مبقت�س���ى املادة 39 )١(، �سمحت هيئة التحكيم للم�سرتي باحل�سول على 
التعوي����ص عن ع���دم املطابقة، على الرغم من اأن هيئ���ة التحكيم رف�ست، 
عم���اًل بامل���ادة ٤٤، من���ح اأي تعوي�سات ع���ن الك�سب املفق���ود.)٢( ويف قرار 
حتكي���م اآخر، �ُسمح للم�سرتي الذي مل يخط���ر البائع بعدم املطابقة خالل 
الوق���ت الذي ي�سمح به العق���د باأن يخف�ص الثمن عمال باملادة ٥٠، رغم اأن 
هيئة التحكيم لحظ���ت اأن امل�سرتي �سُيحرم من �سبل النت�ساف امل�ستندة 

اإىل ف�سخ العقد.)3(

نطاق املادة ٤٤

٢- يقت�سر النت�ساف الذي متنحه املادة ٤٤ على حالت عدم المتثال 
ملتطلب���ات الإخطار التي تن�ص عليها امل���ادة 39 )١( اأو املادة ٤3 )١(. ول 
متنح امل���ادة ٤٤ امل�سرتي، وفقا لأحكامها، اإعفاء من احلد الأق�سى البالغ 
�سنت���ني لتوجيه الإخطار بعدم املطابق���ة والذي تفر�سه املادة 39 )٢(. ول 
ميك���ن للم�سرتي الذي تخل���ف عن الوفاء باملوعد النهائ���ي لالإخطار الذي 
تفر�سه املادة 39 )٢( اأن يطبق املادة ٤٤ لكي يفلت من العواقب، حتى اإذا 
كان لديه "�سبب معقول" لعدم توجيه الإخطار.)٤( واإ�سافة اإىل ذلك، راأت 
اإح���دى املحاكم اأن���ه، مبا اأن املادة ٤٤ ل ت�سري اإىل التزام امل�سرتي بفح�ص 
الب�سائع عمال باملادة 3٨، فاإن امل�سرتي ل ي�ستطيع ال�ستظهار باملادة ٤٤ اإذا 
 كان �سبب تخلفه عن المتثال ملتطلبات الإخطار الواردة يف املادة 39 )١( هو 
ع���دم فح�س���ه الب�سائ���ع يف الوق���ت املنا�سب، حت���ى واإن كان لدي���ه �سبب 
معق���ول لتاأخ���ري الفح����ص.)٥( بي���د اأن هذا الق���رار ُنق�ص لأ�سب���اب اأخرى 

ل���دى ال�ستئناف،)٦( ويبدو اأن قرارين اآخرين عل���ى الأقل يتعار�سان معه، 
ه امل�سرتي اإخطارا يف غ���ري الوقت املنا�سب  قا امل���ادة ٤٤ حيث وجَّ فق���د طبَّ
لأن���ه تاأخ���ر يف فح�ص الب�سائع ولك���ن كان لديه �سبب معق���ول للتاأخري.)٧( 
ويب���دو اأن اأحد القراري���ن الأخريين اتخذ وجهة نظر وا�سع���ة ب�ساأن نطاق 
امل���ادة ٤٤ فطب���ق احلك���م عل���ى م�س���رٍت مل ي���ف باملوع���د النهائ���ي لتوجيه 
 الإخطار بعدم املطابق���ة الذي تفر�سه املادة 39 )١(، ولكن مبوجب حكم 

تعاقدي.)٨(

�سرط وجود "�سبب معقول" بوجه عام

3- تنطب���ق امل���ادة ٤٤ اإذا كان ل���دى امل�س���رتي "�سب���ب معق���ول" لعدم 
توجي���ه الإخطار الذي ت�سرتطه امل���ادة 39 )١( اأو املادة ٤3 )١(. وت�ستمل 
اأح���كام الإخط���ار ه���ذه عل���ى معايري مرن���ة من اأج���ل ا�ستيع���اب الظروف 
املتباين���ة يف املجموع���ة الوا�سع���ة التن���وع م���ن ال�سفق���ات الت���ي تنطب���ق 
عليه���ا اتفاقي���ة البيع. ول تنطبق امل���ادة ٤٤ اإل اإذا مل يت���م الوفاء مبعايري 
الإخط���ار املرن���ة ال���واردة يف املادت���ني 39 )١( و٤3 )١(. ولذل���ك، يجب 
اأن يتَّخ���ذ معي���ار "ال�سب���ب املعقول" ال���وارد يف امل���ادة ٤٤ —والذي جرى 
التاأكي���د عل���ى اأنه "ل يتعل���ق بالتق�س���ري كم�سطلح قان���وين تقني")9(—

نهج���ا اأك���رث تخ�سي�س���ًا)١٠( و"ذاتي���ة")١١( اإزاء ظ���روف امل�س���رتي. وعلى 
وج���ه التحديد، قي���ل اإن "�سلوك امل�سرتي ُيع���َذر اإذا كان امل�سرتي ي�ستحق، 
نا واعتبارا  عل���ى وجه الإن�ساف، يف ظ���روف احلالة املنفردة، تفّهم���ا معيَّ
ن���ا.")١٢( وهكذا فرغم اأن اأحد القرارات اأ�س���ار اإىل اأن ال�سبب املقبول  معيَّ
مبوج���ب امل���ادة ٤٤ يتطل���ب اأن يك���ون امل�س���رتي ق���د ت�س���رف "بالعناي���ة 
واحلر����ص اللذي���ن تتطلبهم���ا الظروف"، �س���ددت املحكمة عل���ى اأن ذلك 
 ينبغ���ي تقييمه بالرجوع اإىل "الإمكاني���ات امللمو�سة" املتاحة للم�سرتي.)١3( 
و�س���دد ق���رار اآخر عل���ى الو�سع املعنيَّ للم�س���رتي، وذلك بالتاأكي���د على اأن 
ال�سخ����ص املنخرط يف الأعمال )تاجر م�ستق���ل اأو حريف اأو مهني( يرجح 
اأن يتوفر لديه �سبب مقبول لعدم توجيه الإخطار املطلوب اأكرث مما يرجح 
اأن يتوف���ر ذل���ك ال�سب���ب لدى كي���ان جتاري ميار����ص عمال جتاري���ا �سريع 
الوترية يتطل���ب اتخاذ قرارات �سريعة واإجراءات فورية.)١٤( وانطوى قرار 
اآخ���ر �سمني���ا على اأن احلج���م ال�سغري لعمليات امل�س���رتي، الذي ل ي�سمح 
ل���ه بتخ�سي�ص موظف متفرغ لفح�ص الب�سائ���ع، ميكن اأن ي�سكل الأ�سا�ص 
ل�سبب معقول لتاأّخر الإخطار، رغم اأن املحكمة قررت اأن العذر الذي ادعاه 
امل�س���رتي لي�ص �سبب تخلفه ع���ن البدء يف فح�ص الب�سائع اإىل ما بعد اأكرث 
م���ن ثالثة اأ�سهر من الوقت الذي كان ينبغي اأن يبداأ فح�سها فيه.)١٥( وقد 
 ُحددت املعايري التالية اأي�سا باعتبارها ذات �سلة بالبت يف تطبيق املادة ٤٤: 



م���ا اإن كان���ت عواقب التخلف ع���ن توجيه اإخطار �سحي���ح "ذات تداعيات 
ر العواقب الكبرية  طفيف���ة بحي���ث اأن البائع ُيعذر عادة فيها ولذلك ل ت���ربِّ
لال�ستبعاد الكامل لل�سمان���ات،")١٦( وكذلك نتيجة ل�"موازنة بني امل�سالح 
وفق���ا ملعيار الإن�ساف".)١٧( وجرى التاأكيد اأي�سا على اأنه، مبا اأن املادة ٤٤ 
 تن�سئ ا�ستثناء لقواعد الإخطار الواردة يف املادة 39 )١( واملادة ٤3 )١(، 

فينبغي اأن تف�سر تف�سريا �سيقا.)١٨(

 �سرط وجود "�سبب معقول": 
عبء الإثبات

 ٤- ج���رى التاأكيد �سراحة على اأن امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات انطباق 
امل���ادة ٤٤—وعل���ى اخل�سو�ص عبء اإثب���ات وجود "�سب���ب معقول" لعدم 
 تقي���د امل�سرتي مبتطلب���ات الإخطار املن�سو�ص عليه���ا يف املادتني 39 )١( 
اأو ٤3 )١(.)١9(  ويبدو اأن العديد من القرارات الأخرى انطوت �سمنيا على 
نف�ص القاعدة عندما اعتربت اأن عدم وجود دليل كاٍف على ال�سبب املعقول 

يعني اأن حجة امل�سرتي امل�ستندة اإىل املادة ٤٤ ينبغي اأن ترف�ص.)٢٠(

  �سرط وجود "�سبب معقول":
التطبيق

٥- جرى ال�ستظهار بامل���ادة ٤٤ يف عدد من القرارات، ولكن نادرًا ما 
مت ذل���ك بنجاح، ففي غالبية كب���رية من القرارات، وجدت املحكمة املعنية 
اأن���ه مل يتم الوفاء ب�سرط "ال�سب���ب املعقول".)٢١( ويف اإحدى الق�سايا، على 
�سبي���ل املث���ال، احتج امل�سرتي باأن لدي���ه �سببا معقوًل لع���دم توجيه اإخطار 
بعي���ب يف املطابقة يف الوقت املنا�س���ب، لأن الب�سائع ُحِجزت يف اجلمارك 
عندم���ا و�سلت اإىل بلد امل�س���رتي، واأن تركيب ماكينات التجهيز ال�سناعي 
الالزم���ة للت�سغي���ل التجريب���ي للب�سائع تاأخ���ر. اإل اأن املحكم���ة ق�ست باأن 
امل�سرتي مل ُيثبت اأنه مل يكن بو�سعه الو�سول اإىل الب�سائع لفح�سها عندما 
و�سلت اأول الأمر اإىل امليناء املق�سود؛ وف�سال عن ذلك، مل يثبت امل�سرتي 
اأن التاأخ���ري يف تركيب ماكين���ات التجهيز مل يكن ب�سب���ب اإهماله.)٢٢( ويف 
ق�سي���ة اأخ���رى احتج امل�سرتي ب���اأن البائع �سلم �سمكًا م���ن نوع خمتلف عن 
النوع الذي طلبه. واحتج امل�سرتي اأي�سًا باأن ال�سمك كانت به عيوب اأخرى 
يف املطابق���ة، واأن �سبب���ه املعقول لعدم توجيه الإخط���ار بالعيوب الإ�سافية 
يف املطابق���ة يف الوق���ت املنا�سب هو اأن���ه اعترب العقد مف�سوخ���ًا لأن البائع 
�سل���م النوع اخلطاأ من ال�سمك. غ���ري اأن املحكمة قررت اأن امل�سرتي ر�سي 
بالو�سف الذي كتبه البائع لل�سمك امل�سلَّم؛ وبالتايل ل ي�ستطيع امل�سرتي اأن 
د، كما اأن �سبب عدم توجيهه الإخطار ب�ساأن  يعرت�ص على نوع ال�سمك املورَّ
العي���وب الأخرى لي�ص �سحيحا اأي�سًا مبوجب املادة ٤٤.)٢3( واأكد قرار اآخر 
اأنه نظ���رًا لأن عمل امل�سرتي �سريع الوترية عموما، ويتطلب اتخاذ قرارات 
�سريع���ة واإجراءات فورية، مل يكن ل���دى امل�سرتي �سبب معقول لعدم توجيه 
الإخط���ار بعدم املطابقة يف الوق���ت املنا�سب.)٢٤( وقررت حمكمة اأخرى اأن 
امل�سرتي الذي مل يفح�ص الفراء اإىل اأن قام طرف ثالث بت�سنيعها، والذي 
نتيجة لذلك مل يقم بتوجيه اإخطار يف الوقت املنا�سب ب�ساأن عدم مطابقة 
الف���راء، مل يك���ن لديه �سبب معق���ول لتاأخري الإخطار، لأن���ه كان ميكن اأن 
يق���وم خبري بفح�ص عينة من الب�سائع عند ت�سليمها، وكانت هناك و�سائل 
ات�سال ب���ني الطرفني كافية لنقل الإخطار على الف���ور.)٢٥( ورئي اأي�سا اأن 
ق���رار امل�سرتي تخزي���ن الب�سائع عدة �سن���وات قبل تركيبه���ا، الأمر الذي 

 اأّخ���ر اكت�ساف عدم املطابقة، مل يكن "�سبب���ا معقول" مبقت�سى املادة ٤٤، 
لأن امل�س���رتي مل يذكر هذه الظروف اأثناء املفاو�سات حول العقد، ومن ثم 
مل ت�سب���ح جزءا من اأ�سا����ص العالقة القانونية ب���ني الطرفني.)٢٦( وعالوة 
عل���ى ذلك فحي���ث فح�ص اأح���د البائع���ني الب�ساعة يف جه���ة من�سئها، مل 
يوف���ر كون امل���ادة 3٨ )٢( كان ميك���ن اأن تتيح للم�س���رتي تاأجيل الفح�ص 
حت���ى و�س���ول الب�سائع اإىل جه���ة مق�سدها �سببا معق���ول لتخلف امل�سرتي 
ع���ن اإب���الغ البائ���ع اإىل اأن م�س���ى اأكرث من الف���رتة املعقولة بع���د اكت�ساف 
امل�سرتي عدم املطابقة.)٢٧( ورئي اأن امل�سرتي مل يقدم �سببا معقول لتاأخري 
الإخطار حيث ا�ستن���د اإىل اأن عدم املطابقة كان يتعلق ب�"جمموعة معقدة 
م���ن الظروف تت�سل بثالث���ة نظم قانونية خمتلفة" ف�س���ال عن "تعقيدات 
لغوي���ة"؛ وقررت املحكمة اأن امل�سرتي مل ُيثبت اأن هذه العوامل تربر الوقت 
الإ�سايف الذي احتاجه امل�سرتي لتوجيه الإخطار.)٢٨( ومل ينجح م�سرٍت اآخر 
يف احتجاج���ه باأن���ه كان لدي���ه �سبب معقول لعدم توجي���ه اإخطار يف الوقت 
املنا�س���ب وه���و اأن ال�سع���ري مل يكن ممكنا بيع���ه باعتباره �سع���ريا ع�سويا، 
فق���د اأكد امل�س���رتي اأنه تعني علي���ه اأن ينتظر قب���ل اأن يوّج���ه الإخطار اإىل 
اأن تعل���ن ال�سلط���ات التنظيمية الوطنية اأن الب�سائع غ���ري موؤهلة لأن ُتعترب 
ب�سائ���ع ع�سوي���ة؛ بيد اأن املحكمة قررت اأن تخل���ف البائع عن اأن يرفق مع 
ال�سع���ري امل�سلَّم �سه���ادة لزمة باملن�س���اأ الع�سوي—وهو �سب���ب عدم تاأهل 
الب�سائ���ع لأن تكون ع�سوية—قد جع���ل يف حد ذاته الب�سائع امل�سّلمة غري 
مطابق���ة، ومل يكن هن���اك �سبب يجعل امل�سرتي ينتظ���ر قبل توجيه اإخطار 
به���ذا العيب يف املطابقة.)٢9( ورئي اأن توجي���ه اإخطار ب�ساأن عيب واحد يف 
 املطابقة ل يعطي امل�سرتي �سببا معقول لعدم اإبالغ البائع بالعيوب الأخرى

يف املطابقة.)3٠(

٦- غ���ري اأنه يف ع���دة ق�سايا جنح امل�س���رتي يف الت���ذرع ب�سبب معقول 
لع���دم الوفاء ب�س���رط الإخطار املن�سو�ص عليه يف امل���ادة 39 )١(، ومتكن 
نتيج���ة لذلك من ال�ستظهار ب�سبل النت�ساف الت���ي حتتفظ بها املادة ٤٤ 
للم�س���رتي.)3١( ففي اأحد القرارات، فح�ص مفت�ص م�ستقل، عيَّنه الطرفان 
ب�س���ورة م�سرتك���ة، فحم كوك يف وقت حتميله يف الناقل���ة، واأ�سدر املفت�ص 
�سهادة بالتحليل. اإل اأن امل�سرتي اكت�سف عندما و�سلت ال�سحنة اأن ال�سحنة 
امل�سلم���ة تختلف كمًا ونوع���ًا على ال�سواء عما ه���و وارد يف �سهادة التحليل، 
وعندئ���ذ اأخط���ر البائ���ع بامل�سكل���ة. وق�ست هيئ���ة التحكيم ب���اأن الإخطار 
 املوّج���ه م���ن امل�سرتي مل يكن يف الوق���ت املنا�سب مبوجب امل���ادة 39 )١(، 
لكن �سه���ادة التحليل اخلاطئة تعطي امل�سرتي �سببا معق���وًل للتاأخري، لأنه 
مب���ا اأن ال�سهادة نتجت ع���ن جهة م�ستقلة عيَّنها الطرف���ان فلي�ص امل�سرتي 
ملزم���ًا به���ا اأو م�س���وؤوًل ع���ن اأخطائها، ولذل���ك ميكنه ال�ستظه���ار باملادة 
٤٤.)3٢( ويف اإج���راءات حتكي���م اأخ���رى، كان اأحد اأح���كام العقد يتطلب اأن 
م ادعاءات ع���دم املطابقة خالل ٥٠ يوم���ًا من التاري���خ املختوم على  تق���دَّ
�سن���د ال�سحن ال�س���ادر عند اإر�سال الب�سائع. واأ�سب���ح تفتي�ص الب�سائع يف 
مين���اء ال�سحن غري ممكن، ومل يفح�ص امل�سرتي الب�سائع اإل عند و�سولها 
اإىل مق�سده���ا. ونتيج���ة لذلك، مل يوّجه امل�سرتي اإخط���ارا بعدم املطابقة 
قب���ل املوع���د النهائي البال���غ خم�سني يومًا، لك���ن املحكمة ق���ررت اأنه كان 
ل���دى امل�سرتي �سبب معق���ول للتاأخري وطبقت امل���ادة ٤٤ لل�سماح للم�سرتي 
بتخفي����ص ثمن الب�سائ���ع عمال باملادة ٥٠ م���ن التفاقي���ة.)33( وحيث اأبلغ 
امل�س���رتي البائع فورا بع���د اأن اكت�سف يف الواقع م�سوؤولي���ة البائع عن عدم 
املطابق���ة )رغم اأن ذلك كان بع���د الوقت املنا�سب الذي قررت املحكمة اأن 
امل�س���رتي كان ينبغ���ي اأن يكت�سف فيه عدم املطابق���ة(، ومل يتعر�ص البائع 
ر اأن عذر ال�سب���ب املعقول  ل�س���رر ظاه���ر من التاأخ���ري يف الإخط���ار، تق���رَّ

مبوجب املادة ٤٤ كان مالئما.)3٤(

٢١9 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٢٠

احلوا�ضي

)١( كان معظ���م الق�ساي���ا الت���ي طبق���ت فيها املادة ٤٤ يتعلق باأحوال تخل���ف فيها امل�سرتي عن توجيه اإخط���ار �سحيح بعدم املطابقة على النحو ال���ذي تقت�سيه املادة 39 )١(. 

ولالط���الع عل���ى ق�سي���ة تنظر يف تطبيق املادة ٤٤ حيث تخل���ف امل�سرتي عن توجيه اإخطار �سحيح على النح���و الذي تقت�سيه املادة ٤3 )١(، انظر ق�سي���ة كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة 
الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[. ولي�ست املادة ٤٤ احلكم الوحيد الذي يحد من اأثر تخلف امل�سرتي عن توجيه الإخطار الالزم. فاملادتان ٤٠ و٤3 )٢( حتتويان على 

اأحكام مماثلة )ولكن لي�ست مطابقة( تعذر امل�سرتي عن تخلفه عن توجيه الإخطار، ا�ستنادا اإىل علم البائع بعدم املطابقة اأو بادعاء طرف ثالث يف الب�سائع.
)٢( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حزيران/يونيه ١999 )قرار التحكيم رقم 9١٨٧(، يونيلك�ص.

)3( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٧٤ ]هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار التحكيم 

رقم ١999/٥٤([، اأي�سا يف يونيلك�ص.
 )٤( املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�ص، النم�سا، ٢٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070924a3.html

)٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٧[. بعبارة اأخرى، وفقا لهذا القرار، ل يخ�سع لقاعدة "ال�سبب املعقول" 

ال���واردة يف امل���ادة ٤٤ �س���وى التخلف عن الإر�سال الفعلي لالإخطار اأو تاأخري اإر�ساله؛ ول يدخل يف نطاق املادة ٤٤ عدم المتثال ل�سرط الفح�ص املن�سو�ص عليه يف املادة 3٨ )١(، اأيا 
كان ال�سبب. وينبغي مالحظة اأنه يبدو اأن "مبداأ الإر�سال" الوارد يف املادة ٢٧، الذي مبقت�ساه ل يوؤدي التاأخري اأو اخلطاأ يف اإي�سال الإخطار اأو عدم و�سوله اإىل جتريد الإخطار من 

مفعوله، ينطبق على الإخطار املوّجه مبوجب املادتني 39 )١( اأو ٤3 )١(.
)٦( ق�سية كالوت رقم ٢٧٠ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٨[. قررت املحكمة يف هذا ال�ستئناف اأن البائع تنازل عن حقه يف التعويل على تخلف 

امل�سرتي عن توجيه اإخطار �سحيح، ولهذا ال�سبب تركت املحكمة م�ساألة ما اإن كان بو�سع امل�سرتي اأن ي�ستظهر باملادة ٤٤ قائمة �سراحة.
)٧( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حزيران/يونيه ١999 )قرار التحكيم رقم 9١٨٧(، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ٤٧٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة 

التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار التحكيم رقم ١999/٥٤([، اأي�سا يف يونيلك�ص.
)٨( املرجع نف�سه.

 )9( املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html

)١٠( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )"ظروف الق�سي���ة املنفردة"(. انظر اأي�سا املحكمة 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html :الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان
)"ظ���روف الق�سي���ة املنفردة"(؛ ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )"ظروف الق�سية 

املنفردة"(.
)١١( انظر ق�سية كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )"اإيالء العتبار لظروف امل�سرتي ال�سخ�سية"(. 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :انظ���ر اأي�س���ا املحكمة الإقليمية العلي���ا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/070117g1.html )"اإيالء العتبار الواجب للظروف ال�سخ�سية املوؤثرة على امل�سرتي"(.

)١٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. قارن ق�سية املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، 

اأملاني���ا، ١٧ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html )"يوجد �سبب معقول اإذا كان 
�سلوك امل�سرتي ي�ستحق بع�ص التفهم واحللم العادلني ب�سبب ظروف الق�سية املنفردة"(؛ ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير 

٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )تنطبق املادة ٤٤ اإذا كان امل�سرتي،"يف ظروف الق�سية املعّينة"، ي�ستحق "درجة من التفهم والت�ساهل"(.
)١3( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٨٥ ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتم���رب ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. انظ���ر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٥٤٢ 

]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، ١٧ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٢[ )توؤكد اأنه، رغ���م اأن عذر ال�سبب املعقول مبوجب امل���ادة ٤٤ ل ينطبق اإل اإذا كان تخلف امل�سرتي ع���ن توجيه الإخطار يف الوقت 
املنا�سب "راجعا لأ�سباب من �ساأنها اأن تعذر امل�سرتي املتو�سط يف ال�سياق العادي لالأعمال الذي يجري بح�سن نية،" فاإن احلكم ي�سرتط اأي�سا اأن "يكون امل�سرتي قد ت�سرف باحلر�ص 

الذي يتوقعه ذاتيا وفقا للظروف ال�سائدة"(.
)١٤( ق�سية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١99٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١٥( ق�سية كالوت رقم ١9٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، �سوي�سرا، ٨ كانون الثاين/يناير ١99٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١٦( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. قارن ق�سية املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، 

اأملاني���ا، ١٧ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html )"اإذا كان التخلف عن توجيه 
الإخط���ار ال���الزم يبل���غ من عدم الأهمية ... اأنه ميكن التنازل عنه يف �سياق التعامل التجاري العادي والعادل، ولذلك ل ينبغي اأن يخ�سع للعواقب ال�سديدة التي ترتتب على ال�ستبعاد 

التام للم�سوؤولية"(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٧( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/070117g1.html. العوامل التي ينبغي النظر فيها يف اختبار املوازنة يف اإطار املادة ٤٤ ت�سمل، وفقا لهذا القرار، "مدى �سدة التخلف عن المتثال للواجب، وعواقب ال�ستبعاد 
التام للم�سوؤولية، وال�سرر الذي وقع على البائع ب�سبب التخلف عن توجيه الإخطار، واجلهود التي بذلها امل�سرتي يف المتثال لل�سروط املتعلقة بالإخطار".

)١٨( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢٢ ]املحكمة الحتادي���ة، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ 

كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤٢ ]املحكمة العليا، 
النم�سا، ١٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢[.

)١9( ق�سي���ة كالوت رق���م ٦٠٨ ]حمكمة رميين���ي، اإيطاليا، ٢٦ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٢[ (.Al Palazzo S.r.l v. Bernardaud di Limoges S.A)، )انظر الن�ص الكامل 

للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتمرب ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢9٢ ]املحكمة الإقليمية 
العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١3 كانون الثاين/يناير ١993[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢٠( ق�سية كالوت رقم ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

يين���ا، اأملاني���ا، ٢٦ اأيار/مايو ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 3٠3 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧33١([ )انظر 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html


الن����ص الكام���ل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم 3٧٨ ]حمكمة فيجيفانو، اإيطالي���ا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، 
١99٧ )قرار التحكيم رقم ٨٦١١(، يونيلك�ص.

)٢١( يف الق�سايا التالية، قررت املحكمة اأن امل�سرتي لي�ص لديه �سبب معقول لتخلفه عن الوفاء ب�سرط الإخطار الوارد يف املادة 39 )١(: ق�سية كالوت رقم ٨٠٢ ]املحكمة العليا، 

اإ�سباني���ا، ١٧ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٨[ )انظر الن�ص الكامل للق�سية(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل 
للق���رار(؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٥9٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ١٠ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤[؛ املحكمة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 
اأملاني���ا، ٢ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٤[؛ ق�سية كالوت رقم ٥٤٢ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢[؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ص، هولندا، ١٥ كانون الأول/دي�سمرب 
١99٧، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتمرب ١99٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف يينا، اأملانيا، 
٢٦ اأيار/مايو ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١99٥[؛ ق�سية كالوت رقم ١9٢ ]املحكمة 
العلي���ا يف كانت���ون لو�س���رين، �سوي�سرا، ٨ كان���ون الثاين/يناير ١99٧[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م 3٠3 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، ١99٤ 
)ق���رار التحكي���م رق���م ٧33١([؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٠ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملاني���ا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٧[ )انظر الن�ص الكام���ل للقرار(؛ ق�سية كالوت 
رق���م 3٧٨ ]حمكم���ة فيجيفان���و، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٧ )ق���رار التحكيم رقم ٨٦١١(، 
يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ٢٧3 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٢9٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا ١3 كانون 
الثاين/يناي���ر ١993[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٦3 ]املحكمة املحلية يف اأونرتراينتال، �سوي�س���را، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :الدامن���رك، 3١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان ،Sø og Handelsretten[ 99ق�سي���ة كالوت رق���م ٧

cases/020131d1.html. اأم���ا ع���دد الق�سايا التي جنح فيه���ا امل�سرتي يف ال�ستظهار باملادة ٤٤ فهو، على النقي�ص من ذلك، قليل للغاية. انظ���ر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولية، حزيران/يونيه ١999 )قرار التحكيم رقم 9١٨٧(، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ٤٧٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�سي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار التحكيم رقم ١999/٥٤([، اأي�سا يف يونيلك�ص. بيد اأنه ينبغي اأن يالحظ اأنه، يف قرار راأت فيه املحكمة اأن املادة ٤٤ ل تنطبق، ذكرت 
املحكم���ة �سمني���ا اأن امل�س���رتي عر�ص وقائع كان من �ساأنها اأن ت�سكل �سببا معقول لو مت ربطها �سببيا بتخلف امل�سرتي عن الوفاء ب�سرط الإخطار الوارد يف املادة 39 )١(. انظر ق�سية 

كالوت رقم ١9٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، �سوي�سرا، ٨ كانون الثاين/يناير ١99٧[.
)٢٢( ق�سية كالوت رقم ٢٨٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١١ اأيلول/�سبتمرب ١99٨[.

 )٢3( ق�سية كالوت رقم Sø og Handelsretten[ 99٧، الدامنرك، 3١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131d1.html

)٢٤( ق�سية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١99٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢٥( املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ص، هولندا، ١٥ كانون الأول/دي�سمرب ١99٧، يونيلك�ص.

)٢٦( ق�سية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، اأملانيا، ٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤[.

)٢٧( ق�سية كالوت رقم ٨٠٢ ]املحكمة العليا، اإ�سبانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨[ )انظر الن�ص الكامل للق�سية(.

)٢٨( ق�سية كالوت رقم ٨٢٢ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢9( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميونيخ، اأملاني���ا، ١3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان(

cases/021113g1.html. قررت املحكمة اأي�سا اأن اإمكانية اأن يوفر البائع �سهادة املن�ساأ الع�سوي بعد الت�سليم ل تعطي امل�سرتي �سببا معقول لتاأخري توجيهه الإخطار، لأن تاأخري توفري 
ال�سهادة ل ي�سمح به العقد ول اللوائح املنطبقة.

)3٠( ق�سية كالوت رقم ٥9٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ١٠ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :3١( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/070117g1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حزيران/يونيه ١999 )قرار التحكيم رقم 9١٨٧(، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ٤٧٤ ]هيئة التحكيم التجاري 
الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار التحكيم رقم ١999/٥٤([، اأي�سا يف يونيلك�ص. يف ق�سية اأخرى، ذكرت 
املحكمة �سمنيا اأن �سغر حجم عمليات امل�سرتي، الذي ل ي�سمح له بتخ�سي�ص موظف متفرغ لفح�ص الب�سائع، ميكن اأن ي�سكل �سببا معقول لتاأخري الإخطار، رغم اأن املحكمة قررت 
اأن ع���ذر امل�س���رتي يف ه���ذه الق�سية لي�ص مرتبطا ارتباطا �سببيا بتخلفه عن جمرد بدء فح�ص الب�سائع اإىل ما بعد انق�س���اء اأكرث من ثالثة اأ�سهر من الوقت الذي كان ينبغي اأن يفعل 

فيه ذلك. انظر ق�سية كالوت رقم ١9٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، �سوي�سرا، ٨ كانون الثاين/يناير ١99٧[.
)3٢( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حزيران/يونيه ١999 )قرار التحكيم رقم 9١٨٧(، يونيلك�ص.

)33( ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٧٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار التحكيم 

رقم ١999/٥٤([، اأي�سا يف يونيلك�ص.
 )3٤( املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html

٢٢١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131d1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131d1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070117g1.html




الفرع الثالث من الف�ضل الثاين من اجلزء الثالث

اجلزاءات ]�ضبل النت�ضاف[ التي ترتتب على خمالفة البائع للعقد )املواد 52-45(

نظرة جمملة

١- تتن���اول الأح���كام ال���واردة يف الفرع الثالث م���ن الف�سل الثاين من 
اجلزء الثالث من التفاقية خمتلف جوانب �سبل النت�ساف )اجلزاءات( 
املتاح���ة للم�س���رتي الذي يتعر�ص لإخ���الل بالعقد من جان���ب البائع. فهي 
ت�س���رد �سب���ل النت�س���اف تل���ك وجتي���ز ا�ستخدامه���ا )امل���ادة ٤٥ )١((؛ 
وحت���دد توافرها واإعمالها )امل���واد ٤٥ )٢( و)3( و٤٦ و٤٨ و٥٠(؛ وتن�ص 
عل���ى حق امل�س���رتي املت�سرر يف ف�سخ العق���د )املادت���ان ٤٧ و٤9(، وبذلك 
تنظ���م اختي���ار امل�سرتي ب���ني املجموع���ات البديلة م���ن �سب���ل النت�ساف؛ 
 وه���ي حتدد تفعي���ل امل�س���رتي ل�سبل النت�س���اف يف ظروف خا�س���ة معّينة 

)املادتان ٥١ و٥٢(.

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

٢- الف���رع احلايل اخلا����ص ب�سبل النت�س���اف )اجل���زاءات( املتاحة 
للم�س���رتي يوازيه ف���رع التفاقية اخلا�ص ب�سبل النت�س���اف )اجلزاءات( 
املتاح���ة للبائ���ع )الف���رع الثالث م���ن الف�سل الثال���ث من اجل���زء الثالث، 
امل���واد ٦١-٦٥(. والعديد من الأحكام املنفردة الواردة يف هذين الفرعني 
ميث���ل كل منه���ا �س���ورة منعك�س���ة لالآخر. فامل���ادة ٤٥، التي ت�س���رد تدابري 
النت�ساف املتاحة للم�سرتي، توازي املادة ٦١، التي ت�سرد �سبل النت�ساف 
املتاح���ة للبائع؛ وامل���ادة ٤٦، التي جتي���ز للم�سرتي اأن يطل���ب تنفيذ البائع 
التزامات���ه، ت���وازي امل���ادة ٦٢، الت���ي جتيز للبائ���ع اأن يطلب م���ن امل�سرتي 
تنفي���ذ التزامات���ه؛ وامل���ادة ٤٧، الت���ي ت�سم���ح للم�س���رتي باأن يح���دد فرتة 
اإ�سافي���ة للبائع لتنفيذ التزاماته، توازي امل���ادة ٦3، التي ت�سمح للبائع باأن 
يح���دد فرتة اإ�سافي���ة للم�سرتي لتنفيذ التزاماته؛ وامل���ادة ٤9، التي حتكم 

 ح���ق امل�سرتي يف ف�س���خ العقد، ت���وازي امل���ادة ٦٤، التي حتكم ح���ق البائع 
يف ف�سخ العقد.

3- ونظرا لأن �سبل النت�ساف توؤدي دورا جوهريا يف اأي نظام للقواعد 
القانونية املتعلقة باملعامالت، فلي�ص مما يثري الده�سة اأن الأحكام الواردة 
يف الف���رع الثال���ث له���ا ارتباطات هام���ة مبجموع���ة متنوعة م���ن الأجزاء 
الأخ���رى وامل���واد املنف���ردة يف التفاقي���ة. فح���ق امل�سرتي يف طل���ب تنفيذ 
اللتزام���ات مبقت�سى املادة ٤٦، على �سبيل املثال، يخ�سع للقاعدة الواردة 
يف املادة ٢٨ التي ُتعف���ي املحكمة من اللتزام باإ�سدار اأمر بالأداء املطابق 
 يف الظ���روف الت���ي ل تاأم���ر فيها بالتنفي���ذ مبقت�سى قانونه���ا. واملادة ٤٨،

التي تقرر حق البائع يف اإ�سالح العيب بعد انق�ساء تاريخ الت�سليم املطلوب، 
تت�س���ل ات�سال وثيقا باملادة 3٧، التي ت�سم���ح للبائع باأن يعالج العيب حتى 
موع���د الت�سلي���م املطل���وب. ولأحكام الف���رع الثالث املتعلق���ة بحق امل�سرتي 
يف ف�س���خ العقد �س���الت وثيقة باأح���كام عديدة ترد يف موا�س���ع اأخرى من 
 اتفاقي���ة البيع، ت�سمل فيما ت�سمل تعريف املخالفة اجلوهرية )املادة ٢٥(، 
وا�سرتاط اأن يتم الف�سخ بوا�سطة اإخطار )املادة ٢٦(، والقواعد التي جتيز 
ف�س���خ العقد يف ظروف خا�سة معين���ة )املادتان ٧٢ و٧3(، واملادتان اللتان 
تن�س���ان عل���ى التعوي�س���ات امل�سروطة بف�س���خ العقد )املادت���ان ٧٥ و٧٦(، 
والأح���كام التي تتناول التزام امل�سرتي باحلفاظ على الب�سائع املوجودة يف 
حوزته اإذا كان يعتزم "رف�سها" )املواد ٨٦-٨٨(،)١( وبالطبع اأحكام الفرع 
اخلام����ص م���ن الف�سل اخلام�ص من اجل���زء الثالث ب�ساأن "اآث���ار الف�سخ". 
وهن���اك عالق���ة وثيقة ب�سفة خا�سة ب���ني امل���ادة ٤٥ )١( )اأ(، التي جتيز 
للم�سرتي املت�سرر اأن يح�سل على تعوي�سات عن الأ�سرار، والأحكام التي 
حت���دد كيفية احت�س���اب التعوي�سات، الواردة يف الف���رع الثاين من الف�سل 

اخلام�ص من اجلزء الثالث )املواد ٧٤-٧٧(.)٢(

احلوا�ضي

)١( التزام امل�سرتي، مبوجب املواد ٨٦-٨٨، باحلفاظ على الب�سائع املوجودة يف حوزته، ميكن اأي�سا اأن ينطبق اإذا ا�ستظهر امل�سرتي بحقه يف طلب ا�ستبدال الب�سائع مبوجب 

املادة ٤٦ )٢(.
)٢( الواقع اأن املادة ٤٥ )١( )اأ( نف�سها حتيل اإىل املواد ٧٤-٧٦.

٢٢3 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٢٤

املادة ٤٥

ذ البائُع التزامًا مما يرّتبه عليه العقُد اأو هذه التفاقية، جاز للم�سرتي: )١( اإذا مل ُينفِّ
رَة يف املواد ٤٦ اإىل ٥٢؛ )اأ( اأن ي�ستعمَل احلقوَق املقرَّ

)ب(   اأن يطلَب التعوي�سات املن�سو�ص عليها يف املواد ٧٤ اإىل ٧٧.
ه يف طلب التعوي�س���ات اإذا ا�ستعمل حّقًا من حقوق���ه الأخرى يف الرجوع  )٢( ل َيفق���د امل�س���رتي حقَّ

على البائع.
ك امل�سرتي  م اأن مينَح البائَع اأيَّ ُمهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتم�سَّ )3( ل يج���وُز للقا�سي اأو للمحكَّ

رة يف حالة خمالفة البائع للعقد. باأحد اجلزاءات املقرَّ

مقدمة

١- يقدم هذا احلكم عر�سا جممال ل�سبل النت�ساف املتاحة للم�سرتي 
عندم���ا يرتك���ب البائ���ع خمالف���ة بع���دم اأداء اأي م���ن واجبات���ه مبقت�س���ى 
 العق���د اأو مبقت�س���ى التفاقي���ة.)١( وتكتف���ي امل���ادة يف فقرته���ا )١( )اأ(

بالإ�سارة اإىل اأحكام اأخرى، هي املواد ٤٦-٥٢، حتدد ال�سروط التي ميكن 
مبوجبها ممار�سة احلقوق املن�سو�ص عليها يف تلك الأحكام. ومن الناحية 
الأخرى، ت�سكل املادة ٤٥ )١( )ب( الأ�سا�ص الذي يقوم عليه حق امل�سرتي 
يف املطالب���ة بالتعوي����ص، وله���ا بذلك اأهمي���ة عملية كب���رية.)٢( اأما مقدار 
 التعوي����ص فينبغ���ي الب���ت فيه وفقًا للم���واد ٧٤-٧٦. وتتيح امل���ادة ٤٥ )٢( 
 اجلمع بني احلق يف التعوي�ص و�سبل النت�ساف الأخرى. وحتّد املادة ٤٥ )3( 
م���ن ق���درة املحاكم وهيئات التحكي���م على منح فرتات �سم���اح؛ فمن �ساأن 
ف���رتات ال�سماح هذه اأن تت�س���ارب مع نظام �سبل النت�س���اف الذي تن�ص 
علي���ه التفاقي���ة. غري اأنه من ح���ق امل�سرتي نف�سه، مبوجب امل���ادة ٤٧، اأن 

يحدد فرتات زمنية اإ�سافية للتنفيذ.

٢- ول تعّدد املادة ٤٥ �سبل النت�ساف املتاحة للم�سرتي تعديدا �سامال. 
فالتفاقي���ة تن�ص على املزيد من تدابري النت�ساف، كما يف املواد ٧١-٧3 
اأو ٨٤ )١(. وم���ع ذل���ك، فامل���ادة ٤٥ �ساملة مبعنى اأنها حت���ول دون متّكن 
البائ���ع من ال�ستظه���ار مبا يتيحه على نحو اآخر القان���ون الوطني املنطبق 
م���ن �سبل انت�ساف اإزاء خمالفة العق���د، لأن التفاقية ت�ستبعد اللجوء اإىل 

ر هي حال.)3( القانون الوطني حيثما توفِّ

 عدم تنفيذ اللتزام بو�سفه �سرطا 
م�سبقا لتدابري النت�ساف

ر اأي �سبل انت�ساف للم�سرتي اأن البائع مل ينفذ التزاما  3- يفرِت�ص توفُّ
م�ستم���دا من العقد، اأو من الأعراف التجارية، اأو من العادات التي ا�ستقر 
عليه���ا التعامل بني الطرفني، اأو من التفاقي���ة.)٤( وحتى اإذا حدث اإخالل 
بواج���ب اإ�سايف ل تتناول���ه التفاقية ب�سفة حمددة—مث���ل واجب تقدمي 
�سمان م�سريف ل�سالح امل�سرتي)٥(—يكون للم�سرتي احلق يف احل�سول 
عل���ى �سبل النت�ساف املتاحة مبوجب التفاقي���ة. ولي�ص ملدى عدم التنفيذ 
م���ن جان���ب البائع اعتب���ار لأغرا�ص الب���ت فيم���ا اإن كان للم�سرتي حق يف 

تداب���ري النت�ساف. وبالطبع، فاإن بع�ص �سبل النت�ساف ل تتاح للم�سرتي 
اإل اإذا كان���ت املخالف���ة جوهري���ة. وعموما، ل يكون لأ�سب���اب املخالفة من 
جانب البائع اأي اعتبار، اإل اإذا كان بو�سع البائع اأن يطالب باإعفاء مبوجب 
امل���ادة ٧9 )٥(. وعلى وجه اخل�سو�ص، ل ت�سرتط املادة ٤٥ )١( اأن يكون 
البائ���ع قد ت�سرف باإهمال اأو خطاأ اأو عن عمد لكي يطالب امل�سرتي ب�سبل 

النت�ساف املذكورة يف تلك املادة.)٦(

٤- غ���ري اأنه اإذا كانت م�سوؤولي���ة البائع عن اأحد �سبل النت�ساف، فيما 
يتعل���ق مبخالفة ما، تعتمد عل���ى �س���روط اأخرى—وخ�سو�سا على توجيه 
اإخط���ار من امل�سرتي يف الوق���ت املنا�سب وب�سورة �سحيح���ة )انظر املواد 
3٨ و39 و٤3(—فيج���ب عندئ���ٍذ الوفاء بال�س���روط الإ�سافية لكي يحفظ 

امل�سرتي حقه يف احل�سول على تدابري النت�ساف.)٧(

احلقوق املخولة مبوجب اأحكام املواد ٤٦-٥٢

٥- تكتف���ي امل���ادة ٤٥ )١( )اأ( بالإ�سارة اإىل امل���واد ٤٦-٥٢. ورغم اأن 
جمي���ع �سبل النت�ساف املن�سو����ص عليها يف هذه امل���واد ت�سرتط اأن يكون 
 ق���د حدث اإخالل بالتزام، فاإنها متيز ب���ني اأنواع الإخالل. فاملواد ٤٦ )٢( 
 و٤9 )١( )اأ( و٥١ )٢( ت�س���رتط ح���دوث اإخ���الل جوه���ري. ول تنطب���ق
امل���ادة ٤9 )١( )ب( اإل يف حال���ة عدم الت�سليم؛ وم���ن امل�سكوك فيه ما اإن 
كانت املادة ٥٠ تنطبق على حالت غري حالت ت�سليم ب�سائع غري مطابقة. 
وتتن���اول املادة ٥١ عدم التنفيذ اجلزئي؛ وتتناول املادة ٥٢ الت�سليم املبكر 

وت�سليم كمية زائدة.

املطالبة بالتعوي�ص

٦- ت�س���ع امل���ادة ٤٥ )١( )ب( ال�سروط املو�سوعي���ة ملطالبة امل�سرتي 
بالتعوي�ص.)٨( ويف حالة اإخالل البائع بالتزام تعاقدي من اأي نوع، ي�ستطيع 
امل�سرتي الذي عانى من خ�سارة نتيجة لذلك الإخالل املطالبة بالتعوي�ص. 
فعل���ى �سبيل املث���ال، ي�ستطيع امل�س���رتي املطالبة بالتعوي�ص ع���ن اخل�سائر 
الناجت���ة عن ت�سلي���م ب�سائع معيب���ة.)9( وي�ستطيع امل�س���رتي اأي�سًا املطالبة 
بتعوي����ص عن اأي خ�سارة مرتتب���ة يتكبدها عندما يعل���ن البائع مقدما اأنه 
ل���ن يتمكن م���ن الت�سليم يف الوقت املح���دد، فريتكب البائ���ع بذلك اإخالًل 



توقعي���ا بالعقد باملعنى املق�سود يف املادة ٧١.)١٠( غري اأنه اإذا كان العقد اأو 
التفاقي���ة يفر�سان مزيدًا من ال�س���روط على ا�ستحقاق امل�سرتي للتعوي�ص 
—مثل �سرط الإخطار مبوجب املواد 3٨ و39 و٤3—فيجب الوفاء بهذه 

ال�سروط اأي�سًا.)١١(

٧- وخالف���ًا للعدي���د م���ن الأنظم���ة الوطني���ة، ل يتوقف ح���ق املطالبة 
بالتعوي����ص مبوج���ب التفاقية عل���ى اأي نوع من اخلط���اأ اأو اأي اإخالل بوعد 
�سري���ح اأو م���ا �ساب���ه ذلك؛ فذل���ك احل���ق ل يفرت�ص �سوى ح���دوث تخلف 
مو�سوع���ي ع���ن التنفيذ.)١٢( ول ُيعف���ى البائع من امل�سوؤولي���ة عن التعوي�ص 
 اإل مبوج���ب ال�س���روط املن�سو����ص عليها يف امل���ادة ٧9 اأو يف حال���ة ت�سملها

املادة ٨٠.)١3(

٨- وتوفر امل���واد ٧٤-٧٧ التي ت�سري اإليها امل���ادة ٤٥ )١( )ب( قواعد 
حل�س���اب مقدار التعوي�سات، لكن تلك الأح���كام ل ت�سكل اأ�سا�سًا للمطالبة 

بالتعوي�سات.)١٤(

9- ول تظهر من القرارات التي طبقت املادة ٤٥ )١( )ب( اأي �سعوبة 
يف تطبيق هذا احلكم يف حد ذاته.)١٥( وقد تن�ساأ م�ساكل حول وجود التزام 
عل���ى البائع ومدى ذلك اللتزام اأو حول مق���دار التعوي�سات، ولكن مبا اأن 
هذين اجلانبني كليهم���ا تتناولهما اأحكام اأخرى )املواد 3٠-٤٤ و٧٤-٧٧، 
 على التوايل( فاإنه ُيكتفى يف هذه الق�سايا بالإ�سارة اإىل املادة ٤٥ )١( )ب(،

وذلك عموما دون بحثها بالتف�سيل.)١٦(

جتميع �سبل النت�ساف )٤٥ )٢((

١٠- احل���ق يف املطالبة بالتعوي�س���ات هو �سبيل النت�س���اف املتاح دائمًا 
للم�سرتي اإذا �سببت خمالفة العقد اأي �سرر له. وميكن التذرع بهذا احلق 
اإىل جانب اأي �سبيل انت�ساف اآخر بغية احل�سول على تعوي�ص عن اخل�سائر 
التي تقع رغم �سبيل النت�ساف الآخر.)١٧( اإل اأن مقدار التعوي�سات يتوقف 

على �سبيل النت�ساف الآخر الذي جلاأ اإليه امل�سرتي.)١٨(

عدم منح فرتات �سماح )٤٥ )3((

١١- حت���ّد امل���ادة ٤٥ )3( من قدرة املحاكم وهيئ���ات التحكيم على منح 
ل امل�سرتي  ف���رتات �سماح وعلى متديد فرتة تنفي���ذ اللتزامات عندما يحمِّ
البائ���ع امل�سوؤولية عن خمالفة للعق���د.)١9( ورغم اأن هذا الحتمال ميكن اأن 
ُيعت���رب م�ساأل���ة تتعلق بقانون الإج���راءات ولذلك يقع خ���ارج نطاق انطباق 
التفاقية فاإن املادة ٤٥ )3( ت�ستبعده �سراحة. واحلكم موّجه اإىل املحاكم 
وهيئ���ات التحكيم. وللطرفني نف�سيهما احلري���ة يف متديد فرتة التنفيذ اأو 

تعديلها على نحو اآخر يف اأي وقت.

م�سائل اأخرى

١٢- يتب���ع م���كان التنفي���ذ بالن�سب���ة ل���كل احلق���وق واملطالب���ات مبوجب 
امل���ادة ٤٥ مكان تنفيذ اللت���زام الأ�سا�سي—اأي ت�سلي���م الب�سائع وت�سليم 
امل�ستندات، اإلخ—الذي جرت خمالفته.)٢٠( ولذا فمن املهم حتديد مكان 

تنفيذ اللتزام الأ�سا�سي.

١3- ول تتن���اول التفاقية قانون التق���ادم.)٢١( ومن ثم فاإن فرتة التقادم 
املنطبق���ة عل���ى احلقوق والدع���اءات املن�سو�ص عليها يف امل���ادة ٤٥ يجب 
اأن حت���دد بالرج���وع اإىل القان���ون الوطني املنطبق، اأو وفق���ًا لتفاقية فرتة 

التقادم يف البيع الدويل للب�سائع، حيثما تنطبق.)٢٢(

عبء الإثبات

١٤- ل تت�س���ل م�ساألة عبء الإثبات مبوجب ه���ذا احلكم اإل باملطالبة 
بالتعوي�س���ات مبوجب املادة ٤٥ )١( )ب(، لأن الأجزاء الأخرى من املادة 
٤٥ ل متن���ح حقوقًا ملمو�سة ميك���ن للم�سرتي اأن يقيم دعوى على اأ�سا�سها. 
اأم���ا بالن�سبة للمطالب���ة بالتعوي�سات فاإن العبء يقع عل���ى عاتق امل�سرتي، 
الذي يجب اأن ُيثبت اإخالل البائع بالتزام، ف�ساًل عن اخل�سائر التي �سّببها 
ذلك الإخالل.)٢3( ووفقًا للمادة ٧9، يقع على البائع عبء اإثبات اأي ظروف 

ُتعفي من امل�سوؤولية.)٢٤(

احلوا�ضي

 )١( انظ���ر الوثائ���ق الر�سمي���ة ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعق���ود البيع الدويل للب�سائع، فيين���ا، ١٠ اآذار/مار����ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�س���ورات الأمم املتحدة، رقم

املبيع A.81.IV.3(، 3٧ )"فهر�ص ل�سبل النت�ساف املتاحة للم�سرتي"(.
)٢( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم ٨٥ ]حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة نيويورك ال�سمالية، الوليات املتحدة، 9 اأيلول/�سبتم���رب ١99٤[، اأكدت جانبا منها جزئيا ونق�ست 

جانبا اآخر ق�سية كالوت رقم ١3٨ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، ٦ كانون الأول/دي�سمرب ١99٥[؛ ق�سية كالوت رقم ١٤٠ ]هيئة التحكيم 
التج���اري ال���دويل بغرفة التجارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، ١٦ اآذار/مار�ص ١99٥ )ق���رار التحكيم رقم ١99٤/١٥٥([؛ مركز القاه���رة الإقليمي للتحكيم 
التج���اري، م�س���ر، 3 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ١99٥، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٦ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة يف هامبورغ، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص و٢١ حزيران/يونيه 
 ICC International Court of Arbitration ،)١99٦[ )انظ���ر الن����ص الكام���ل للقرار(؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، فرن�سا، ١99٦ )قرار التحكي���م رق���م ٨٢٤٧
Bulletin، ٢٠٠٠، ٥3؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٦ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢3 متوز/يوليه ١99٧[؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٤٨ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر 
١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ١٠٢٢ ]هيئة التحكيم املو�سعة للتجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�سربية، �سربيا، ٢3 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨[. 

انظر اأي�سا النبذة ب�ساأن املادة ٧٤، الفقرة ١٠.
)3( حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ١٠ اأيار/ماي���و ٢٠٠٢ (.Geneva Pharmaceuticals Tech. Corp. v. Barr Labs. Inc)، متاحة يف 

الإنرتن���ت على العن���وان: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020510u1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة كنتك���ي ال�سرقية، الوليات املتحدة، ١٨ اآذار/
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080318u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Sky Cast, Inc. v. Global Direct Distribution, LLC) مار�ص ٢٠٠٨

)٤( انظ���ر، مث���ال، ق�سي���ة كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�س���را، ١٠ �سباط/فرباير ١999[؛ ق�سية كالوت رقم ٧٢٤ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف 

كوبلينت����ص، اأملاني���ا، ١٤ كانون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٦[ )ت�سليم ب�سائع معباأة تعبئة غري كافية(؛ ق�سية كالوت رقم ٨٥٠ ]حمكمة مقاطع���ة مدريد، الدائرة ١٤اأ، اإ�سبانيا، ٢٠ �سباط/
فرباير ٢٠٠٧[ )ب�سائع زائدة الرطوبة(.

٢٢٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٢٦

)٥( انظر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، م�سر، 3 ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٥، يونيلك�ص.

)٦( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١٠ �سباط/فرباير ١999[.

.٢٠٠٨، ١٠٦ Internationales Handelsrecht ٧( ق�سية كالوت رقم ١٠٥٨ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧[، متاحة يف(

)٨( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانت���ون زيوريخ، �سوي�سرا، ١٠ �سباط/فرباير ١999[. هناك حكم مواٍز، هو املادة ٦١ )١( )ب(، يجيز للبائع 

اأن يطالب بالتعوي�ص عن اأي خمالفة للعقد من جانب امل�سرتي.
ر اأن البائع الذي �سّلم نوافذ معيبة ورّكبها م�سوؤول عن تعوي�ص  )9( انظر، مثاًل، ق�سية كالوت رقم ١٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 9 حزيران/يونيه ١99٥[ )تقرَّ

امل�سرتي عن تكاليف ا�ستبدال النوافذ املعيبة(.
.٢٠٠٠، ٧٠ ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)١٠( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير ١99٧ )قرار التحكيم رقم ٨٧٨٦(

،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)١١( انظر، مثال، هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، حزيران/يونيه ١99٦ )قرار التحكيم رقم ٨٢٤٧( 

٢٠٠٠، ٥3؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 3٦٤ ]حمكم���ة منطق���ة كولونيا، اأملاني���ا، 3٠ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ١999[؛ ق�سية كالوت رق���م ٧٧٥ ]حمكمة منطقة فرانكف���ورت اآم ماين، اأملانيا، 
١١ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٥[؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٢١ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٦[؛ ق�سية كالوت رق���م ٧٢3 ]املحكمة الإقليمية العليا يف 
كوبلينت�ص، اأملانيا، ١9 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٦[. انظر اأي�سا الوثائق الر�سمية ملوؤمتر 

.3٦-3٤ ،)A.81.IV.3 الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
)١٢( انظر الوثائق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، 3٧، ومثاًل، ق�سية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ١٠ �سباط/فرباير ١999[.

ر فيه اأن الإعفاء مبوجب املادة ٧9 ل ينطبق، انظر ق�سية كالوت رقم ١٤٠ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد  )١3( لالط���الع عل���ى مث���ال تقرَّ

الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١٦ اآذار/مار�ص ١99٥ )قرار التحكيم رقم ١99٤/١٥٥([.
)١٤( انظر الوثائق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، 3٧. انظر اأي�سا النبذة ب�ساأن املادة ٧٤، الفقرة ١٠.

)١٥( انظ���ر، مث���ال، القرارات امل�سار اإليه���ا يف احلا�سية ٢ اأعاله؛ انظر اأي�سا، كمثال اآخ���ر، املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٧ كانون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠9، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)١٦( انظ���ر، كمث���ال: ق�سية كالوت رقم ٨٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٠ �سباط/فرباير ١99٤[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٨3 

]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�ص ١99٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص 
 ICC International Court of ،)١99٦[ )انظ���ر الن����ص الكامل للقرار(؛ هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�س���ا، حزيران/يونيه ١99٦ )قرار التحكيم رق���م ٨٢٤٧
Arbitration Bulletin، ٢٠٠٠، ٥3؛ ق�سية كالوت رقم ٢١٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٥ �سباط/فرباير ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٢١9 ]حمكمة كانتون فاليه، 
�سوي�س���را، ٢٨ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ١99٧[، اأي�سا يف يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم ٢93 ]هيئة هامب���ورغ للتحكيم الوّدي، اأملانيا، ٢9 كانون الأول/دي�سمرب ١99٨[؛ ق�سية كالوت رقم 
 Internationales 3٤٨ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١999[؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٥ اآذار/مار�ص ٢٠٠٨، متاحة يف

.٢٥3 ،٢٠٠٨ ،Handelsrecht

)١٧( انظ���ر على �سبي���ل املثال، ق�سية كالوت رقم 3٤٥ ]حمكمة مقاطعة هايلربون، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ١99٧[؛ جلن���ة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبية، ٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070724c1.html. انظر اأي�سا النبذة 
ب�ساأن املادة ٤٦، الفقرة 9.

)١٨( انظر النبذة ب�ساأن املواد ٧٤-٧٦.

)١9( من���ح ف���رتات ال�سم���اح هذه ممكن، مثال، مبوجب الفق���رة 3 من املادة ١١٨٤ واملادة ١٢٤٤ من القان���ون املدين الفرن�سي ويف النظم لقانونية الت���ي تاأّثرت بالقانون املدين 

الفرن�سي.
)٢٠( املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الأول/دي�سمرب ١99٦؛ ق�سية كالوت رقم ٢٦٨ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١١ كانون الأول/دي�سمرب ١99٦[؛ حمكمة هريتوغينبو�ص، 

هولندا، 9 ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٥، يونيلك�ص؛ حمكمة ال�ستئناف يف باري�ص، فرن�سا، ٤ اآذار/مار�ص ١99٨؛ ق�سية كالوت رقم ٢٤٤ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ص، فرن�سا، ٤ اآذار/
مار�ص ١99٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٤٥ ]حمكمة ال�ستئناف، باري�ص، فرن�سا، ١٨ اآذار/مار�ص ١99٨[.

)٢١( انظر املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢٠٠9، Internationales Handelsrecht، ٢٠١٠، ٢٧. انظر اأي�سا النبذة ب�ساأن املادة ٤، الفقرة ١٤.

 Internationales ٢٢( ق�سية كالوت رقم 3٤٦ ]حمكمة منطقة ماينت�ص، اأملانيا، ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٨[؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢٠٠9، متاحة يف(

.٢٠١٠، ٢٧ Handelsrecht

)٢3( انظر، مثال، هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050527r1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٢١ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروهي، اأملاني���ا، ٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٦[؛ ق�سية 
كالوت رقم ٧٢3 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١9 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٦[.

)٢٤( انظر النبذة ب�ساأن املادة ٧9، الفقرة ٢٠.



املادة ٤٦
ا  )١( يج���وز للم�س���رتي اأن َيطلَب م���ن البائع تنفيَذ التزامات���ه اإلَّ اإذا كان امل�سرتي ق���د ا�ستعمل حقًّ

يتعار�ص مع هذا الطلب.
)٢( ل يج���وُز للم�س���رتي يف حالة عدم مطابقة الب�سائ���ع للعقد اأن يطلب من البائ���ع ت�سليَم ب�سائع 
ل خمالفًة جوهري���ة للعقد وطلب امل�سرتي ت�سليَم الب�سائع البديلة يف  بديل���ة اإّل اإذا كان العيُب يف املطابقة ُي�سكِّ
الوقت الذي يخطر فيه البائَع بعدم املطابقة وفقا لأحكام املادة 39 اأو يف ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.

)3( يج���وز للم�س���رتي يف حالة ع���دم ُمطاَبقة الب�سائع للعقد اأن َيطلب م���ن البائع اإ�سالَح العيب يف 
ل عبًئا غرَي معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف احلال. ويجُب  املطاَبق���ة اإّل اإذا كان ه���ذا الإ�سالُح ي�سكِّ
ا يف وقت الإخطار بوجود الَعيب يف املطاَبق���ة وفقًا للمادة 39 واإّما يف ميعاد معقول من وقت  طل���ُب الإ�س���الح اإمَّ

هذا الإخطار. 

نظرة جمملة

١- تعط���ي املادة ٤٦ حق���ا عاما للم�سرتي يف اأن يطلب من البائع تنفيذ 
التزامات���ه التعاقدي���ة عيني���ا. ويف ح���ني اأن الفقرتني ٢و3 تتن���اولن اإبدال 
الب�سائ���ع غ���ري املطابق���ة واإ�سالحه���ا )باملعن���ى املق�سود يف امل���ادة 3٥( 
وتو�سح���ان بع����ص القيود عل���ى تداب���ري النت�ساف املحددة ه���ذه، تنطبق 

الفقرة ١ على كل احلالت الأخرى.

٢- ويخ�س���ع احل���ق يف طل���ب التنفيذ للقي���د املتعلق بالتنفي���ذ املطابق 
املن�سو�ص عليه يف املادة ٢٨. واإذا مل يكن من �ساأن املحكمة املعنية، ا�ستنادا 
اإىل وقائ���ع الق�سي���ة املعرو�س���ة عليه���ا، اأن متنح هذا التدب���ري النت�سايف 
مبوج���ب قانونها الوطني، فال تك���ون ملزمة مبنحه مبوج���ب التفاقية.)١( 
ولذلك يجوز ملحاكم الولي���ات الق�سائية التي تقيد اإتاحة التنفيذ املطابق 
اأن ترف����ص منح التنفيذ املطاب���ق لاللتزام املتنازع علي���ه، اإل يف الظروف 
التي يكون من �ساأن املحكمة اأن متنح فيها هذا التدبري النت�سايف مبوجب 

قانونها الداخلي، ويجوز لها اأن ل متنح �سوى التعوي�سات.

3- ويب���نّي ورود الن����ص على احل���ق يف التنفيذ يف املرتب���ة الأوىل �سمن 
التدابري النت�سافية املذكورة يف املواد ٤٦-٥٢ اأن اللتزام التعاقدي ينبغي، 
مبوجب اأحكام التفاقي���ة، اأن يحفظ بقدر الإمكان، ول ينبغي اأن يتاح ف�سخ 
ل ا�ستمرار  العق���د اإّل ب�سف���ة مالذ اأخ���ري،)٢( واإل اإذا مل يعد بالإم���كان حتمُّ
العقد، ب�سب���ب خمالفة ج�سيمة للعقد من جانب البائ���ع )انظر املادة ٤9(. 

وينطبق النهج نف�سه عندما يخالف امل�سرتي العقد )املادتان ٦٢ و٦٤(.

٤- وعلى الرغم من اأهمية احلق يف طلب التنفيذ، مل ُي�ستظهر به كثريا 
لت عموما التما�ص  يف القرارات املبلغ بها. فالواقع اأن الأطراف ال�ساكية ف�سَّ
تدابري انت�سافية اأخرى—ل�سيما حق املطالبة بالتعوي�ص. ويجوز للطرفني 

اأن يخرجا تعاقديا عن التدبري النت�سايف املتمثل يف التنفيذ املطابق.)3(

املتطلبات العامة

٥- احل���ق يف طلب تنفيذ اللتزام يفرت�ص م�سبق���ا وجود اللتزام واأنه 
مل يت���م الوفاء به حتى وق���ت الطلب. ويجب على امل�س���رتي، بال�ستثناءات 

املن�سو����ص عليه���ا يف املادت���ني ٤٠ و٤٤، اأن ميتثل اأي�س���ا ل�سروط الإخطار 
الواردة يف املادتني 3٨ و39.)٤(

٦- وع���الوة على ذلك يجب على امل�سرتي، لكي يتذرع بحقوقه مبوجب 
امل���ادة ٤٦، اأن "يطلب" التنفيذ. ويقت�سي ذلك توجيه طلب وا�سح بالوفاء 
باللت���زام املتنازع عليه.)٥( وتن�ص امل���ادة ٤٦ )٢( و)3( على اأن الإخطار 
املتعلق ب� "طلب" تدابري النت�ساف املبيَّنة فيها يجب اأن يوجه خالل فرتة 
معقول���ة. ويحق اأي�سا للم�سرتي اأن يحدد فرتة زمنية اإ�سافية للتنفيذ وفقا 

لأحكام املادة ٤٧.

 احلق العام يف طلب التنفيذ
)املادة ٤٦ )١((

٧- للم�سرتي حق عام مبوجب املادة ٤٦ )١(، ما عدا يف احلالت التي 
حتكمه���ا امل���ادة ٤٦ )٢( و)3(، يف اأن يطلب من البائع التنفيذ العيني لأي 
الت���زام م�ستحق. ولذل���ك يحق للم�سرتي اأن يطل���ب اأن ت�سليم الب�سائع، اأو 
قي���ام البائع با�ست�سدار الكفالة امل�سرفية املن�سو����ص عليها، اأو اأن يتقيد 
البائ���ع بالت���زام البي���ع احل�س���ري.)٦( وميكن للم�س���رتي اأن يطل���ب تنفيذ 
التزام���ات البائع هذه وغريها واأن ي�ستخدم، رهن���ا بالقيود التي تفر�سها 

املادة ٢٨، م�ساعدة املحاكم للح�سول على تنفيذها.

٨- واإذا كان التنفي���ذ العين���ي متع���ذرا، وذل���ك اإذا كان العق���د يتعل���ق 
بب�ساع���ة فريدة من نوعه���ا هلكت قب���ل الت�سليم مثال، ي�سق���ط اأي�سا حق 

امل�سرتي يف املطالبة بالتنفيذ.)٧(

9- وتقّي���د املادة ٤٦ )١( احلق يف فر����ص التنفيذ عندما يكون امل�سرتي 
قد جلاأ بالفعل اإىل تدبري انت�ساف يت�سارب مع طلب التنفيذ. ويحدث هذا 
الت�س���ارب عندما يف�سخ امل�س���رتي العقد، وكذلك عندم���ا يخف�ص امل�سرتي 
الثمن عمال باملادة ٥٠.)٨( بيد اأن امل�سرتي ي�ستطيع اجلمع بني طلب التنفيذ 
واملطالبة باأي تعوي�ص متبق، وعلى �سبيل املثال التعوي�ص الناجم عن التاأخري 
يف التنفيذ.)9( ويبقى بو�سع امل�سرتي الذي �سبق له اأن طلب التنفيذ اأن يختار 
تدب���ري انت�ساف اآخر، فيمكن مثال اأن يعلن ف�سخ العقد اإذا مت الوفاء بجميع 
�س���روط الف�سخ. ول ُيحرم امل�سرتي من طل���ب تدابري النت�ساف الأخرى اإل 

٢٢٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٢٨

اإذا ح���دد فرتة زمنية اإ�سافية للتنفيذ وفق���ا لأحكام املادة ٤٧، وذلك خالل 
تلك الفرتة فقط )رغم اأن امل�سرتي يحتفظ بحقه يف احل�سول على تعوي�ص 

عن تاأخر البائع يف التنفيذ— انظر املادة ٤٧ )٢(.

١٠- ول يل���زم التم�سك باحلق الع���ام يف طلب التنفيذ وفقا لأحكام املادة 
٤٦ )١( خ���الل ف���رتة زمني���ة معينة م���ا عدا ف���رتة التق���ادم العادية التي 
يفر�سه���ا القانون الوطن���ي املنطب���ق،)١٠( اأو التي تفر�سه���ا اتفاقية الأمم 
املتح���دة ب�ساأن فرتة التقادم يف البيع الدويل للب�سائع، اإذا كانت منطبقة. 
ويف املقاب���ل، حتد املادة ٤٦ )٢( و)3( من الف���رتة التي يتوجب فيها على 
امل�سرتي اأن يطلب تدابري النت�ساف املن�سو�ص عليها يف هذين احلكمني؛ 
وت�س���رتط امل���ادة ٤٦ )١( اإ�سدار اإعالن وا�سح ب���اأن امل�سرتي يطلب تنفيذ 
اللت���زام التعاق���دي،)١١( لكنها ل حت���د من الفرتة املتاحة له���ذا الإخطار. 
وراأت اإح���دى املحاكم اأن هذه الفجوة ينبغي اأن مُتالأ على �سبيل الإن�ساف 
م  م���ن خالل مب���ادئ اليوني���دروا )امل���ادة ٧-٢-٢(، التي تق�سي ب���اأن يقدَّ

الطلب يف غ�سون فرتة معقولة.)١٢(

  ت�سليم ب�سائع بديلة 
)املادة٤٦ )٢((

١١- تنطب���ق امل���ادة ٤٦ )٢( اإذا: )اأ( كان البائ���ع قد �سل���م ب�سائع غري 
مطابق���ة؛ و)ب( كان عدم املطابقة ي�س���كل خمالفة جوهرية للعقد؛ و)ج( 
كان امل�س���رتي قد طل���ب ا�ستبدال الب�سائع غري املطابق���ة "يف الوقت الذي 
يخطر فيه البائَع بعدم املطابقة وفقا لأحكام املادة 39 اأو يف ميعاد معقول 
من وق���ت هذا الإخط���ار". واإذا ا�ستوفيت هذه ال�س���روط، جتعل املادة ٤٦ 

)٢( من حق امل�سرتي اأن يطلب ت�سليم ب�سائع بديلة.)١3(

١٢- ويج���ب اأن ُيبت يف م�ساأل���ة ما اإن كانت الب�سائع غ���ري مطابقة وفقا 
للم���ادة 3٥؛ ويوج���د عدم مطابق���ة اإذا كان���ت الب�سائع معيب���ة اأو خمتلفة 
ع���ن الب�سائع املطلوبة مبوجب العق���د، اأو مغّلفة بطريقة غري �سحيحة، اأو 

كميتها ناق�سة.)١٤(

١3- ويرتك���ب البائ���ع خمالفة جوهري���ة بت�سليم ب�سائع غ���ري مطابقة اإذا 
كانت عدم املطابقة حترم امل�سرتي ب�سورة جوهرية مما كان يحق له توقعه 
د املخالفة اجلوهرية لأغرا�ص  مبقت�سى العق���د )املادة ٢٥(. ويجب اأن حتدَّ
د بها لأغرا�ص ف�س���خ العقد وفقا  امل���ادة ٤٦ )٢( بنف����ص الطريقة الت���ي حتدَّ
لأح���كام امل���ادة ٤9 )١( )اأ(، ووفقا للتعريف العام الوارد يف املادة ٢٥. وقد 
اعتربت قرارات رئي�سية �سادرة من املحاكم ب�ساأن ما ي�سكل خمالفة جوهرية 
)رغ���م اأن تل���ك القرارات �سدرت فيما يتعلق بامل���ادة ٤9( اأن عدم املطابقة 
املتعل���ق بالنوعية ل ي�سكل خمالفة جوهرية للعقد اإذا كان امل�سرتي ي�ستطيع، 
 دون م�سايقة غري معقولة، ا�ستخدام الب�سائع اأو اإعادة بيعها، ولو بح�سم.)١٥(

ولذلك، مثال، اعُترب اأن ت�سليم حلوم جممدة حتتوي على كميات مفرطة من 
 الده���ون وامل���اء— ولذلك كانت قيمتها يف راأي خب���ري اأقل بن�سبة ٢٥.٥ يف 
املائ���ة من قيم���ة اللحوم ذات النوعي���ة املتعاقد عليه���ا— ل ي�سكل خمالفة 
جوهري���ة للعقد لأن���ه كان يف ا�ستطاعة امل�سرتي اإعادة بيع اللحوم ب�سعر اأقل 
اأو اأن يجهزها بطريقة بديلة.)١٦( بيد اأنه اإذا مل يكن من امل�ستطاع ا�ستخدام 
الب�سائ���ع غري املطابق���ة اأو اإعادة بيعها عن طريق ب���ذل جهد معقول فتكون 
هن���اك خمالفة جوهري���ة.)١٧( وي�سح ذلك عندما تع���اين الب�سائع من عيب 
خط���ري، رغ���م اأنه ميكن مع ذلك ا�ستعمالها اإىل حد م���ا )مثال الزهور التي 
كان ينبغ���ي اأن تزه���ر طوال ال�سي���ف اإل اأنها مل تزه���ر اإل خالل جزء قليل 

م���ن املو�سم(،)١٨( اأو حيث تكون يف الب�سائع عي���وب رئي�سية ويكون امل�سرتي 
حمتاج���ا للب�سائع من اأجل عمليات ال�سنع التي يقوم بها.)١9( وباملثل، حيث 
كان ع���دم املطابقة قد نتج م���ن غ�ص الب�سائع بطريقة تعترب غري قانونية يف 
دولت���ي البائع وامل�سرتي عل���ى ال�سواء، رئي اأن هن���اك خمالفة جوهرية.)٢٠( 
غ���ري اأنه رئي اأن ت�سليم مقطورات جرارات يتجاوز ارتفاعها الرتفاع املتفق 

عليه والبالغ ٤ اأمتار مبقدار ١٠ �سنتيمرتات ل ي�سكل خمالفة جوهرية.)٢١(

١٤- وتن�ساأ م�س���اكل خا�سة ب�ساأن معيار املخالف���ة اجلوهرية عندما تكون 
الب�سائ���ع معيب���ة— حت���ى معيبة عيب���ا خطريا—لكن ميك���ن اإ�سالحها. 
وق���د راأت حماكم عدي���دة اأنه اإذا كان من ال�سهل اإ�س���الح العيوب فاإن عدم 
املطابق���ة ل ي�سكل خمالفة جوهرية.)٢٢( وعلى الأق���ل، عندما يعر�ص البائع 
اإج���راء اإ�سالحات �سريعة للعيب ويقوم بها دون م�سايقة للم�سرتي، ل تقرر 
املحاكم اأن العيب ي�سكل خمالفة جوهرية. )٢3( ويتفق ذلك مع حق البائع يف 
القي���ام بالعالج ح�سبما تن����ص املادة ٤٨ من التفاقية. وق���د اأ�سارت اإحدى 
املحاكم اأي�سا اإىل تنا�سب التكاليف واجلهود التي �سيتطلبها ال�ستبدال.)٢٤(

١٥- وت�سرتط املادة ٤٦ )٢( اأن يوجه امل�سرتي اإىل البائع اإخطارا يطلب 
في���ه ب�سائع بديلة، واأن يقوم امل�س���رتي بذلك خالل فرتة حمدودة. وميكن 
اأن يق���رتن طلب الب�سائع البديلة بتوجيه اإخط���ار بعدم املطابقة مبقت�سى 
امل���ادة 39، ويف تلك احلال���ة تنطبق احلدود الزمني���ة املن�سو�ص عليها يف 
ذلك احلكم؛)٢٥( بيد اأنه ميكن تقدمي الطلب اأي�سا خالل فرتة معقولة بعد 

الإخطار املوجه وفقا لأحكام املادة 39.

١٦- ويخ�س���ع حق امل�س���رتي يف املطالبة بب�سائع بديل���ة للتزامه باإعادة 
الب�سائ���ع امل�سلَّمة بحالة تطاب���ق جوهريا احلالة الت���ي ت�سلمها بها، وذلك 
عم���ال باملادة ٨٢ )١(. بيد اأن املادة ٨٢ )٢( تن�ص على ا�ستثناءات كبرية 

لهذا اللتزام بالإعادة باحلالة ال�سابقة.

١٧- وحي���ث عر�ص البائع اإبدال الب�سائع املعيبة جمانا، ورف�ص امل�سرتي 
هذا العر�ص )وا�ستخدم الب�سائع بطريقة غري منا�سبة(، خف�ست حمكمة 

مطالبة امل�سرتي بالتعوي�ص.)٢٦(

الإ�سالح )املادة ٤٦ )3((

١٨- تن�ص املادة ٤٦ )3( على اأن للم�سرتي احلق يف اأن يطالب بالإ�سالح 
يف حال���ة عدم مطابقة الب�سائع للعقد مبقت�س���ى معايري املادة 3٥. بيد اأن 
ه���ذا التدب���ري النت�سايف ل يكون متاح���ا اإل اإذا كان معقول يف �سوء جميع 
الظ���روف ال�سائدة. ويج���ب على امل�سرتي اأي�س���ا اأن يطلب الإ�سالح خالل 
نف����ص احلدود الزمنية املنطبقة عل���ى الإخطار مبقت�سى املادة ٤٦ )٢( –
اأي "يف الوقت الذي يخطر فيه البائَع بعدم املطابقة وفقا لأحكام املادة 39 

اأو يف ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار".)٢٧(

١9- ول تنطب���ق امل���ادة ٤٦ )3( اإل اإذا كان م���ن املمك���ن معاجل���ة عدم 
املطابقة بالإ�سالح. ويكون طلب الإ�سالح غري معقول اإذا كان يف ا�ستطاعة 
امل�سرتي اأن ي�سلح الب�سائع بنف�سه ب�سهولة؛ ولكن يبقى البائع م�سوؤول عن 

تكاليف ذلك الإ�سالح.)٢٨(

���ر فعليا اإذا اأمكن بع���ده ا�ستخدام الب�سائع  ٢٠- ويك���ون الإ�سالح قد وفِّ
ح�سبم���ا هو متفق علي���ه.)٢9( واإذا اأ�سبحت الب�سائع معيب���ة لحقا، توّجب 



على امل�ش���ري اأن يوجه اإخطارا بالعيوب.)30( وقد رئي اأن احلدود الزمنية 
املن�شو����ص عليه���ا يف امل���ادة 39 تنطبق على هذا الإخط���ار،)31( لكن طلب 
 اإ�ش���الح العيوب اجلديدة ميكن اأن يوجه خالل فرة معقولة بعد ذلك.)32( 
وق���د اعترب اإخط���ار اأول موجه خ���الل اأ�شبوعني، واإخطار ث���ان موجه بعد 
�شه���ر، واإخط���اران لحقان موجه���ان بعد �شت���ة اأ�شهر واأحد ع�ش���ر �شهرا، 

اإخطارات موجهة يف غ�شون وقت معقول.)33(

 21- وبعد توجيه الإخطار الواجب بعدم املطابقة، وفقا للمادة 45 )1( )ب(، 
ميك���ن للم�شري اأن يطال���ب بالتعوي�ص )انظ���ر اأي�شا اجلمل���ة الثانية من 
امل���ادة 48 )1((، ول يك���ون ملزما بطلب الإ�شالح، رغم اأن حمكمة قررت 
اأن امل�ش���ري ل ي�شتحق التعوي�ص اإل بع���د اأن يعطي البائع فر�شة لعالج اأي 

عيب يف املطابقة.)34(

احلوا�شي

)1( انظر النبذة ب�شاأن املادة 28.

.www.cisg.at/8_2200v.htm :2( انظر ق�شية كالوت رقم 428 ]املحكمة العليا، 7 اأيلول/�شبتمرب 2000[، متاحة اأي�شا يف الإنرنت على العنوان(

)3( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2004 )قرار التحكيم رقم 12173(، Yearbook of Commercial Arbitration XXXIV )2009( 111 وما يلي ذلك.

)4( انظ���ر، مث���ال، ق�شية كالوت رق���م 346 ]املحكمة املحلية يف ماينت�ص، اأملانيا، 26 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1998[؛ حمكم���ة ال�شتئناف يف بواتييه، فرن�شا، 28 ت�شرين الأول/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981126g1.html :اأكتوبر 2004، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان
)5( انظر ق�شية كالوت رقم 594 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كارلزروهي، اأملانيا، 19 كانون الأول/دي�شمرب 2002[ )اعُترب اأن رف�ص امل�شري موا�شلة التنفيذ، وطلبه رد الثمن 

ر اإما كطل���ب للتنفيذ اأو كتعديل لتاريخ الت�شليم،  املدف���وع مقدم���ا، يكف���ي(. احتوى التعليق الذي اأعدته اأمانة الأون�شيرال على م�ش���روع التفاقية على مثال لطلب مبهم ميكن اأن يف�شَّ
وه���و: "املث���ال 42-األ���ف: مل ت�شلَّم الب�شائع يف التاريخ املن�شو�ص عليه يف العقد وهو 1 متوز/يوليه، فكتب امل�ش���ري اإىل البائع، عندئذ، ما يلي: قد يكون اإخفاقكم عن الت�شليم يف يوم 
1 متوز/يولي���ه ح�ش���ب وعدك���م، لي�ص بالأمر البالغ اخلطورة بالن�شبة اإلين���ا، ولكننا بالتاأكيد �شنحتاج اإىل هذه الب�شائع يف موعد غايت���ه 15 متوز/يوليه". و�شلم البائع الب�شائع لحقا 
بحلول 15 متوز/يوليه." الوثائق الر�شمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�شائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ص - 11 ني�شان/اأبريل 1980 )من�شورات الأمم املتحدة، رقم 

.38 ،)A.81.IV.3 املبيع
)6( انظر الق�شايا التالية )ولكن حيث جلاأ امل�شرون اإىل �شبل انت�شاف اأخرى—اأي التعوي�شات اأو )بقدر الإمكان( الإبطال(: هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 

كان���ون الثاين/يناي���ر 1997 )ق���رار التحكي���م رق���م 8786(، ICC International Court of Arbitration Bulletin 2000، 70 )ت�شلي���م متاأخر(؛ مركز القاه���رة الإقليمي للتحكيم 
التجاري، م�شر، 3 ت�شرين الأول/اأكتوبر 1995، يونيلك�ص )متديد كفالة م�شرفية(؛ ق�شية كالوت رقم 2 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 17 اأيلول/�شبتمرب 

1991[ )اإخالل باتفاق بيع ح�شري(.
لت اإليها حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 20 اآب/اأغ�شط�ص Hilaturas Miel, S.L.( 2008(، متاحة  )7( كان هذا اأي�شا النتيجة التي تو�شّ

يف الإنرنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080820u1.html )ب�شبب القتال يف حرب العراق، مل يعد بو�شع البائع تنفيذ العقد(.
)8( انظ���ر الوثائ���ق الر�شمية ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�شائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ص - 11 ني�شان/اأبريل 1980 )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، 38، يف الفقرة 7.

)9( املرجع نف�شه. يف الفقرة 4.

)10( انظر على �شبيل املثال، ، ق�شية كالوت رقم 346 ]املحكمة املحلية يف ماينت�ص، اأملانيا، 26 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1998[.

)11( انظر الوثائق الر�شمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�شائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ص - 11 ني�شان/اأبريل 1980 )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، 38، يف الفقرتني 4 و5.

)12( هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 30 كانون الثاين/يناير 2007، يونيلك�ص.

http://cisgw3.law.pace. :13( انظ���ر، مث���ال، حمكمة ال�شتئناف يف بواتيي���ه، فرن�شا، 26 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2004، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العن���وان(

edu/cases/080820u1.html؛ جلن���ة التحكي���م القت�ش���ادي والتجاري ال���دويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبي���ة، 24 متوز/يوليه 2007، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070724c1.html. انظر اأي�شا املحكمة العليا، بولندا، 11 اأيار/مايو 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070511p1.html

)14( انظر النبذة ب�شاأن املادة 35.

)15( ق�شية كالوت رقم 171 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ني�شان/اأبريل 1996[؛ ق�شية كالوت رقم 248 ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، 28 ت�شرين الأول/اأكتوبر 1998[.

)16( ق�شية كالوت رقم 248 ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، 28 ت�شرين الأول/اأكتوبر 1998[.

)17( ق�شية كالوت رقم 150 ]حمكمة النق�ص، فرن�شا، 23 كانون الثاين/يناير 1996[ )نبيذ حملَّى ا�شطناعيا(؛ ق�شية كالوت رقم 79 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت 

اآم ماي���ن، اأملاني���ا، 18 كان���ون الثاين/يناير 1994[ )اأحذية توجد يف جلده���ا �شقوق(؛ املحكمة املحلية يف لند�ش���وت، اأملانيا، 5 ني�شان/اأبري���ل 1995، يونيلك�ص )قم�شان تي-�شريت 
انكم�شت مبقدار قيا�شني بعد غ�شلها لأول مرة(.

)18( ق�شية كالوت رقم 107 ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�شربوك، النم�شا، 1 متوز/يوليه 1994[.

)19( انظ���ر ق�شي���ة كالوت رق���م 138 ]حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتح���دة للدائرة الثانية، الوليات املتح���دة، 6 كانون الأول/دي�شم���رب 1995[ )اأجهزة �شغط ذات قدرة 

تربيدي���ة اأق���ل وا�شتهالك كهربائي اأعلى من الأجهزة املتعاق���د عليها، احتاجها امل�شري ل�شنع اأجهزة تكييف(؛ ق�شية كالوت رقم150 ]حمكم���ة النق�ص، فرن�شا، 23 كانون الثاين/
يناي���ر 1996[ )نبي���ذ حملَّى ا�شطناعي���ا(؛ ق�شية كالوت رقم 315 ]حمكمة النق�ص، فرن�ش���ا، 26 اأيار/مايو 1999[ )�شفائح فلزية غري منا�شب���ة لال�شتخدام املتوقع من جانب زبون 

امل�شري( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)20( ق�شي���ة كالوت رق���م 150 ]حمكم���ة النق�ص، فرن�ش���ا، 23 كانون الثاين/يناي���ر 1996[ )نبيذ حملَّى ا�شطناعيا، وه���ذا ممنوع مبوجب قانون الحت���اد الأوروبي والقوانني 

الوطنية(؛ ق�شية كالوت رقم 170 ]املحكمة املحلية يف ترير، اأملانيا، 12 ت�شرين الأول/اأكتوبر 1995[ )نبيذ حملَّى ا�شطناعيا(.
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040630b1.html :21( حمكمة غينت، بلجيكا، 30 حزيران/يونيه 2004، الرجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان(

)22( ق�شية كالوت رقم 196 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 26 ني�شان/اأبريل 1995[.
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢3٠

)٢3( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٥٢ ]حمكمة ال�ستئن���اف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٦ ني�سان/اأبري���ل ١99٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 3١ 

كانون الثاين/يناير ١99٧[.
)٢٤( جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021111c1.html

)٢٥( انظر النبذة ب�ساأن املادة 39، الفقرات ١9-٢٦.

)٢٦( ق�سية كالوت رقم ٥٥3 ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤[ )تخفي�ص بن�سبة ٥٠ يف املائة(.

)٢٧( انظر ق�سية كالوت رقم ٢٢٥ ]حمكمة ال�ستئناف، فر�ساي، فرن�سا، ٢9 كانون الثاين/يناير ١99٨[. انظر اأي�سا الفقرة ١٥ اأعاله.

)٢٨( ق�سية كالوت رقم ١٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 9 حزيران/يونيه ١99٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢9( ق�سية كالوت رقم ١٥٢ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ١99٥[.

)3٠( حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 9 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٤، يونيلك�ص.

)3١( املرجع نف�سه.

)3٢( ق�سية كالوت رقم ٢٢٥ ]حمكمة ال�ستئناف، فر�ساي، فرن�سا، ٢9 كانون الثاين/يناير ١99٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)33( املرجع نف�سه.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030325g1.html :3٤( املحكمة املحلية يف كولونيا، اأملانيا، ٢٥ اآذار/مار�ص ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(



املادة ٤٧

د للبائع فرتًة اإ�سافية تكوُن مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته. )١( يجوُز للم�سرتي اأن يحدِّ

���َذ التزاماته يف  ���ى فيها امل�سرتي اإخطارًا م���ن البائع باأنه لن ينفِّ )٢( فيم���ا ع���دا احلالت التي يتلقَّ
رة له  دة ل يجوز للم�سرتي قبل انق�ساء هذه الفرتة اأن ي�ستعمَل اأيَّ حقٍّ من احلقوق املقرَّ الفرتة الإ�سافية املحدَّ
ه يف طلب تعوي�سات عن التاأخري يف التنفيذ. يف حالة خمالفة العقد. غري اأنَّ امل�سرتي ل يفقد ب�سبب ذلك حقَّ

نظرة جمملة

١- تعط���ي املادة ٤٧ )١( امل�سرتي احلق يف حتدي���د فرتة اإ�سافية )اأو 
Nachfrist بالأملاني���ة تبع���ا مل�سابهتها لقاعدة يف القان���ون الأملاين()١(—
ع���الوة على الف���رتة املح���ددة يف العقد—يتوجب خاللها عل���ى البائع اأن 
ل احلك���م احلق يف طلب التنفيذ وفقا لأحكام  ينف���ذ التزاماته. وبذلك يكمِّ
املادة ٤٦، ولكن له ارتباط خا�ص باحلق يف ف�سخ العقد مبوجب املادة ٤9. 
والواق���ع اأن للم���ادة ٤٧ اأهمية عملي���ة فيما يتعلق اأ�سا�س���ا باحلكم الأخري. 
فامل���ادة ٤9 )١( )ب( تن����ص عل���ى اأن���ه اإذا مل يقم البائ���ع بالت�سليم حتى 
انته���اء الفرتة الإ�سافية املحددة وفقا للم���ادة ٤٧، جاز للم�سرتي اأن يعلن 
ف�س���خ العقد. وم���ن ثم فاإن حتديد فرتة اإ�سافية ميه���د الطريق اأمام ف�سخ 
العق���د. بيد اأن اآلية ف�سخ العقد هذه ل تنطب���ق اإل يف حالت عدم الت�سليم 
باملعن���ى الدقي���ق.)٢( فحي���ث ي�سل���م البائع ب�سائ���ع غري مطابق���ة، ل يكون 
حتديد فرتة اإ�سافية �سروريا ول مفيدا يف احل�سول على حق ف�سخ العقد. 
 ويف ه���ذه احل���الت، يتوقف هذا احلق عل���ى ما اإن كان الإخ���الل جوهريا 

وح�سب.)3(

٢- وتن����ص املادة ٤٧ )٢( على اأن امل�س���رتي الذي يحدد فرتة اإ�سافية 
عم���ال بهذا احلكم ُيلزم نف�س���ه بعدم اللجوء اإىل تداب���ري انت�ساف اأخرى 
خ���الل تلك الف���رتة، رغم اأنه يحتف���ظ باحلق يف املطالب���ة بتعوي�سات عن 
التاأخ���ري يف التنفي���ذ ال���ذي يحدث خ���الل تل���ك الف���رتة.)٤( والق�سد من 
ه���ذا الأث���ر اللزامي ه���و حماي���ة البائع الذي ميكن���ه، ا�ستجاب���ة لإخطار 
امل�س���رتي ال���ذي يحدد ف���رتة اإ�سافية للتنفي���ذ، اأن يع���دَّ للتنفيذ—نتيجة 
لذلك—خ���الل تلك الفرتة، ورمبا بكلفة كبرية، وم���ن ثم ينبغي اأن يكون 
ل���ه احل���ق يف اأن يتوقع قبول امل�س���رتي بالتنفيذ املطل���وب اإن مل يكن معيبا 
عل���ى نحو اآخ���ر.)٥( ول يك���ون امل�سرتي ح���را يف اللجوء خ���الل تلك الفرتة 
اإىل تداب���ري النت�ساف الأخ���رى املتاحة اإل اإذا اأبلغه البائ���ع باأنه لن ينفذ 
 التزامات���ه خالل الفرتة الإ�سافية، لأن البائع يف تلك احلالة ل يحتاج اإىل

اأي حماية.

3- وت�سم���ح امل���ادة ٤٧ للم�سرتي باأن يح���دد فرتة اإ�سافي���ة لتنفيذ اأي 
الت���زام مل ينف���ذه البائ���ع. وم���ن ث���م ميك���ن اأن ينطبق احلكم عل���ى جميع 
اللتزام���ات التي وافق البائع عل���ى الوفاء بها. بيد اأن من���ح فرتة اإ�سافية 
وفق���ا لأحكام املادة ٤٧ ل ي�سكل خط���وة نحو ف�سخ العقد اإل اإذا اأخل البائع 

بواجبه ت�سليم الب�سائع.

 حتديد فرتة اإ�سافية
)املادة ٤٧ )١((

٤- يح���ق للم�س���رتي، ولكن دون اإلزام، اأن يحدد ف���رتة اإ�سافية لتنفيذ 
البائع التزاماته مبقت�سى املادة ٤٧ )١(.)٦( بيد اأنه عندما ل ي�سلم البائع 
الب�سائع يف التاريخ امل�ستحق، ميكن للم�سرتي اأن ي�ستفيد من حتديد فرتة 
اإ�سافي���ة للبائ���ع لينفذ التزامات���ه بالت�سليم. فعدم ت�سلي���م البائع للب�سائع 
خ���الل الفرتة املح���ددة على هذا النحو ي�سمح للم�سرتي ب���اأن يف�سخ العقد 
دون اأن يتع���ني عليه اأن يثب���ت اأن تاأخري البائع كان خمالفة جوهرية.)٧( بل 
هناك ق�سايا ُذكر فيها اإنه اإذا مل يقم امل�سرتي مبنح فرتة اإ�سافية يف حالة 

ت�سليم متاأخر، ل يكون له احلق يف اأن يف�سخ العقد.)٨(

٥- ويج���ب اأن تكون الف���رتة الإ�سافية التي يحدده���ا امل�سرتي معقولة 
الطول للوفاء مبتطلبات املادة ٤٧ )١(. وقد اعُتربت فرتة اإ�سافية قدرها 
اأ�سبوع���ان لت�سليم ثالث م���ن اآلت الطباعة من اأملاني���ا اإىل م�سر مفرطة 
الق�س���ر، بينم���ا اعترُبت فرتة �سبع���ة اأ�سابي���ع معقول���ة.)9( ويف عملية بيع 
دامنركية-اأملاني���ة ل�سيارة، اعُتربت ف���رتة اإ�سافية للت�سلي���م قدرها ثالثة 
اأ�سابيع اإىل اأربعة معقولة.)١٠( وفيما يتعلق بالفرتة املعقولة، يتعني و�سع جميع 
الظروف ذات ال�سل���ة بالق�سية يف العتبار )مبا يف ذلك �سلوك الطرفني 
 واملفاو�س���ات والع���ادات املرعية بينهم���ا، والأعراف )امل���ادة ٨ )3((.)١١(
ويف ح���ال ح���دد امل�سرتي ف���رتة اإ�سافية غ���ري معقول���ة الق�س���ر للت�سليم، 
ا�ستعا�س���ت املحاكم عنها بفرتة معقولة.)١٢( وراأت املحاكم اأي�سا اأن �سرط 
املعقولي���ة ُي�ستوفى اإذا قام امل�سرتي، الذي �سب���ق له اأن حدد فرتة ق�سرية 
غ���ري معقولة، بانتظ���ار الت�سليم بعد ذل���ك اإىل حني انق�س���اء فرتة زمنية 

معقولة قبل اإر�سال اإخطاره بالف�سخ.)١3(

٦- ويج���ب على امل�سرتي، لك���ي ي�ستظهر بامل���ادة ٤٧ بطريقة �سحيحة 
ويك���ون له احلق يف ف�س���خ العقد اإذا مل يقم البائ���ع بالت�سليم خالل الفرتة 
الإ�سافي���ة، اأن يو�س���ح اأن عل���ى البائ���ع اأن ينف���ذ التزاماته خ���الل الفرتة 
الإ�سافي���ة املحددة.)١٤( وم���ن ال�سروري التعبري بو�سوح ع���ن اأن امل�سرتي 
مينح مهل���ة نهائي���ة )مثال،"تاريخ الت�سلي���م النهائ���ي: 3٠ اأيلول/�سبتمرب 
ر اأن جمرد اإر�س���ال تذكري يطالب بالت�سليم دون  ٢٠٠٢"(.)١٥( ولذل���ك تقرَّ
اإبطاء ل يكفي، ب�سبب عدم حتديد وقت اإ�سايف للت�سليم.)١٦( ومن الناحية 
الأخ���رى، رئي اأنه يكفي لأغرا�ص امل���ادة ٤٧ )١( اأن يقبل امل�سرتي بتاريخ 
ت�سلي���م جديد اقرتحه البائع، �سريط���ة اأن يو�سح امل�سرتي اأن التنفيذ حتى 
ذل���ك التاريخ اأمر جوه���ري.)١٧( ومت التو�سل اإىل نف����ص النتيجة يف ق�سية 

٢3١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢3٢

قب���ل فيها امل�سرتي عدة طلبات من البائع لتمديد وقت الت�سليم.)١٨( وحيث 
���ل امل�س���رتي الت�سلي���م املتاأخ���ر لعدة دفع���ات يف اإطار عملي���ة بيع على  حتمَّ

دفعات، رئي اأن �سلوك امل�سرتي يعادل منح فرتة زمنية اإ�سافية.)١9(

٧- ول يوج���د عل���ى العم���وم اأي �سرط ب�س���اأن ال�سكل ال���ذي يجب على 
امل�س���رتي اأن ي�ستخدم���ه لتحديد الوقت الإ�سافي—وه���ذا نهج يت�سق مع 
اأح���كام امل���ادة ١١؛ بيد اأن���ه عندما ينطبق حتفظ مبقت�س���ى املادة 9٦، قد 
يتع���ني الوفاء با�سرتاطات ال�سكل. وعندما ل ينطبق مثل ذلك التحفظ، ل 
اعتبار ملا اإن كان متديد امل�سرتي للوقت قد اأُر�سل كتابة اأو �سفويا اأو اأُجري 

�سمنيا.)٢٠(

٨- وم�ساأل���ة م���ا اإن كان متدي���د الفرتة جم���رد حتديد لف���رتة اإ�سافية 
للتنفي���ذ )مع ترك تاريخ الت�سليم الأ�سلي، الخ، قائما( اأم هو تعديل للعقد 
الأ�سل���ي هي م�ساأل���ة تف�س���ري.)٢١( ويف احلال���ة الأخرية، ل يل���زم اأن يكون 

لة اأ�سا�ص ف�سخ العقد. انق�ساء فرتة الت�سليم املعدَّ

 اأثر حتديد فرتة اإ�سافية
)املادة ٤٧ )٢((

9- حتديد فرتة اإ�سافية مبقت�سى املادة ٤٧ )١( يفيد يف البداية البائع، 
ال���ذي يك�سب بذلك متدي���دا لوقت التنفيذ. وتن�ص امل���ادة ٤٧ )٢( على اأنه 
ل يج���وز للم�س���رتي ف�سخ العق���د اأو تخفي�ص الثمن )انظر امل���ادة ٥٠( اأثناء 
�سري���ان الفرتة الزمنية الإ�سافية ما مل يك���ن البائع قد اأعلن اأنه ل ي�ستطيع 
التنفي���ذ اأو لي�ص على ا�ستع���داد للتنفيذ خالل الف���رتة الإ�سافية)٢٢( اأو جعل 
تنفي���ذه متوقفا عل���ى �سروط غري من�سو����ص عليها يف العق���د.)٢3( واإذا قام 
البائ���ع بالتنفيذ خ���الل الفرتة الزمني���ة الإ�سافية فيجب عل���ى امل�سرتي اأن 
يقب���ل التنفيذ. ومع ذلك يحتفظ امل�سرتي بحق���ه يف املطالبة بالتعوي�ص عن 
اخل�سائ���ر التي �سببها التاأخر يف التنفيذ. واإذا مل يقم البائع بالتنفيذ خالل 
الفرتة الإ�سافية، ج���از للم�سرتي اأن يلجاأ اإىل اأي تدبري انت�سايف متاح، مبا 
يف ذل���ك ف�سخ العقد، وفقا لل�سروط الت���ي حتددها املادة ٤9. بيد اأن الفرتة 
الزمنية الإ�سافية ل متنع الطرفني من تعديل عقدهما عن طريق اتفاق.)٢٤(

احلوا�ضي

)١( ق�سية كالوت رقم 9٥٦ ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ٢٠ اأيار/مايو ٢٠٠9 (Olivaylle Pty Ltd v. Flottweg GmbH & Co KGAA)[، متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090520a2.html :على العنوان
)٢( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم 99٠ ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ١99٧[؛ حمكمة كانتون 

ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠9، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ٢٠٢٦. انظر اأي�سا النبذة ب�ساأن املادة ٤9، الفقرة ٢١.
)3( املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ١٧33.

)٤( انظر ق�سية كالوت رقم ٨٤٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثالثة، الوليات املتحدة، ١9 متوز/يوليه ٢٠٠٧[.

)٥( انظ���ر الوثائ���ق الر�سمية ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

.٤٠-39 ،)A.81.IV.3

)٦( املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٤ متوز/يوليه ١99٧، يونيلك�ص.

)٧( انظر املادة ٤9 )١( )ب(؛ انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٨٤٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثالثة، الوليات املتحدة، ١9 متوز/يوليه ٢٠٠٧[.

)٨( انظ���ر، مث���ال، ق�سي���ة كالوت رقم ٧ ]املحكمة املحلي���ة يف اأولدينبورغ اإن هول�ستاين، اأملاني���ا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٠[؛ ق�سية كالوت رق���م ٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

دو�سلدورف، اأملانيا، ١٠ �سباط/فرباير ١99٤[؛ ق�سية كالوت رقم ١٢٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢٢ �سباط/فرباير ١99٤[.
)9( ق�سية كالوت رقم ١3٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ٢٤ اأيار/مايو ١99٥[.

)١٠( ق�سية كالوت رقم 3٦٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١999[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١١( حمكم���ة اآرنهي���م، هولندا، ٧ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠٨، املوقع ال�سبك���ي CISG-online، الرقم ١٧٤9 )اعُتربت الفرتة البالغة ٨ اأ�سابي���ع اإىل ١٢ اأ�سبوعا التي عر�سها 

امل�سرتي معقولة(.
)١٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ١3٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيل���ي، اأملانيا، ٢٤ اأيار/مايو ١99٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكم���ة املحلية يف اإيلفانغني، اأملانيا، ٢١ اآب/

اأغ�سط�ص ١99٥، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم 3٦٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١999[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)١3( املحكمة املحلية يف اإيلفانغني، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ص ١99٥، يونيلك�ص؛ ق�سية كالوت رقم 3٦٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، ٢٧ ني�سان/اأبريل ١999[ 

)انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)١٤( انظ���ر حمكم���ة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠9، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرق���م ٢٠٢٦. انظر اأي�سا الوثائق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة 

املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.81.IV.3(، 39، الفقرتان ٦ و٧.
،)A.81.IV.3 ١٥( الوثائق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع( 

39، الفقرة ٧.
)١٦( ق�سية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٧[.

)١٧( ق�سية كالوت رقم ٢٧٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٨ �سباط/فرباير ١99٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١٨( ق�سية كالوت رقم ٢٢٥ ]حمكمة ال�ستئناف، فر�ساي، فرن�سا، ٢9 كانون الثاين/يناير ١99٨[.

)١9( ق�سية كالوت رقم ٢٤٦ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٧[.

)٢٠( انظر القرارات امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة.

)٢١( ق�سية كالوت رقم ٨٤٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثالثة، الوليات املتحدة، ١9 متوز/يوليه ٢٠٠٧[.

)٢٢( انظر ق�سية كالوت رقم ٢93 ]هيئة هامبورغ للتحكيم الوّدي، اأملانيا، ٢9 كانون الأول/دي�سمرب ١99٨[.

)٢3( املرجع نف�سه.

)٢٤( ق�سية كالوت رقم ٨٤٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثالثة، الوليات املتحدة، ١9 متوز/يوليه ٢٠٠٧[.



املادة ٤٨

)١( مع عدم الإخالل باأحكام املادة ٤9، يجوُز للبائع، ولو بعَد تاريخ الت�سليم اأن ُي�سلح على ح�سابه 
ب للم�سرتي ُم�ساَيقة غري  كلَّ َخل���ل يف تنفي���ذ التزاماته ب�سرط اأّل يرتتَّب على ذلك تاأخرٌي غري معق���ول ول ُي�سبِّ
معقولة اأو �سكوكًا يف قيام البائع بدفع امل�ساريف التي اأنفقها امل�سرتي. ومع ذلك يحتفظ امل�سرتي بحقِّ املطاَلبة 

بالتعوي�سات املن�سو�ص عليها يف هذه التفاقية.
)٢( اإذا طل���ب البائ���ُع من امل�سرتي اأن ُيعلمه مب���ا اإذا كان يقبُل التنفيَذ ومل ي���ردَّ امل�سرتي يف ميعاد 
ده يف طلبه. ول يجوز للم�سرتي قبل انق�ساء هذا امليعاد  معقول جاز للبائع تنفيُذ التزاماته يف امليعاد الذي حدَّ

ا�ستعماُل اأيِّ حقٍّ يتعار�ص مع تنفيذ البائع للتزاماته.
دة، فاملفرو�ص اأنه  )3( اإذا ق���ام البائُع باإخطار امل�سرتي بعزم���ه على تنفيذ التزاماته يف املدة املحدَّ

طلب من امل�سرتي اأن ُيعلمه بقراره وفقا للفقرة ال�سابقة.
)٤( ل يحِدث الطلُب اأو الإخطار الذي يقوم به البائُع وفقا للفقرتني )٢( و)3( من هذه املادة اأَثَره 

اإّل اإذا و�سل اإىل امل�سرتي.

مقّدمة

١- تعط���ي املادة ٤٨ )١( البائع احلق يف م���ا ي�سّمى "الإ�سالح"، الذي 
ي�سم���ح له باإ�سالح اأي خل���ل يف تنفيذ التزاماته مبقت�سى العقد اأو مبقت�سى 
التفاقية، واأن يقوم بذلك حتى بعد تاريخ التنفيذ املطلوب مبقت�سى العقد، 
�سريطة األ ت�سبب ممار�سة ذلك احلق م�سايقة غري معقولة للم�سرتي. واإذا 
�سلَّ���م البائ���ع ب�سائع غري مطابق���ة يف وقت مبكر فاإن امل���ادة 3٧، باملقارنة، 

ت�سمح له باإ�سالح عدم املطابقة حتى املوعد املحدد للت�سليم.

احلق يف اإ�سالح اخللل يف التنفيذ )املادة ٤٨ )١((

٢- ت�سمح املادة ٤٨ )١( للبائع باأن ي�سلح اأي خلل يف تنفيذ اأي التزام 
تعاق���دي. بيد اأن احل���ق يف الإ�سالح هو "مع عدم الإخ���الل باأحكام املادة 
���م احلق العام للم�سرتي يف ف�سخ العقد. ولذا  ٤9"، وه���ي احلكم الذي ينظِّ
ف���اإن ف�سخ العقد ي�ستبعد حق البائع يف الإ�سالح. وعموما يعود اتخاذ قرار 
بف�س���خ العقد اأو عدم ف�سخه اإىل امل�سرتي. ويجوز للم�سرتي ممار�سة احلق 
يف ف�سخ العقد دون اأن يقيده حق البائع يف الإ�سالح.)١( وتدعم هذا النهج 
امل���ادة ٤٨ )٢(، التي يجوز مبوجبها للبائ���ع اأن ي�ساأل عما اإن كان امل�سرتي 
�سيقب���ل الإ�سالح)٢( واملادة ٤9 )٢( )ب( )3(، التي تدل على اأنه ل يتعني 
عل���ى امل�س���رتي اأن يقبل عر����ص البائ���ع بالإ�سالح. وف�سال ع���ن ذلك فاإن 
امل�س���رتي الذي يحق له ف�سخ العقد ل يحتاج اإىل النتظار لكي يرى اإن كان 
البائ���ع �سيق���وم بالإ�سالح بل يجوز ل���ه اأن يعلن ف�سخ العق���د حاملا يتعر�ص 
ملخالف���ة جوهري���ة)3( )لكن انظ���ر مناق�سة الإج���راء املتعل���ق بالإخطار يف 
الفق���رات ٧-9 اأدناه( بيد اأن هناك حماك���م اعتمدت راأيا مفاده اأنه يجب 
عل���ى امل�سرتي اأن ي�سمح اأول للبائع ب���اأن ي�سلح اأي خمالفة )حتى املخالفة 
اجلوهري���ة( قبل ف�سخ العقد، وترى ع���دم وجود خمالفة جوهرية حيث  ل 
يك���ون امل�سرتي ق���د اأعطى البائ���ع الفر�سة لإ�سالح اخلل���ل يف التنفيذ.)٤( 

وراأت اإح���دى املحاكم اأنه حتى يف حالة الإخالل اخلطري ل يحق للم�سرتي 
اأن يعل���ن ف�س���خ العقد ما دام البائع قد عر�ص الإ�س���الح وما دام الإ�سالح 
ممكن���ا.)٥( غ���ري اأن من اجلدي���ر باملالحظة اأن���ه يندر اأن تك���ون املخالفة 
جوهري���ة عندما يكون من ال�سه���ل اإ�سالح اخللل.)٦( اإل اأنه ينبغي األ ي�ساء 
فه���م ه���ذه القاعدة باعتبارها تعن���ي اأنه يجب اأن تت���اح للبائع يف كل حالة 
 م���ن احلالت فر�سة الإ�سالح قبل اأن يج���وز للم�سرتي اأن يف�سخ العقد.)٧(

اإل اأن العق���د ق���د ين�ص على اأن الف�سخ غري مت���اح اإل بعد اأن تتاح الفر�سة 
للبائع لعالج العيب.)٨(

3- ول مُين���ح احل���ق يف الإ�س���الح اإل يف ظ���روف معينة—وعلى وجه 
التحدي���د عندم���ا يكون يف الإمكان اإ�سالح خلل البائ���ع يف التنفيذ دون اأي 
تاأخري اأي معقول ودون م�سايقة غري معقولة للم�سرتي ودون اأن يكون هناك 
�س���ك يف اأن البائع �سيعو�ص امل�سرتي ع���ن اأي تكاليف قد يدفعها. ورئي اأن 
كات معيبة  هذه ال�س���روط ت�ستوفى، مثال، اإذا كان من ال�سهل اإ�سالح حمرِّ

خالل فرتة ق�سرية وبحد اأدنى من التكاليف.)9(

٤- وق���د ا�سُتنت���ج، ا�ستن���ادا اإىل اأح���كام املادت���ني ٤٦ و٤٨، اأن البائ���ع 
م�س���وؤول ع���ن التكاليف الت���ي يتكبدها امل�س���رتي فيما يتعلق بقي���ام البائع 

باإ�سالح العيوب يف الب�سائع امل�سلَّمة.)١٠(

٥- وق���د اأُخ���ذ يف العتبار ا�ستع���داد البائع لإ�سالح اخلل���ل يف التنفيذ 
باعتب���اره عام���ال من عوامل الب���ت يف ما اإن كان العي���ب يف النوعية ي�سكل 
خمالف���ة جوهري���ة للعق���د.)١١( وع���الوة عل���ى ذل���ك، و�سع���ت حمكمة يف 
العتب���ار، يف تقيي���م التعوي����ص عن ال�س���رر، كون البائ���ع مل يتخذ مبادرة 
اإ�س���الح الب�سائ���ع املعيبة؛ وخل�س���ت املحكمة، مبوجب امل���ادة ٧٤، اإىل اأن 
البائ���ع كان ينبغ���ي اأن يتوق���ع كل التكاليف ال�سروري���ة املرتبطة با�ستبدال 

الب�سائع املعيبة.)١٢(

٢33 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢3٤

ر اأن  ٦- وحي���ث اتفق الطرف���ان على عقوبة عل���ى تاأخري التنفي���ذ، تقرَّ
الإ�س���الح مبوجب املادة ٤٨ ل يعفي البائع م���ن دفع غرامة ابتداء من اأول 

يوم من اأيام التاأخري.)١3(

احلق يف املطالبة بالتعوي�ص عن ال�سرر

٧- تن����ص اجلملة الأخ���رية من املادة ٤٨ )١( على اأن���ه، حتى اإذا قام 
البائ���ع باإ�سالح اخلل���ل يف التنفي���ذ، يحتفظ امل�سرتي باحل���ق يف املطالبة 
ر اأن  بالتعوي����ص عن اخل�سائ���ر التي اأ�سابته رغم الإ�سالح. ول���ذا فقد تقرَّ
للم�س���رتي احلق يف احل�سول على ن�سبة ١٠ يف املائة من القيمة الإجمالية 
للب�سائ���ع املبيعة باعتبار ذل���ك تعوي�سا تقديريا عن ال�س���رر عندما تاأخر 

الت�سليم وتعنيَّ على امل�سرتي اأن يرتب لنقل الب�سائع.)١٤(

 طلب اإ�سالح اخللل يف التنفيذ
 )الفقرات )٢(-)٤( من املادة ٤٨(

٨- يجوز للبائع، مبقت�سى املادة ٤٨ )٢(، اأن يخطر امل�سرتي با�ستعداده 
لإ�س���الح اخلل���ل يف التنفيذ خ���الل فرتة معين���ة، ويجوز ل���ه اأن يطلب من 
 امل�س���رتي اأن "يعلم���ه مبا اإذا كان يقبل" الإ�س���الح. ووفقا للمادة ٤٨ )3(، 
يعت���رب اأن الإخطار الذي ي�سري اإىل ا�ستعداد البائع لالإ�سالح يت�سمن ذلك 
الطل���ب. ف���اإذا مل يرد امل�سرتي عل���ى ذلك الطلب خالل ف���رتة معقولة )اأو 
اإذا وافق على امل�سمون، افرتا�سا(،)١٥( جاز للبائع اأن ي�سلح اخللل خالل 

الف���رتة املبين���ة، كما اأنه، عمال باأحكام امل���ادة ٤٨ )٢(، ل يجوز للم�سرتي 
اأن يلجاأ خالل تلك الفرتة اإىل تدابري انت�ساف تتعار�ص مع اإ�سالح البائع 

للخلل يف التنفيذ.

9- ويج���ب اأن يح���دد طلب احل�س���ول على رد امل�سرتي عل���ى الإ�سالح 
ال���ذي يقرتح���ه البائع مبقت�سى امل���ادة ٤٨ )٢( اأو)3( الفرتة التي �سيقوم 
البائ���ع خالله���ا بالتنفيذ. وبدون هذا الإطار الزمن���ي لالإ�سالح املقرتح ل 

يكون للطلب الأثر املن�سو�ص عليه يف املادة ٤٨ )٢(.)١٦(

١٠- وكا�ستثناء ملب���داأ الإر�سال الوارد يف املادة ٢٧، تن�ص املادة ٤٨ )٤( 
عل���ى اأن امل�سرتي يج���ب اأن يتلقى الطل���ب باأن يرد عل���ى الإ�سالح املقرتح 
)اأو الإخط���ار بالعزم على الإ�سالح الذي ُيفرت�ص مبقت�سى املادة ٤٨ )3( 
اأن���ه يت�سمن هذا الطل���ب(، واإل فاإن الطلب اأو الإخط���ار لن يكون له الأثر 
املحدد املن�سو�ص عليه يف املادة ٤٨ )٢(. بيد اأن املادة ٢٧ تنطبق على رد 
امل�س���رتي، ال���ذي يكون لذلك نافذ املفعول �س���واء مت تلقيه اأم مل يتم تلقيه، 

�سريطة اأن ُير�سل بو�سيلة منا�سبة.)١٧(

١١- وق���د عول���ت اإح���دى املحاك���م عل���ى امل���ادة ٤٨ )٢( حي���ث عر����ص 
البائ���ع اأن ي�س���رتد الب�سائ���ع وي���رد الثمن بع���د اأن وجه امل�س���رتي اإخطارا 
بالعي���وب؛ ولأن امل�س���رتي مل ي���رد عل���ى العر����ص، ب���ل ب���دل من ذل���ك باع 
ع���ى اأنها غ���ري مطابقة، اعت���ربت املحكمة ذل���ك تنازل عن  الب�سائ���ع املدَّ

حقوق امل�سرتي.)١٨(

احلوا�ضي

)١( انظ���ر، مث���ال، ق�سية كالوت رق���م Pretura circondariale de Parma[ 9٠، اإيطاليا، ٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١9٨9[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 

٢ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�سبتم���رب ١99١[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رق���م ١٦٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف منطقة 
اأولدينب���ورغ، اأملاني���ا، ١ �سباط/فرباير ١99٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٥ ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم 3٠٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة 

التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٥3١([.
)٢( انظر ق�سية كالوت رقم 3٠٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٥3١([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3( انظ���ر الوثائ���ق الر�سمية ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

:٤١ ،)A.81.IV.3

"٥- اإذا ح���دث اإخ���الل اأ�سا�س���ي بالعقد، يكون للم�سرتي على الفور احلق يف اأن يعلن ف�سخ العقد. ول يك���ون يف حاجة اإىل اأن ير�سل للبائع اأي اإ�سعار م�سبق باعتزامه 
اإعالن ف�سخ العقد اأو اإىل اإعطائه اأية فر�سة لعالج الإخالل مبوجب املادة ٤٤.

٦- وم���ع ذل���ك، فاإن كون البائع ق���ادرا وم�ستعدا لعالج عدم مطابقة الب�سائع دون اأن ي�سبب للم�سرتي م�سايقة قد يعن���ي، يف بع�ص احلالت، اأنه لي�ص هناك اإخالل 
اأ�سا�سي ما مل يخفق البائع يف اأن يعالج عدم املطابقة خالل فرتة زمنية منا�سبة."

)٤( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم 339 ]حمكمة منطقة ريغين�سبورغ، اأملانيا، ٢٤ اأيلول/�سبتمرب ١99٨[.

)٥( ق�سية كالوت رقم ٨٨٢ ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[.

 ICC International Court of Arbitration ،)٦( انظ���ر، مث���اًل، هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، فرن�سا، كانون الثاين/يناير ١99٥ )قرار التحكيم رقم ٧٧٥٤(

Bulletin ٢٠٠٠، ٤٦. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 3١ كانون الثاين/يناير ١99٧[.

)٧( انظ���ر الوثائ���ق الر�سمية ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، ٤١، الفقرة ٦ )"يف بع�ص احلالت"(.

)٨( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م 9٥٦ ]املحكمة الحتادي���ة يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ٢٠ اأيار/ماي���و ٢٠٠9 (Olivaylle Pty. Ltd. v. Flottweg GmbH & Co KGAA)، متاحة يف 

الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090520a2.html )تناق�ص املادة ٤٨ من اتفاقية البيع باعتبارها ت�ساعد على التف�سري(.
 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)9( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، فرن�سا، كانون الثاين/يناير ١99٥ )ق���رار التحكيم رق���م ٧٧٥٤(

٢٠٠٠، ٤٦. ولكن انظر ق�سية كالوت رقم ٨٨٢ ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢[ )مّيزت املحكمة بني الإ�سالح العاجل وغري العاجل(.
)١٠( ق�سية كالوت رقم ١٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 9 حزيران/يونيه ١99٥[ )تكاليف ا�ستبدال نوافذ معيبة(.

)١١( ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 3١ كانون الثاين/يناير ١99٧[.

)١٢( ق�سية كالوت رقم Vestre Landsret[ 99٤، الدامنرك، ٢١ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤[.

)١3( حمكمة مقاطعة مدريد، اإ�سبانيا، ١٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٧، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ٢٠٨٢.



)١٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٥١ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٦ �سباط/فرباير ١99٥[ )بيع حظرية م�ستعملة مفككة كانت اأجزاء معيَّنة منها معيبة وتعنيَّ اإ�سالحها 

مرتني(.
)١٥( انظر اأي�سا حمكمة منطقة نوردهورن، اأملانيا، ١٤ حزيران/يونيه ١99٤، يونيلك�ص.

)١٦( انظر الوثائق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، ٤١، الفقرة ١٤.

)١٧( املرجع نف�سه، الفقرة ١٦.

)١٨( ق�سية كالوت رقم ٨٠٦ ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢9 كانون الأول/دي�سمرب ١999[.

٢3٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢3٦

املادة ٤9

)١( يجوُز للم�سرتي ف�سُخ العقد:
بها عليه العق���ُد اأو هذه التفاقية  )اأ(  اإذا كان ع���دُم تنفي���ذ البائع للتزام م���ن اللتزامات التي ُيرتِّ

ي�سكلِّ خمالفًة جوهرية للعقد؛ اأو
دها  )ب( يف حال���ة عدم الت�سلي���م، اإذا مل يقم البائُع بت�سليم الب�سائع يف الف���رتة الإ�سافية التي حدَّ

امل�سرتي وفقا للفقرة )١( من املادة ٤٧ اأو اإذا اأعلَن اأنه لن ي�سلَِّمها خالل تلك الفرتة.

ه يف ف�سخ العقد  )٢( اأما يف احلالت التي يكون البائع فيها قد �سلَّم الب�سائع، فاإنَّ امل�سرتي يفقد حقَّ
اإّل اإذا وقع الف�سخ:

ر، يف ميعاد معقول بعد اأن يكوَن قد علم باأنَّ الت�سليم قد مّت؛ )اأ(  يف حالة الت�سليم املتاأخِّ
)ب(    ويف حالت املخالفات الأخرى غري الت�سليم املتاأّخر، اإذا وقع الف�سُخ يف ميعاد معقول:

)١( بعد اأن يكوَن امل�سرتي قد علم اأو كان من واجبه اأن يعلم باملخالفة؛ اأو 
دها امل�سرتي وفق���ا للفقرة )١( من املادة ٤٧ اأو  )٢( بع���د انق�س���اء اأيِّ فرتة اإ�سافية يحدِّ

َذ التزاماته خالل تلك الفرتة الإ�سافية؛ اأو بعد اأن ُيعلن البائُع  اأنه لن ينفِّ
نها البائُع وفقا للفقرة )٢( من املادة ٤٨ اأو بعد اأن  )3( بعد انق�ساء اأيِّ فرتة اإ�سافية ُيعيِّ

ُيعلن امل�سرتي  اأنه لن َيقبَل التنفيذ.

نظرة جمملة

١- املادة ٤9 من اأهم اأح���كام اتفاقية البيع. وهي حتّدد ال�سروط التي 
يح���ق مبوجبها للم�س���رتي اأن يعلن ف�سخ العقد ويجوز ل���ه اأن ينهي العالقة 
التعاقدية باإجراء من طرف واحد. ويكون الف�سخ مبوجب املادة ٤9 متاحا 
يف حالتني هما: )١( اإذا كان عدم تنفيذ البائع للتزاماته التعاقدية ي�سكل 
 خمالفة جوهرية للعقد ح�سبما هي مّعرفة يف املادة ٢٥ )املادة ٤9 )١( )اأ((؛
اأو )٢( يف حال���ة عدم ت�سليم الب�سائع، اإذا مل ي�سلم البائع الب�سائع خالل 

الفرتة الإ�سافية املحددة وفقا للمادة ٤٧ )املادة ٤9 )١( )ب((.

٢- وف�س���خ العقد هو تدبري انت�سايف ميثل مالذا اأخريا وُيتاح عندما ل 
ع اأن يوا�سل امل�سرتي العقد.)١( ول ُيف�سخ العقد اإل عندما  يع���ود بالو�سع توقُّ
يوج���ه امل�سرتي اإخط���ارا بالف�سخ )املادة ٢٦(. ويف ح���الت عدم الت�سليم، 
يحق للم�سرتي ف�سخ العقد يف اأي وقت بعد ا�ستيفاء كل �سروط الف�سخ. واإذا 
�سلَّ���م البائ���ع الب�سائع، يفقد امل�سرتي احلق يف ف�س���خ العقد اإذا مل ميار�ص 
 ذل���ك احل���ق خالل الف���رتة املعقولة املن�سو����ص عليها يف امل���ادة ٤9 )٢(. 
وميك���ن اأي�س���ا اأن يفق���د امل�س���رتي حق���ه يف الف�س���خ اإذا مل يع���د بالو�س���ع 
وال�ستثن���اءات  ٨٢ امل���ادة  )انظ���ر  الأ�سلي���ة  بحالته���ا  الب�سائ���ع   اإع���ادة 

املبينة فيها(.)٢(

3- ويف العدي���د م���ن الظ���روف يكون الف�س���خ، مع احلق���وق امل�ساحبة 
ل���ه )انظ���ر الفق���رة التالية(، واح���دا فقط م���ن �سبل النت�س���اف املتاحة 
للم�س���رتي؛ وت�سم���ل �سب���ل النت�س���اف الأخ���رى املمكن���ة احل���ق يف طل���ب 
اأو املطالب���ة  اأو تخفي����ص ال�سع���ر )امل���ادة ٥٠(،  التنفي���ذ )امل���ادة ٤٦(، 

بالتعوي����ص عن ال�س���رر ح�سب القت�ساء حيث ل ُيف�س���خ العقد. واإذا كانت 
 �سب���ل انت�ساف �ست���ى متاحة للم�س���رتي، يكون امل�سرتي ح���را يف الختيار 

بينها.)3(

٤- ولي����ص ف�س���خ العق���د ف�سخا �سحيح���ا �سبيل انت�س���اف يف حد ذاته 
فح�سب، ب���ل اأي�سا فيما يتعلق باأحكام اأخرى. فه���و �سرط �سروري لتقييم 
التعوي�ص عن ال�سرر مبوجب املادتني ٧٥ و٧٦،)٤( وكذلك للحق يف طلب رد 

ما مت تنفيذه بالفعل مبوجب العقد )املادة ٨١ )٢((.

ف�سخ العقد بوجه عام

٥- يج���ب على امل�سرتي اأن يعل���ن ف�سخ العقد. فال يوج���د ف�سخ تلقائي 
للعق���د.)٥( ويجب اأن يتم الإعالن بوا�سطة اإخطار )املادة ٢٦(. ول ُيفر�ص 
�س���كل حمدد لذل���ك الإخط���ار،)٦( رغم اأن �س���روط ال�سكل ق���د تكون ذات 
اعتب���ار اإذا انطبق التحفظ املن�سو����ص عليه يف املادتني ١٢ و9٦. وقد رئي 
اأن اإخط���ارا بالفاك����ص يكفي؛)٧( ولي����ص �سروريا اتخاذ اإج���راءات قانونية 
لتوجيه الإعالن.)٨( ويجب اأن يعرّب الإخطار بو�سوح عن اأن امل�سرتي يعامل 
العق���د الآن عل���ى اأن���ه منته.)9( ول يكف���ي جمرد الإعالن ع���ن اإنهاء العقد 
يف امل�ستقب���ل، اأو اإ�سدار بيان يحث على ت�سلي���م الب�سائع، اأو جمرد اإعادة 
الب�سائ���ع بدون تعليق.)١٠( ورئي اأي�سا اأن ر�سالة طلبت من البائع اأن يوقف 
نة تتعلق بالثمن لي�ست كافية.)١١(   عمليات الت�سليم اإىل اأن ت�سوى م�سائل معيَّ
وعوم���ل رفع ق�سي���ة للمطالبة بف�سخ العقد عل���ى اأنه اإخط���ار بالف�سخ.)١٢( 
ر ال�سيء نف�سه يف حالة رف�ص امل�سرتي الب�سائع وطلبه رد الثمن )١3(  وتق���رَّ

اأو اإلغاء طلب ال�سراء.)١٤(



٦- ويف ق�سي���ة رف����ص فيه���ا البائ���ع جديا ونهائي���ا تنفي���ذ العقد وكان 
وا�سح���ا اأن امل�س���رتي ل ي�س���ر على التنفي���ذ، اعتربت حمكم���ة اأنه ميكن 

ال�ستغناء عن اإ�سدار امل�سرتي اإعالنا �سريحا بالف�سخ.)١٥(

ر اأنه ل  ٧- ولأن اإع���الن الف�س���خ يج���ب اأن يكون ل لب����ص فيه فقد تق���رَّ
ميك���ن اأن يتم حتت �سرط.)١٦( غري اأن الإعالن امللزم بالف�سخ يف امل�ستقبل 
 اإذا تخل���ف البائع ع���ن التنفيذ خالل فرتة زمني���ة اإ�سافية اعُترب �سحيحا 

متاما.)١٧(

�سل���م  البائ���ع  لأن  العق���د  ف�س���خ  يف  امل�س���رتي  يرغ���ب  ٨- وعندم���ا 
ت�س���كل  اأن  يج���ب  الغ���ري،  حلق���وق  خا�سع���ة  اأو  مطابق���ة  غ���ري  ب�سائ���ع 
خمالف���ة البائ���ع خمالف���ة جوهري���ة للعق���د، ولي����ص ذل���ك فح�س���ب، ب���ل 
املطابق���ة  بع���دم  اإخط���ارا  وج���ه  ق���د  امل�س���رتي  يك���ون  اأن  اأي�س���ا  يج���ب 
 )١( و٤3   39 املادت���ني  لأح���كام  وفق���ا  للغ���ري  الدعائ���ي  باحل���ق   اأو 
 )ما مل ُيعذر من توجيه ذلك الإخطار وفقا لأحكام املادة ٤٠ اأو املادة ٤3 )٢((.

ويفقد امل�سرتي حقه يف ف�سخ العقد اإذا مل ميتثل ملتطلبات الإخطار.)١٨(

9- وراأت حمكم���ة اأنه يجوز للم�سرتي اأن يلغ���ي اإعالنه بالف�سخ )الذي 
 ينهي العقد عادة( اإذا رف�ص البائع الف�سخ دون اأن يكون له مربر لذلك.)١9( 
ويف نف����ص ال�سياق، راأت حمكمة اأخرى اأن���ه حتى بعد اإعالن الف�سخ ما زال 

العقد قائما حيث قبل امل�سرتي الب�سائع لحقا وباعها.)٢٠(

 ف�سخ العقد ب�سبب خمالفة جوهرية 
)املادة ٤9 )١( )اأ((

ر اأي خمالفة جوهري���ة، ح�سبما  ١٠- مبوج���ب امل���ادة ٤9 )١( )اأ(، ت���ربِّ
هي معرف���ة يف املادة ٢٥، ف�سخ العقد. فحّتى يكون للم�سرتي �سبب �سحيح 
لف�س���خ العقد مبقت�سى املادة ٤9 )١( )اأ(، يجب اأن يكون البائع قد تخلف 
ع���ن تنفيذ اأح���د التزامات���ه )اأي ارتكب خمالف���ة( وبجب اأن ي���وؤدي عدم 
التنفي���ذ من جانب البائع اإىل حرمان امل�س���رتي حرمانا جوهريا مما كان 
يحق له مو�سوعيا اأن يتوقعه مبقت�سى العقد. اأما عواقب عدم تنفيذ البائع 

د يف �سوء جميع ظروف احلالة. للتزاماته فيجب اأن حتدَّ

١١- وتتطلب املخالفة اجلوهرية اأول اأن يكون البائع قد اأخل بواجب كان 
ملزما بتنفيذه اإما مبقت�س���ى العقد اأو وفقا لالأعراف التجارية اأو العادات 
الت���ي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني، اأو مبوج���ب التفاقية. بيد اأنه ل 
يكون هناك اإخالل حيث ميتنع البائع عن الت�سليم عن حق لأن امل�سرتي مل 
م املتفق عليه)٢١( اأو اأعلن بنف�سه ف�سخ العقد دون اأن يكون ذلك  ي�سدد املقدَّ
من حقه.)٢٢( وعدم تنفيذ البائع لواجب متفق عليه غري الواجب الأ�سا�سي 
املتمث���ل يف ت�سليم ب�سائع مطابقة )انظر امل���ادة 3٠( ميكن اأن يكون كافيا 
اأي�سا—مث���ل الإخ���الل بالواجب���ات املرتتب���ة على عقد بي���ع ح�سري.)٢3( 
وخمالفة واجب اإ�سايف متفق عليه تعطي امل�سرتي احلق يف ف�سخ العقد اإذا 
كانت املخالفة جوهرية، اأي اإذا كانت حترم امل�سرتي من الفائدة الرئي�سية 
م���ن العق���د. ولك���ي تك���ون املخالف���ة "جوهرية" يج���ب اأن حُتب���ط توقعات 
امل�سرتي املرّبرة من العقد اأو حترمه منها ب�سورة جوهرية؛ وتتوقف ماهية 
التوقعات املرّبرة على العقد املحدد وعلى توزيع املخاطر املتوخى يف اأحكام 
العق���د، وعلى الأعراف والعادات الت���ي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني 
)اإن وج���دت(، وعل���ى الأحكام الإ�سافي���ة لالتفاقية. فمث���ال ل يحق عادة 
للم�سرتي���ن اأن يتوقعوا امتثال الب�سائع امل�سلم���ة للوائح وللمعايري الر�سمية 

يف بل���د امل�سرتي.)٢٤( واملعايري ال�سائدة يف بلد البائع هي، عادة، التي تقرر 
م���ا اإن كانت الب�سائع منا�سب���ة للغر�ص الذي ت�ستعمل ع���ادة من اأجله، ما 
مل يُتّف���ق على خالف ذلك )امل���ادة 3٥ )٢( )اأ ((.)٢٥( ولذلك، على �سبيل 
املثال، مل يعترب ت�سليم بلح بحر يحتوي على مادة الكاديوم مب�ستوى يتجاوز 
املعاي���ري ال�ساري���ة يف بلد امل�سرتي خمالف���ة، ناهيك عن اعتب���اره خمالفة 
جوهرية، لأنه مل يكن بو�سع امل�سرتي اأن يتوقع على وجه معقول وفاء البائع 
بتل���ك املعايري )التي مل يثُبت اأنها مطبقة يف بل���د البائع(، ولأن ا�ستهالك 
 بلح البحر املذكور بكميات �سغ���رية ل يعّر�ص �سحة امل�ستهلك للخطر.)٢٦( 
غ���ري اأن���ه توجد ا�ستثن���اءات قيل فيه���ا اإن املعاي���ري والأح���كام ال�سارية يف 
بل���د امل�سرتي تنطب���ق �سمنيا، وذلك حيث كانت نف����ص املعايري اأو الأحكام 
موج���ودة يف بل���د البائع اأي�سا، وحيث اأبلغ امل�س���رتي البائع بتلك املعايري اأو 
ل على علم البائع كخبري )انظر اأي�سا املادة 3٥ )٢( )ب((،  الأحكام معوِّ
 اأو حي���ث كان البائ���ع على عل���م بتلك املعاي���ري اأو الأح���كام ب�سبب ظروف 

خا�سة.)٢٧(

١٢- ول حت���دث خمالف���ة جوهري���ة اإل اإذا كان م���ن املعق���ول اأن يتمك���ن 
الطرف املخالف م���ن التنبوؤ باحلرمان اجلوهري من التوقعات الناجت من 
املخالف���ة )املادة ٢٥(. وحتى اإذا مل يتوقع البائع فعال اأن املخالفة �ستحرم 
امل�س���رتي من معظم فوائد العقد اأو كله���ا، تبقى املخالفة جوهرية اإذا كان 
م���ن �ساأن ال�سخ�ص ال�س���وي الإدراك الذي يف نف�ص الظروف اأن يتوقع تلك 
د فيه اإمكانية  النتيجة. ول تن�ص املادة ٢٥ على الوقت الذي ينبغي اأن حتدَّ
توّق���ع عواقب املخالفة. وقد ذه���ب اأحد القرارات اإىل اأن وقت اإبرام العقد 

هو الوقت املعترب.)٢٨(

 اأمثلة حمددة على
املخالفة اجلوهرية

١3- تكون���ت يف ال�سوابق الق�سائية مبادئ توجيهية ميكن اأن ت�ساعد اإىل 
 حٍد ما يف تقرير ما اإن كانت خمالفة العقد موؤهلة لعتبارها جوهرية.)٢9( 
وق���د رئي يف منا�سبات عديدة اأن عدم الت�سلي���م النهائي للب�سائع من قبل 
البائ���ع ي�سكل خمالف���ة جوهرية للعقد، ما مل يكن ل���دى البائع �سبب وجيه 
يربر التوقف عن التنفيذ.)3٠( بيد اأنه اإذا ُترك جزء ثانوي فقط من العقد 
دون تنفيذ، مثل عدم توريد دفعة واحدة من عدة دفعات، ل تكون املخالفة 
جوهرية اإل اإذا كان اجلزء املنفذ عدمي الفائدة للم�سرتي يف غياب اجلزء 
غري املنفذ.)3١( ومن الناحية الأخرى، ي�سكل رف�ص البائع اجلّدي والقطعي 
وغ���ري املرّبر للوفاء بالتزاماته التعاقدية خمالفة جوهرية.)3٢( ورئي اأي�سا 
اأن التخل���ف الكامل والنهائي عن ت�سليم الدفع���ة الأوىل يف عملية بيع على 
دفع���ات يعطي امل�سرتي �سببا لالعتقاد باأن الدفعات الأخرى لن ت�سلَّم واأنه 

ع حدوث خمالفة جوهرية للعقد.)33( ينبغي لذلك توقُّ

١٤- وكقاع���دة، ل ي�سكل تاأخ���ري الت�سليم يف حد ذات���ه خمالفة جوهرية 
للعق���د.)3٤( ول ي�س���كل التاأخ���ري خمالف���ة جوهري���ة اإل عندم���ا يكون وقت 
التنفي���ذ ذا اأهمية اأ�سا�سية—اإم���ا لأن ذلك ا�سرُتط ب���ني الطرفني)3٥( اأو 
لأن التنفي���ذ يف الوق���ت املنا�سب حا�سم الأهمية يف الظ���روف ذات ال�سلة 
)كما يف حالة الب�سائع املو�سمية()3٦(. ويف ق�سية اتفق فيها الطرفان على 
الت�سلي���م "باأ�سرع ما ميك���ن"، اعُترب التاأخري بعد اأن دف���ع امل�سرتي بالفعل 

م�سبقا مبلغا معيَّنا خمالفة جوهرية.)3٧(

٢3٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢3٨

١٥- واعُت���رب اأي�س���ا اأن خمالف���ة جوهري���ة حدث���ت عندم���ا اأ�سبح طول 
التاأخ���ري يف التنفيذ يق���ارب، يف اأثره، ع���دم التنفيذ، وذل���ك مثال عندما 
���م البائع �سوى  كان املوع���د املتف���ق عليه للت�سلي���م اأ�سبوعا واح���دا ومل ي�سلِّ
ثل���ث الب�سائع بعد �سهرين.)3٨( وحت���ى اإذا مل يثبت اأن التاأخري يف الت�سليم 
ي�سكل خمالفة جوهري���ة، جتيز املادة ٤٧ من التفاقية للم�سرتي اأن يحدد 
فرتة اإ�سافية معقولة للت�سليم بعد املوعد التعاقدي الواجب، واإذا مل ي�سلم 
البائ���ع الب�سائع حتى نهاية الفرتة الإ�سافي���ة جاز للم�سرتي اأن يعلن ف�سخ 
العق���د وفقا لأح���كام امل���ادة ٤9 )١( )ب(.)39( ومن ثم ف���اإن عدم ت�سليم 
البائع الب�سائع خالل فرتة اإ�سافية حددت عمال باملادة ٤٧ يناظر حدوث 

خمالفة جوهرية للعقد.

١٦- وتن�ساأ اأكرث امل�سائل �سعوبة يف البت فيما اإن كانت املخالفة جوهرية 
فيم���ا يتعل���ق بت�سليم ب�سائ���ع معيبة. وق���د خل�ست ق���رارات حماكم ب�ساأن 
ه���ذه النقط���ة اإىل اأن عدم املطابقة املتعلق بالنوعي���ة يبقى جمرد خمالفة 
غ���ري جوهرية للعقد ما دام امل�س���رتي ي�ستطيع، دون م�سايقة غري معقولة، 
ا�ستخ���دام الب�سائع اأو بيعها،)٤٠( حتى اإذا كانت اإعادة البيع تتطلب اإجراء 
خ�سوم���ات.)٤١( وهك���ذا فمثال مل يعت���رب اأن ت�سليم حل���وم جممدة حتتوي 
عل���ى كميات مفرطة م���ن الده���ون واملاء—ولذلك كان���ت قيمتها ت�ساوي 
يف راأي خب���ري اأق���ل بن�سب���ة ٢٥.٥ يف املائة من قيمة اللح���وم ذات النوعية 
املتعاق���د عليها—ي�سكل خمالف���ة جوهرية للعقد، لأن���ه كان يف ا�ستطاعة 
 امل�سرتي اإع���ادة بيع اللحوم ب�سعر اأقل اأو ا�ستخدامه���ا بطريقة اأخرى.)٤٢(

ومن الناحية الأخرى، اإذا مل يكن بالو�سع ا�ستخدام الب�سائع غري املطابقة 
اأو اإع���ادة بيعها عن طريق بذل جهود معقولة، فاإن ت�سليمها ي�سكل خمالفة 
ر اأن  جوهري���ة ويعط���ي امل�س���رتي احلق يف اإع���الن ف�سخ العق���د.)٤3( وتق���رَّ
امل�س���رتي الذي ل يتعامل عادة يف ب�سائع ذات نوعية منخف�سة لي�ص ملزما 
بقبولها، ولكن يجوز له ف�سخ العقد.)٤٤( و�ُسمح للم�سرتي اأي�سا بف�سخ العقد 
حي���ث كانت الب�سائع تعاين من عيب خط���ري مل يكن من املمكن اإ�سالحه، 
رغ���م اأنها كان���ت ل تزال قابلة لال�ستعمال اإىل حد م���ا )مثال الزهور التي 
كان ينبغ���ي اأن تزهر ط���وال ال�سيف ولكنها مل تزهر اإل خالل جزء �سغري 
م���ن املو�سم(.)٤٥( ورئي اأي�سا اأن هن���اك خمالفة جوهرية، دون اإ�سارة اإىل 
م���ا اإن كانت اإع���ادة البي���ع اأو كان ال�ستخدام البديل ممكن���ني للم�سرتي، 
عندم���ا كان���ت هن���اك عيوب خط���رية يف الب�سائ���ع وكان امل�س���رتي يحتاج 
اإليه���ا ل�سن���ع منتجات���ه.)٤٦( ومت التو�س���ل اإىل النتيجة نف�سه���ا عندما نتج 
العي���ب يف املطابقة عن اإ�ساف���ة البائع مواد اإىل الب�سائ���ع كانت اإ�سافتها 
غ���ري قانونية يف بلد البائع وبلد امل�سرتي عل���ى ال�سواء.)٤٧( كما اأن القواعد 
 التي حتكم ت�سليم ب�سائع معيبة تنطبق بنف�ص القدر اإذا �سلم البائع ب�سائع 

خاطئة.)٤٨(

١٧- وتن�ساأ م�ساكل خا�سة عندما يكون من املمكن اإ�سالح الب�سائع رغم 
كونها معيبة، حتى واإن كان العيب �سديدا. وقد راأت بع�ص املحاكم اأن العيب 
 يف املطابق���ة الذي ميكن اإ�سالحه ب�سهولة ل ي�س���كل خمالفة جوهرية.)٤9(

ويف حال���ة عر����ص البائع الإ�س���الح اأو ال�ستب���دال ال�سري���ع للب�سائع وقام 
بذل���ك دون اأي م�سايقة للم�سرتي، اأنكرت ق���رارات عديدة وجود خمالفة 
جوهرية.)٥٠( ويتوافق ذلك مع حق البائع يف القيام بالإ�سالح وفقا لأحكام 
امل���ادة ٤٨ م���ن التفاقية. بي���د اأنه اإذا تاأخ���ر الإ�س���الح اأو �سّبب للم�سرتي 
م�سايقة غري معقولة، فاإن املخالفة املوؤهلة لأن تكون جوهرية على اأي نحو 
اآخ���ر تبقى خمالفة جوهري���ة. وعالوة على ذلك، ل ميك���ن اإنكار املخالفة 
 اجلوهري���ة ملج���رد اأن امل�سرتي مل يطلب م���ن البائ���ع اأول اأن ي�سلح اخللل

يف التنفيذ.)٥١(

١٨- وحيث تكون الب�سائع املخ�س�سة لال�ستهالك الب�سري معيبة بحيث 
يك���ون ا�ستهالكها خط���را، ت�سمح املحاكم دائما بالف�س���خ حتى اإن كان من 
 ال�سهل ال�ستعا�سة عن الب�سائع اأو اإذا عر�ص البائع ب�سائع مطابقة فورا.)٥٢( 
ورئ���ي اأي�سا، حيث �سلم البائع �سويا معدل���ة وراثيا خالفا ل�سمان وارد يف 

العقد، اأن ذلك ي�سكل خمالفة جوهرية.)٥3(

١9- وت�سّكل العي���وب يف امل�ستندات املتعلق���ة بالب�سائع خمالفة جوهرية 
اإذا كانت تعرقل ب�سورة جوهرية قدرة امل�سرتي على اإعادة بيع الب�سائع اأو 
التعام���ل بها خالفا لذلك.)٥٤( بيد اأن���ه اإذا كان امل�سرتي نف�سه ي�ستطيع اأن 
ُي�سلح العيوب يف امل�ستندات ب�سهولة، وذلك مثال بطلب م�ستندات جديدة، 

فلن تعترب املخالفة جوهرية.)٥٥(

٢٠- وميك���ن اأي�س���ا اأن ي�سّكل الإخالل بالتزام���ات تعاقدية غري املذكورة 
اأعاله خمالفة جوهرية. وتكون تلك املخالفة جوهرية اإذا حرمت امل�سرتي 
م���ن الفوائ���د الرئي�سي���ة من العق���د وكان من املعق���ول اأن ي�ستطي���ع البائع 
اأن يتوق���ع تلك النتيج���ة. وهكذا راأت اإح���دى املحاك���م اأن ت�سليم �سهادات 
م�س���در زائفة ل ي�س���كل خمالفة جوهري���ة اإذا كانت الب�سائ���ع رغم ذلك 
�ساحل���ة للت�سوي���ق التج���اري وكان بو�سع امل�س���رتي نف�س���ه اأن يح�سل على 
ال�سهادات ال�سحيح���ة ب�سهولة.)٥٦( وباملثل، ميكن اأن ي�سكل احلرمان غري 
امل���ربر للطرف الآخر من حقوقه مبقت�سى العق���د، مثل اإنكار �سحة �سرط 
الحتف���اظ بحق امللكية وحق البائع يف حي���ازة الب�سائع،)٥٧( اأو الإنكار غري 
امل���ربر لوج���ود عقد �سحيح بع���د احتي���از الب�سائع)٥٨(، خمالف���ة جوهرية 
للعق���د. وقد �ُسمح اأي�سا بف�سخ العقد عندما خولفت القيود املفرو�سة على 
اإعادة البيع خمالف���ة جوهرية.)٥9( وقررت حمكمة وجود خمالفة جوهرية 
يف تغي���ري البائع و�سيلة النقل من ط���رف واحد )نقل بحري بدل من النقل 
اجل���وي املتفق عليه، اأدى اإىل تاأخري ت�سليم معدات طبية ١٢ يوما( وتاأخري 

ت�سليم امل�ستندات )الذي عرقل التخلي�ص اجلمركي(.)٦٠(

 ف�سخ العقد ب�سبب عدم ت�سليم الب�سائع 
 خالل الفرتة الإ�سافية
)املادة ٤9 )١( )ب((

٢١- تن����ص امل���ادة ٤9 )١( )ب( على �سبب ثان لف�س���خ العقد ل ينطبق 
اإل يف ح���الت عدم ت�سلي���م الب�سائع: فبو�سع امل�س���رتي اأن يف�سخ العقد اإذا 
مل ي�سل���م البائع الب�سائ���ع خالل الف���رتة الإ�سافية للت�سلي���م التي حددها 
امل�سرتي وفقا للمادة ٤٧ )١(.)٦١( وي�ستطيع امل�سرتي اأي�سا اأن يف�سخ العقد 
اإذا اأعل���ن البائع اأنه ل���ن ي�سلم الب�سائع خالل الف���رتة الإ�سافية املحددة. 
ويف احلال���ة الأخ���رية، راأت حمكم���ة اأن البائع ميكن اأن يف�س���خ العقد فورا 
بع���د رف�ص البائع للتنفي���ذ رف�سا نهائيا، حتى اإذا كان���ت الفرتة الإ�سافية 
)بالأملاني���ة Nachfrist( مل تنق����ص بع���د.)٦٢( ورئي باملث���ل اأن الف�سخ متاح 
حي���ث يجعل البائع الت�سليم متوقفا على مقابل اإ�سايف ل ي�ستحقه.)٦3( واإذا 
اأنك���ر البائع قطعيا التزامه بالتنفيذ، يح���ق للم�سرتي الف�سخ دون اأي فرتة 

اإ�سافية اأخرى.)٦٤(

٢٢- وحي���ث ل ي�سكل تاأخري الت�سليم خمالف���ة جوهرية )انظر الفقرتني 
١٤-١٥ اأعاله(، يجب على امل�سرتي اأن يحدد فرتة اإ�سافية )معقولة( لكي 
يك���ون له احل���ق يف الف�سخ. ول ي�ستطي���ع امل�سرتي اأن يف�س���خ العقد اإل بعد 
انق�س���اء الفرتة الإ�سافية.)٦٥( غ���ري اأنه ل يلزم حتديد فرتة اإ�سافية حيث 

يكون وقت الت�سليم اأمرا جوهريا يف العقد.)٦٦(



  فرتة اإعالن الف�سخ عندما تكون الب�سائع
 قد �ُسلمت )املادة ٤9 )٢((

٢3- ب�سفة عام���ة، لي�ص امل�سرتي ملزما بالإعالن عن ف�سخ العقد خالل 
 فرتة معينة؛ فيمكنه اأن يفعل ذلك يف اأي وقت اإذا كان هناك �سبب للف�سخ.)٦٧(

غ���ري اأن ه���ذا املب���داأ يخ�سع للقيد ال���ذي تن�ص علي���ه امل���ادة ٤9 )٢( اإذا 
كان���ت الب�سائ���ع ق���د �سلم���ت. ويف تل���ك احلالة، يج���ب اأن يعل���ن امل�سرتي 
ف�س���خ العقد خ���الل فرتة معقولة. وتختلف اللحظة الت���ي يبداأ فيها �سريان 
الوق���ت املعقول تبع���ا ملا اإن كانت املخالف���ة تتعلق بتاأخ���ري الت�سليم اأم على 
ن���وع اآخر م���ن املخالف���ة. فف���ي حال���ة التاأخ���ري يف الت�سليم، تب���داأ الفرتة 
عندم���ا يعل���م امل�س���رتي اأن الت�سلي���م ق���د مت )امل���ادة ٤9 )٢( )اأ((. ويف 
حال���ة املخالف���ات الأخ���رى، يب���داأ �سري���ان الف���رتة املعقولة لإع���الن ف�سخ 
العق���د عندم���ا يعلم امل�س���رتي اأو يكون من واجب���ه اأن يعل���م باملخالفة.)٦٨( 
ورئ���ي اأن العل���م يعني اأن يع���رف امل�سرتي واقع���ة املخالف���ة ونطاقها، لكي 
ي�ستطي���ع اأن يقّي���م ما اإن كان���ت املخالف���ة جوهرية اأم غ���ري جوهرية.)٦9( 
غ���ري اأن���ه اإذا حدد امل�سرتي ف���رتة اإ�سافية للت�سليم وفق���ا للمادة ٤٧ )١(، 
 اأو اإذا ح���دد البائ���ع ف���رتة لإ�س���الح العيب وفق���ا لأحكام امل���ادة ٤٨ )٢(، 
ف���اإن �سري���ان الفرتة املعقولة املتاح���ة للم�سرتي لف�سخ العق���د يبداأ اعتبارا 
م���ن انته���اء الفرتة املحددة. وق���د وجد اأن فرتة خم�سة اأ�سه���ر بعد اأن اأُبلغ 
امل�سرتي باملخالف���ة ل ت�سكل فرتة معقولة لإعالن ف�سخ العقد وفقا لأحكام 
املادة ٤9 )٢( )ب(؛)٧٠( ورئي اأن توجيه اإعالن بالف�سخ بعد ثمانية اأ�سابيع 
م���ن الوقت الذي عل���م فيه امل�سرتي باملخالفة مف���رط التاأخري؛)٧١( واعُترب 
الف�سخ بعد ثمانية اأ�سهر من اآخر وقت علم فيه امل�سرتي اأو كان من واجبه 
اأن يعل���م مبخالف���ة البائع املزعومة غ���ري منا�سب التوقي���ت.)٧٢( ومن جهة 
اأخ���رى، اعُتربت فرتات �سهر، وخم�س���ة اأ�سابيع، ومن �سه���ر اإىل �سهرين، 
ف���رتات معقولة لإعالن ف�سخ العق���د وفقا لأحكام املادة ٤9 )٢( )ب(.)٧3( 

ورئ���ي اأن اإعالن الف�سخ بعد اأن مت متديد فرتة التنفيذ عدة مرات منا�سب 
التوقي���ت، )٧٤(، وكذل���ك الإع���الن ال�سادر خ���الل ٤٨ �ساعة م���ن التاأخري 
يف ت�سلي���م دفع���ة.)٧٥( وعالوة على ذل���ك، اعُترب اإعالن الف�س���خ بعد ثالثة 
 اأ�سابي���ع مع توجيه اإخط���ار بعدم املطابقة وفقا لأح���كام املادة 39 منا�سب

التوقيت.)٧٦(

٢٤- وحت���ى اإذا كان الف�س���خ ممتنع���ا لنق�س���اء الوق���ت املت���اح مبوج���ب 
الثم���ن مبوج���ب  يطل���ب خف����ص  اأن  للم�س���رتي  فيج���وز  امل���ادة ٤9 )٢( 
امل���ادة ٥٠.)٧٧( وميك���ن اأن يك���ون ه���ذا اخلف����ص اإىل ال�سف���ر اإذا مل تكن 
للب�سائ���ع اأي قيم���ة على الإط���الق.)٧٨( ويف ه���ذه احلالة، ميك���ن اأن يكون 
 خلف����ص الثم���ن نف�ص اأثر الف�س���خ تقريب���ا، با�ستثناء انه ل ُيل���زم امل�سرتي 

باإعادة الب�سائع.)٧9(

عبء الإثبات

٢٥- لوح���ظ اأنه، لتربي���ر ف�سخ العقد، يقع على امل�س���رتي عبء اإثبات اأن 
خمالف���ة البائع للعقد كان���ت جوهرية وحرمت امل�س���رتي ب�سورة جوهرية 
مم���ا كان يحق له اأن يتوقعه مبوجب العقد.)٨٠( وف�سال عن ذلك، يجب اأن 

يثبت امل�سرتي اأنه اأعلن الف�سخ ووجه الإخطار الواجب.)٨١(

جوانب اإجرائية اأخرى

٢٦- يف اإط���ار قانون الإجراءات يف الوليات املتحدة، اأدى وقوع نزاع بني 
الطرف���ني ب�س���اأن جوهرية املخالف���ة اإىل امتناع حمكمة ع���ن اإ�سدار حكم 

م�ستعجل.)٨٢(

احلوا�ضي
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 Rivista di Diritto ٢٠٠١، ٤٢؛ انظر اأي�سا حمكمة بو�ستو اأر�سيزيو، اإيطاليا، ١3 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠١، ُن�سرت يف Internationales Handelsrecht ،]٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠
 Internationales ،٢٠٠3، ١٥٠-١٥٥، متاحة اأي�سا يف يونيلك�ص؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨ ،Internazionale Privato e Processuale
 Handelsrecht ٢٠٠٨، 9٨. انظ���ر اأي�س���ا حمكم���ة ال�ستئن���اف الوطني���ة التجاري���ة يف بوينو�ص اآيري����ص )القاعة األ���ف(، الأرجنتني، 3١ اأيار/ماي���و ٢٠٠٧، اتفاقي���ة البيع رقم ١٥١٧ 

)مبداأ تنفيذ العقد واحلفاظ عليه(.
)٢( انظر ق�سية كالوت رقم ٥9٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢[. انظر اأي�سا النبذة ب�ساأن املادة ٨٢.

.3٢٠٠٧، ٦ Internationales Handelsrecht ،3( املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦(

)٤( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٤٧٠ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٨[.

)٥( ق�سية كالوت رقم 93٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 3٠ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٧[.

)٦( املرجع نف�سه.

)٧( ق�سية كالوت رقم ١٠٢9 ]حمكمة ال�ستئناف يف رين، فرن�سا، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٨[.

)٨( ق�سية كالوت رقم ١٠39 ]حمكمة مقاطعة نافارا، الدائرة 3، اإ�سبانيا، ٢٧ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧[.

)9( ق�سية كالوت رقم 93٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 3٠ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٧[.

)١٠( ق�سي���ة كالوت رق���م ٦ ]املحكمة املحلية يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١99١[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، 

3١ كانون الثاين/يناير ١99٧[.
)١١( ق�سية كالوت رقم ٤٧٠ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٨[.

)١٢( انظر ق�سية كالوت رقم ٤٨١ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ص، فرن�سا، ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١[؛ ق�سية كالوت رقم ٥3٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٥ متوز/يوليه ٢٠٠١[.

)١3( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠9، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ٢٠٢٦؛ ق�سية كالوت رقم ٥3٥ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٥ متوز/

يوليه ٢٠٠١[.

٢39 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٤٠

)١٤( ق�سية كالوت رقم ١٠٢9 ]حمكمة ال�ستئناف يف رين، فرن�سا، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٨[.

)١٥( ق�سية كالوت رقم ٥9٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤[.

)١٦( ق�سية كالوت رقم ٨9٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[.

)١٧( املرجع نف�سه.

)١٨( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ١9٦ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ١99٥[. امل�سرتي الذي لديه ’’عذر معقول‘‘ لعدم توجيه الإخطار 

الذي ت�سرتطه املادة 39 )١( اأو املادة ٤3 )١( يحتفظ ب�سبل انت�ساف معيَّنة، ولكن ل يحتفظ باحلق يف ف�سخ العقد. انظر النبذة ب�ساأن املادة ٤٤، الفقرة ١.
)١9( ق�سية كالوت رقم 999 ]هيئة حتكيم خم�س�سة، الدامنرك، ١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠[.

)٢٠( ق�سية كالوت رقم 93٥ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٢١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧[.

)٢١( انظر ق�سية كالوت رقم ٨٠٨ ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٤ حزيران/يونيه ١999[؛ ق�سية كالوت رقم ٨٦١ ]جلنة 

التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ٢9 اأيلول/�سبتمرب ١99٧[.
)٢٢( ق�سية كالوت رقم ٨٧٧ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠[.

)٢3( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�سبتمرب ١99١[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

كوبلينت�ص، اأملانيا، 3١ كانون الثاين/يناير ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٢١٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم ١٥٤ ]حمكمة 
ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٢ �سباط/فرباير ١99٥[ )عدم الك�سف عن مق�سد الب�سائع املباعة(.

)٢٤( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٢3 ]املحكم���ة الحتادية، اأملاني���ا، ٨ اآذار/مار�ص ١99٥[. انظر اأي�سا ق�سي���ة كالوت رقم ٤١٨ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطق���ة لويزيانا ال�سرقية، 

الولي���ات املتح���دة، ١٧ اأيار/ماي���و ١999[ )ت�سري اإىل ق�سية كالوت رق���م ١٢3(؛ ق�سية كالوت رقم ٤٢٦ ]املحكمة العليا، النم�س���ا، ١3 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠[؛ ق�سية كالوت رقم ٦٠٦ 
]حمكمة مقاطعة غرينادا، اإ�سبانيا، ٢ اآذار/مار�ص ٢٠٠٠[؛ ق�سية كالوت رقم ٧٥٢ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦[.

)٢٥( انظر القرارات امل�سار اإليها يف احلا�سية ال�سابقة.

)٢٦( ق�سية كالوت رقم ١٢3 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ص ١99٥[.

)٢٧( انظر ق�سية كالوت رقم ١٢3 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�ص ١99٥[. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٤١٨ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�سرقية، 

الوليات املتحدة، ١٧ اأيار/مايو ١999[ )ت�سري اإىل ق�سية كالوت رقم ١٢3 وتطبق اأحد ال�ستثناءات امل�ساغة فيها(.
)٢٨( ق�سية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٧[.

)٢9( انظر اأي�سا النبذة ب�ساأن املادة ٢٥.

)3٠( ق�سية كالوت رقم Pretura circondariale de Parma[ 9٠، اإيطاليا، ٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١9٨9[ )ت�سليم جزئي وبالغ التاأخري(؛ ق�سية كالوت رقم ١3٦ ]املحكمة 

الإقليمي���ة العلي���ا يف �سيل���ي، اأملانيا، ٢٤ اأيار/ماي���و ١99٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٨٠٨ ]جلنة التحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�س���ني ال�سعبية، ٤ حزيران/
يوني���ه ١999[ )مل يفت���ح امل�سرتي خطاب اعتم���اد �سحيحا قبل تاريخ الت�سليم(؛ ق�سية كالوت رق���م ٧9٦ ]Juzgado de Primera Instancia، n° 3 de Badalona، اإ�سبانيا، ٢٥ اأيار/

مايو ٢٠٠٦[؛ ق�سية كالوت رقم 93٦ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٧[ )رف�ص الت�سليم، بادعاء اأن امل�سرتي فاقد للجدارة الئتمانية، ولكن دون �سبب كاف(.
)3١( ق�سية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٧[.

)3٢( انظر ق�سية كالوت رقم ١3٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ٢٤ اأيار/مايو ١99٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار( )وجه البائع اإخطارا باأنه باع الب�سائع مل�سرت 

اآخر(. قارن هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٤ ني�سان/اأبريل ١99٧ )قرار التحكيم رقم ١99٥/3٨٧(، يونيلك�ص )رف�ص امل�سرتي 
دفع الثمن رف�سا نهائيا(.

)33( ق�سية كالوت رقم ٢١٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٥ �سباط/فرباير ١99٧[.

)3٤( حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، ٢3 اآذار/مار�ص ١99٦، يونيلك�ص )التاأخري ملدة يوم واحد يف اإر�سال ب�سائع مو�سمية لي�ص خمالفة جوهرية للعقد(؛ حمكمة ال�ستئناف يف 

ميالنو، اإيطاليا، ٢٠ اآذار/مار�ص ١99٨، يونيلك�ص )ت�سليم متاأّخر(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٧[ )ت�سليم متاأّخر(.
)3٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٧٧ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٨ �سباط/فرباير ١99٧[ )ا�ستنادا اإىل وقائ���ع الق�سية املعيَّنة، تقرر اأن الت�سليم املتاأخر يف اإطار 

بي���ع '�سي���ف' )ت�سليم الب�سائع خال�سة التكلفة والتاأمني وال�سحن( ي�سكل خمالفة جوهرية للعقد(؛ ق�سية كالوت رقم 93٥ ]املحكمة التجارية يف كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢٥ حزيران/
.3٢٠٠٨، ١ Internationales Handelsrecht ،]يونيه ٢٠٠٧

)3٦( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ميالن���و، اإيطاليا، ٢٠ اآذار/مار����ص ١99٨، يونيلك�ص )طلب امل�سرتي ب�سائع حمبوك���ة مو�سمية واأ�سار اإىل الأهمية اجلوهري���ة للت�سليم يف التاريخ 

 ICC ،)املتعاق���د علي���ه، رغم اأنه مل يفع���ل ذلك اإل بعد اإبرام العقد(؛ هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، فرن�سا، كانون الثاين/يناير ١99٧ )ق���رار التحكيم رقم ٨٧٨٦
.٢٠٠٠، ٧٠ International Court of Arbitration Bulletin

.٢٠٠٥، ٢٤ Internationales Handelsrecht ،3٧( املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤(

)3٨( ق�سية كالوت رقم Pretura circondariale di Parma[ 9٠، اإيطاليا، ٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١9٨9[.

)39( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٠ �سباط/فرباير ١99٤[. انظر اأي�سا الفقرة ١٥ اأدناه.

.9٢٠٠٨، ٨ Internationales Handelsrecht ،٤٠( انظر، مثال، املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨(

)٤١( ق�سية كالوت رقم ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل ١99٦[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٤٨ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٨[.

)٤٢( ق�سية كالوت رقم ٢٤٨ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١99٨[.

)٤3( ق�سية كالوت رقم ١٥٠ ]حمكمة النق�ص، فرن�سا، ٢3 كانون الثاين/يناير ١99٦[ )نبيذ حملَّى ا�سطناعيا(؛ ق�سية كالوت رقم ٧9 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت 

اآم ماي���ن، اأملاني���ا، ١٨ كان���ون الثاين/يناي���ر ١99٤[ )اأحذي���ة توجد بها قطوع اأو �سق���وق يف اجللد(؛ حمكمة منطق���ة لند�سوت، اأملاني���ا، ٥ ني�سان/اأبري���ل ١99٥، يونيلك�ص )قم�سان 
تي-�س���ريت تتقّل����ص بقيا�س���ني بعد غ�سلها لأول مرة(؛ ق�سية كالوت رق���م ٨9٢ ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�س���را، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[ )عي���وب معيَّنة متنوعة توؤدي 

جمتمعة اإىل جعل مناذج القاطرات غري قابلة للبيع(.
.٢٠١٠، ٢٧ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠9 ٤٤( املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو(



)٤5( ق�س���ية كالوت رقم ١٠٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف اإن�س���ربوك، النم�س���ا، ١ متوز/يوليه ١٩٩٤[؛ انظر اأي�سا حمكمة بو�ستو اأر�س���يزيو، اإيطاليا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب 

٢٠٠١، متاحة يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، ٢٠٠٣، ١5٠–١55، متاحة اأي�سا يف يونيلك�س )اإعالن الف�سخ دون انتظار نتيجة حماولة البائع عالج 
الب�سائع يكون خمالفا حل�سن النية(.

)٤٦( انظر ق�سية كالوت رقم ١٣٨ ]حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، ٦ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩5[ )اأجهزة �سغط ذات قدرة تربيد 

اأدنى وا�ستهالك كهرباء اأعلى من الأجهزة املتعاقد عليها، حيث كان امل�سرتي يحتاج اإىل اأجهزة �سغط ل�سنع مكيفات الهواء التي ينتجها(؛ ق�سية كالوت رقم ١5٠ ]حمكمة النق�س، 
فرن�س���ا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦[ )نبيذ حملَّى ا�س���طناعيا(؛ ق�س���ية كالوت رقم ٣١5 ]حمكمة النق�س، فرن�س���ا، ٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٩[ )�س���فائح فلزية غري مالئمة لعمليات 
،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale الت�سنيع لدى زبون امل�سرتي(. انظر اأي�سا حمكمة بو�ستو اأر�سيزيو، اإيطاليا، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠١، متاحة يف 
٢٠٠٣، ١5٠-١55، متاح���ة اأي�س���ا يف يونيلك�س )ت�س���ليم ماكينة غ���ري مالئمة اإطالقا للغر�س املعينّ الذي اأُبلغ ب���ه البائع، وغري قادرة على بلوغ م�س���توى الإنتاج املوعود، ميثل خمالفة 

"خطرية وجوهرية" للعقد، لأن م�ستوى الإنتاج املوعود كان �سرطا جوهريا لإبرام العقد؛ ولذلك كانت املخالفة تربر ف�سخ العقد(.

)٤٧( ق�س���ية كالوت رقم ١5٠ ]حمكمة النق�س، فرن�س���ا، ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦[ )نبيذ حملَّى ا�س���طناعيا، ممنوع مبوجب قانون الحتاد الأوروبي والقواني الوطنية(؛ 

ق�سية كالوت رقم ١٧٠ ]املحكمة املحلية يف ترير، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩5[ )نبيذ حملَّى ا�سطناعيا(.
)٤٨( ق�سية كالوت رقم ٤٢٢ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩[، يونيلك�س. انظر ق�سية كالوت رقم 5٩٧ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، ١٠ اآذار/

مار�س ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)٤٩( ق�سية كالوت رقم ١٩٦ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩5[؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣٧ ]حمكمة كانتون جورا، �سوي�سرا، ٢٦ متوز/يوليه 

٢٠٠٧[ )ل توجد خمالفة جوهرية حيث ميكن اأن يوؤدي اإ�سالح �سهل ورخي�س اإىل معاجلة العيب(.
)5٠( ق�س���ية كالوت رقم ١5٢ ]حمكمة ال�س���تئناف، غرينوبل، فرن�س���ا، ٢٦ ني�س���ان/اأبريل ١٩٩5[؛ ق�س���ية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ٣١ 

كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[.
)5١( انظر النبذة ب�ساأن املادة ٤٨.

)5٢( حمكمة لهاي، هولندا، ٢٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣، Nederlands Jurisprudentie ٢٠٠٣، الرقم ٧١٣.

)5٣( ق�سية كالوت رقم ٨٨٧ ]حمكمة ال�ستئناف يف كانتون مدينة بازل، �سوي�سرا، ٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣[.

)5٤( ق�سية كالوت رقم ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦[.

)55( املرجع نف�سه.

)5٦( املرجع نف�سه.

)5٧( ق�سية كالوت رقم ٣٠٨ ]املحكمة الحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩5[.

)5٨( ق�سية كالوت رقم ٣١٣ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[ )احتفظ البائع بعينات النماذج( )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)5٩( ق�سية كالوت رقم ٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١[؛ ق�سية كالوت رقم ١5٤ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، 

٢٢ �س���باط/فرباير ١٩٩5[؛ ق�س���ية كالوت رق���م ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[؛ ق�س���ية كالوت رق���م ٢١٧ ]املحكمة التجارية يف 
كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧[.

 )٦٠( هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة الأوكرانية، اأوكرانيا، 5 متوز/يوليه ٢٠٠5، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050705u5.html

)٦١( انظر، مثال، ق�س���ية كالوت رقم ٨٩٢ ]حمكمة كانتون �س���افهاوزين، �سوي�س���را، ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤[. لالطالع على متطلبات حتديد فرتة زمنية اإ�سافية، انظر 

النبذة ب�ساأن املادة ٤٧.
)٦٢( انظر اأي�سا حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ٢٠٢٦.

)٦٣( ق�سية كالوت رقم ٩٣٣ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٢٠ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦[.

)٦٤( املرجع نف�سه.

)٦5( انظر، مثال، ق�سية كالوت رقم ٩٩٠ ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سي ال�سعبية، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧[.

.٢٠٠٨، ٣١ Internationales Handelsrecht ،]٦٦( ق�سية كالوت رقم ٩٣5 ]املحكمة التجارية يف كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢5 حزيران/يونيه ٢٠٠٧(

)٦٧( لكن انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ١٣٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩5[، حيث رف�ست املحكمة منح امل�سرتي حق اإعالن ف�سخ العقد 

بعد �سنتي ون�سف ال�سنة، رغم اأن الب�سائع مل ت�سلَّم. وا�ستندت ملحكمة يف قرارها اإىل مبداأ ح�سن النية.
)٦٨( انظ���ر املحكمة الحتادية، �سوي�س���را، ١٨ اأيار/ماي���و ٢٠٠٩، Internationales Handelsrecht ٢٠١٠، ٢٧ )اإذا ف�س���لت حماولت الإ�س���الح يف نهاية املطاف، تبداأ الفرتة 

عندما يعلم امل�س���رتي تلك احلقيقة اأو يكون من واجبه اأن يعلمها(. تناولت اإحدى املحاكم م�س���األة الوقت الذي يبداأ فيه �س���ريان الفرتة املعقولة املن�س���و�س عليها يف املادة ٤٩ )٢( 
عى اأنها غري مطابقة؛ ولكن مل يكن وا�سحا ما اإن كان عدم املطابقة قد ن�س���اأ خالل اإنتاج البائع للب�سائع اأم نتيجة لنقل الب�سائع )يتحمل  عندما يكون امل�س���رتي قد ت�س���لَّم ب�س���ائع ُيدَّ
امل�س���رتي تبعة التلف الذي يحدث اأثناء النقل(، ورتب امل�س���رتي لقيام خرباء بفح�س الب�س���ائع لتحديد م�س���در امل�سكلة. وراأت املحكمة اأن �س���ريان الفرتة املعقولة ميكن اأن يبداأ فور 
اكت�س���اف امل�س���رتي اأن الب�س���ائع معيبة، حتى قبل اأن تتاح للخرباء فر�سة لتحديد ال�سبب. فقد لحظت املحكمة اأن الفح�س من جانب خبري ق�سائي هو وحده الذي من �ساأنه اأن يثبت 
م�سدر عدم املطابقة قطعيا، ولذلك ل ميكن اأن تعتمد الفرتة املتعلقة باإعالن الإبطال على تيقن امل�سرتي من اأن البائع م�سوؤول عن عدم املطابقة. بيد اأن املحكمة مل تعول على هذا 
الراأي وحده، لأنها لحظت اأن ف�سخ العقد من جانب امل�سرتي كان مفرط التاأخري حتى لو كانت الفرتة املعقولة تبداأ عند �سدور اآخر تقرير من اخلرباء. انظر ق�سية كالوت رقم ٤٨١ 

]حمكمة ال�ستئناف يف باري�س، فرن�سا، ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١[.

.٢٠١٠، ٢٧ Internationales Handelsrecht ،٦٩( املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢٠٠٩(

)٧٠( ق�س���ية كالوت رقم ١٢٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ١5 �س���باط/فرباير ١٩٩5[؛ انظر اأي�س���ا ق�س���ية كالوت رقم ٨٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢ اآذار/

مار�س ١٩٩٤[ )اأربعة اأ�سهر(.
)٧١( ق�سية كالوت رقم ٢٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[.

)٧٢( ق�س���ية كالوت رقم ٤٨١ ]حمكمة ال�س���تئناف يف باري�س، فرن�س���ا، ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١[. انظر اأي�سا ق�س���ية كالوت رقم ٤٧٠ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة 

التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٨[ )خم�سة اأو �ستة اأ�سهر؛ مفرط التاأخري(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٤٤ ]حمكمة هريتوغينبو�س، 
هولندا، ١١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠5[.

٢٤١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٢٤٢

)٧3( ق�سية كالوت رقم 9٠٥ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥[ )�سهر واحد(؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، 

اأملانيا، ١ �سباط/فرباير ١99٥[ )خم�سة اأ�سابيع(؛ املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ اأيار/مايو ٢٠٠9، Internationales Handelsrecht ٢٠١٠، ٢٧ )�سهر اأو �سهران(.
)٧٤( ق�سية كالوت رقم ٢٢٥ ]حمكمة ال�ستئناف، فر�ساي، فرن�سا، ٢9 كانون الثاين/يناير ١99٨[.

)٧٥( ق�سية كالوت رقم ٢٤٦ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٧[ )متاأخر(.

)٧٦( ق�سي���ة كالوت رق���م 3٤٨ ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٦ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١999[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ انظ���ر اأي�سا حمكمة بو�ستو 

اأر�سيزي���و، اإيطالي���ا، ١3 كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠١، ُن�س���رت يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale، ٢٠٠3، ١٥٠-١٥٥، متاح اأي�سا يف يونيلك�ص )تختلف 
"الف���رتة املعقول���ة" لأغرا����ص املادة ٤9 عن "الف���رتة املعقولة" لأغرا�ص املادة 39، من حيث نقط���ة البداية ومن حيث املدة على ال�سواء؛ ف�سريان وق���ت توجيه الإخطار بعدم املطابقة 
مبوجب املادة 39 يبداأ فور اكت�ساف عدم املطابقة )اأو وجوب اكت�سافه(، ولكن ل ميكن اإعالن الف�سخ اإل بعد اأن يظهر اأن عدم املطابقة ي�سكل خمالفة جوهرية ل ميكن عالجها بغري 

الف�سخ(.
)٧٧( ق�سية كالوت رقم ٧٤٧ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢3 اأيار/مايو ٢٠٠٥[.

http:// :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Ginza Pte. Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd.) ٢٠٠3 ٧٨( املحكمة العليا يف غرب اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ١٧ كانون الثاين/يناير(

cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html؛ ق�سية كالوت رقم ٧٤٧ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢3 اأيار/مايو ٢٠٠٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢ اآذار/
مار�ص ٢٠٠٥[؛ ق�سية كالوت رقم 93٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 3٠ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٧[.

)٧9( ق�سية كالوت رقم ٧٤٧ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢3 اأيار/مايو ٢٠٠٥[.

)٨٠( ق�سية كالوت رقم ١٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل ١99٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٨١( ق�سية كالوت رقم 93٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢٠ اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٧.

 (Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting ٢٠٠9 حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٦ اآذار/مار����ص )٨٢(

(GmbH، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090326u1.html، اأي�سا يف املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ١٨٨٠.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html


املادة ٥٠
يف حال���ة ع���دم ُمطاَبَقة الب�سائع للعق���د و�سواء اأمّت دفُع الثم���ن اأم ل، جاَز للم�س���رتي اأن يخف�ص الثمَن 
مبقدار الفرق بني قيمة الب�سائع التي مّت ت�سليمها فعال وقت الت�سليم وقيمة الب�سائع املطاِبقة يف ذلك الوقت. 
غ���ري اأن���ه اإذا قام البائُع باإ�سالح اخللل يف تنفي���ذ التزاماته وفقا لأحكام املادة 3٧ اأو امل���ادة ٤٨، اأو اإذا رف�ص 

امل�سرتي اأن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتني املذكورتني، فال يجوز للم�سرتي اأن يخف�ص الثمن.

نظرة جمملة

١- تن����ص امل���ادة ٥٠ عل���ى التدب���ري النت�س���ايف املتمث���ل يف تخفي����ص 
ثم���ن الب�سائ���ع عندما ي�سلم البائ���ع ب�سائع غري مطابق���ة للعقد. ويف هذه 
الظ���روف، يجوز للم�سرتي اأن يخف�ص الثم���ن بن�سبة تعادل انخفا�ص قيمة 
الب�سائ���ع. غري اأن هذا التدب���ري النت�سايف ل يكون متاح���ا اإذا قام البائع 
باإ�س���الح العيوب يف الب�سائع وفقا لأحكام املادت���ني 3٧ اأو٤٨ اأو اإذا رف�ص 

امل�سرتي اإتاحة الفر�سة للبائع للقيام بذلك الإ�سالح.

٢- وتخفي�ص الثمن هو اأحد �سبل النت�ساف املتاحة للم�سرتي، وميكن 
اأن يتي���ح للم�س���رتي البديل املتمث���ل يف احلق يف طلب التنفي���ذ املطابق، اأو 
التعوي����ص، اأو الف�سخ. ولكون �سبل النت�ساف هذه بدائل، يكون البائع حرا 
يف الختي���ار بينها.)١( وميكن طلب تخفي�ص الثمن حت���ى اإذا كانت الفرتة 
الزمني���ة املعقول���ة لف�س���خ العقد )امل���ادة ٤9 )٢(( قد انق�س���ت.)٢( ويحق 
للم�س���رتي اأن يطال���ب، بدل م���ن تخفي�ص الثم���ن، اأو مع تخفي����ص الثمن، 

بالتعوي�ص عن اأي خ�سارة متبقية.)3(

ال�سروط امل�سبقة لتخفي�ص الثمن

3- تنطب���ق امل���ادة ٥٠ عندم���ا تك���ون الب�سائ���ع امل�سلَّمة غ���ري مطابقة 
للعق���د.)٤( ويتعني اأن ُيفه���م عدم املطابقة باملعنى املق�س���ود يف املادة 3٥، 
اأي العي���وب املت�سلة بالكمية)٥( والنوعية والو�س���ف )الختالف، بالأملانية 
aliud( والتعبئ���ة. وه���و لذل���ك ينطب���ق اإذا ت�سبب ا�ستخ���دام عبوات غري 
مالئمة اأو غري ماأمون���ة يف تلف الب�سائع اأو تدهور حالتها.)٦( وعالوة على 
ذل���ك، ميكن اأن تعام���ل العيوب املوجودة يف امل�ستن���دات املتعلقة بالب�سائع 
باعتباره���ا حال���ة عدم مطابق���ة.)٧( بي���د اأن �سبيل النت�س���اف املتمثل يف 
تخفي�ص الثمن ل يكون متاحا اإذا كانت خمالفة العقد ت�ستند اإىل التاأخري 
يف الت�سليم)٨( اأو اإىل الإخالل باأي التزام من التزامات البائع غري اللتزام 

بت�سليم ب�سائع مطابقة.

٤- وينطبق تخفي�ص الثمن �سواء �سكل عدم املطابقة خمالفة جوهرية 
اأو خمالف���ة ب�سيطة للعق���د، و�سواء ت�سرف البائع باإهم���ال اأم مل يت�سرف 
باإهم���ال، و�سواء كان البائ���ع معفى من امل�سوؤولية املرتتب���ة مبقت�سى املادة 
٧9 اأم غ���ري معفي. ومن ثم فحتى يف ح���ال ا�ستبعاد التعوي�ص ب�سبب املادة 
٧9، ميكن اأن يكون تخفي�ص الثمن متاحا. وف�سال عن ذلك، ل يعتمد هذا 
التدبري النت�سايف على ما اإن كان امل�سرتي قد دفع الثمن اأم مل يدفعه.)9(

٥- غ���ري اأّن تخفي�ص الثمن يفرت�ص اأّن يكون امل�سرتي قد وّجه اإخطارًا 
بع���دم مطابقة الب�سائع وفق���ًا لأحكام املادة 39 )اأو امل���ادة ٤3(.)١٠( ومن 

دون الإخط���ار على النح���و الواجب ل ُي�سمح للم�س���رتي بالتعويل على عدم 
املطابق���ة، ويفقد جميع تدابري النت�ساف املتاحة له.)١١( وتن�ص املادة ٤٤ 
عل���ى ا�ستثن���اء يجيز للم�سرتي اأن يرّبر على نح���و معقول تخلفه عن توجيه 
اإخط���ار بالعي���وب، ويف هذه احلالة يحتفظ بحق���ه يف تخفي�ص الثمن وفقا 
لأح���كام امل���ادة ٥٠ )اأو اأن يطال���ب بتعوي����ص غ���ري التعوي�ص ع���ن خ�سارة 

الربح(.)١٢(

٦- وق���د لوح���ظ اأّن امل���ادة ٥٠ ت�س���رتط اأن يعرب امل�س���رتي عن عزمه 
تخفي����ص الثم���ن.)١3( وقد اعُترب رف����ص امل�سرتي دفع الثم���ن تعبريا كافيا 

لطلب تخفي�ص الثمن، ولتخفي�ص الثمن اإىل ال�سفر.)١٤(

٧- وتن����ص اجلملة الثانية م���ن املادة ٥٠ على قاع���دة بديهية نوعا ما 
وه���ي اأن �سبي���ل النت�ساف املتمث���ل يف تخفي�ص الثمن ل يك���ون متاحا اإذا 
اأ�سل���ح البائع اأي خل���ل يف املطابقة اإما وفقا لأحكام امل���ادة 3٧ )الإ�سالح 
يف حال���ة الت�سلي���م املبّكر( اأو وفقا لأحكام امل���ادة ٤٨ )الإ�سالح بعد تاريخ 
الت�سليم(. وترتتب النتيجة نف�سها اإذا رف�ص امل�سرتي قبول التنفيذ عندما 

يكون البائع قد عر�ص الإ�سالح وفقًا لأحكام املادة 3٧ اأو املادة ٤٨.)١٥(

٨- وكم���ا ه���و من�سو����ص علي���ه يف امل���ادة ٤٥ )٢(، ميك���ن للم�س���رتي 
املت�س���رر اأن يجمع تدابري انت�ساف خمتلفة مع���ا؛ ونتيجة لذلك، ي�ستطيع 
امل�سرتي اأن يطالب بتخفي�ص الثمن اإىل جانب مطالبته بالتعوي�ص. بيد اأنه 
عندما جت���ري املطالبة بالتعوي�ص بالقرتان م���ع تخفي�ص الثمن، ل ميكن 
من���ح التعوي�سات اإل عن اخل�سائر املتكبدة غ���ري انخفا�ص قيمة الب�سائع، 

لأن هذه اخل�سارة منعك�سة بالفعل يف تخفي�ص الثمن.)١٦(

احت�ساب تخفي�ص الثمن

9- يج���ب احت�س���اب مق���دار التخفي����ص يف الثم���ن عل���ى �س���كل ن�سبة: 
�ص بنف�ص ن�سبة قيم���ة الب�سائع غري املطابقة  فالثم���ن املبني يف العقد يخفَّ
امل�سلَّم���ة اإىل القيمة التي كانت �ستكون للب�سائ���ع املطابقة. وتتقرر القيمة 
ذات ال�سل���ة اعتبارا من التاريخ الفعل���ي يف مكان الت�سليم.)١٧( وحيث اأدى 
التغلي���ف غ���ري املالئم لزجاج���ات اإىل جعلها غ���ري مفيدة اإطالق���ا )لأنها 
م�سق���ة اأو غ���ري معقمة(، مل تكن قيمتها املعتربة ه���ي قيمتها قبل النقل بل 

قيمتها بعد و�سول الب�سائع اإىل مق�سدها.)١٨(

١٠- ويف احلالت التي ل تكون فيها للب�سائع امل�سلَّمة اأي قيمة اإطالقا، ميكن 
تخفي�ص الثمن اإىل ال�سفر.)١9( ويحتفظ امل�سرتي بهذه الإمكانية حتى اإذا 
 فقد حقه يف اإعالن ف�سخ العقد ب�سبب انق�ساء الزمن )املادة ٤9 )٢((.)٢٠( 
وميك���ن اأن يكون لتخفي�ص الثمن يف هذه احلال���ة نف�ص تاأثري الف�سخ )وهو 

٢٤3 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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�س���بيل االنت�س���اف امل�س���تبعد( تقريبا، ما عدا اأن ذلك التخفي�ض ال ُيلزم 
امل�سرتي باإعادة الب�سائع.)21(

11- وللطرف���ن حري���ة االتفاق على طريق���ة حمددة حل�س���اب تخفي�ض 
القيمة. وحيث اتفق الطرفان على اأن يبيع امل�سرتي الب�سائع غري املطابقة 
باأف�س���ل �س���عر ممكن، رئي اأن امل�س���رتي ميكن اأن يخف�ض ال�س���عر االأ�سلي 

املن�سو�ض عليه يف العقد بالفرق الناجت من البيع.)22(

12- واإذا اختل���ف الطرفان على القيمتن املعنيتن ومل ميكن حتديدهما 
رهما �سهود خرباء.)23( بطريقة اأخرى فيمكن اأن يقدِّ

مكان التنفيذ

13- م���كان تنفيذ تدبري االنت�س���اف املتعلق بتخفي����ض القيمة هو املكان 
الذي مت فيه ت�سليم الب�سائع.)24(

رّد الثمن املدفوع م�سبقًا

ر اأنه، اإذا كان امل�س���رتي قد دفع الثم���ن بالفعل، ميكن اأن تكون  14- تق���رَّ
 امل���ادة 50 ه���ي االأ�س���ا�ض للمطالب���ة م���ن جانب امل�س���رتي برد الثم���ن.)25( 
وت���دل على ذلك العبارة "و�س���واء اأمّت دف���ُع الثمن اأم ال" ال���واردة يف املادة 
50. غ���ري اأن اإح���دى املحاك���م راأت اأن اتفاقي���ة البي���ع ال تتن���اول احلال���ة 
الت���ي يك���ون فيه���ا امل�س���رتي ق���د دفع الثم���ن بالفع���ل، ولك���ن يحق ل���ه اأن 
 يطل���ب خف����ض الثم���ن واحل�س���ول عل���ى رد مبلغ مناظ���ر من البائ���ع.)26( 
وراأت ه���ذه املحكم���ة اأنه ميكن للم�س���رتي اأن ي�س���رتد ذلك املبل���غ اإذا كان 
القان���ون الوطن���ي املنطب���ق ب�س���اأن االإثراء غ���ري امل�س���روع اأو التعوي�ض عن 

ال�سرر ين�ض على ذلك.)27(

عبء االإثبات
15- اأ�سري اإىل اأن امل�سرتي يتحمل عبء اإثبات انخفا�ض القيمة.)28(

احلوا�ضي

)1( ق�سية كالوت رقم 724 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�سمرب 2006[.

)2( ق�سية كالوت رقم 724 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�سمرب 2006[؛ ق�سية كالوت رقم 938 ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 30 اآب/

اأغ�سط�ض 2007[.
)3( انظر ق�س���ية كالوت رقم 935 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�س���را، 25 حزيران/يونيه 2007[؛ ق�س���ية كالوت رقم 938 ]حمكمة كانتون ت�س���وغ، �سوي�س���را، 30 

اآب/اأغ�سط�ض 2007[.
)4( حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 6 ني�سان/اأبريل 1994، يونيلك�ض؛ ق�سية كالوت رقم 377 ]حمكمة منطقة فلين�سبورغ، اأملانيا، 24 اآذار/مار�ض 1999[ 

)انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)5( مبا يف ذلك وزن الب�سائع؛ انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 6 ني�سان/اأبريل 1994، يونيلك�ض.

)6( ق�س���ية كالوت رقم 724 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�س���مرب 2006[ )اأدى عدم كفاية تغليف البائع للب�سائع )زجاجات( اإىل ت�سققها 

وفقدانها للتعقيم اأثناء النقل(.
)7( تن�ض املادة 48، التي ت�سري اإليها املادة 50، على �سبيل االنت�ساف اخلا�ض بالوثائق غري املطابقة. انظر النبذة ب�ساأن املادة 48، الفقرة 2.

)8( حمكمة منطقة دو�سلدورف، اأملانيا، 5 اآذار/مار�ض 1996، يونيلك�ض.

)9( انظر الوثائق الر�س���مية ملوؤمتر االأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�س���ائع، فيينا، 10 اآذار/مار�ض - 11 ني�س���ان/اأبريل 1980 )من�سورات االأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، 42، الفقرة 5.

)10( ق�سية كالوت رقم 56 ]كانتون تي�سينو، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�سرا، 27 ني�سان/اأبريل 1992[؛ ق�سية كالوت رقم 432 ]حمكمة منطقة �ستيندال، اأملانيا، 

12 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2000[؛ ق�سية كالوت رقم 487 ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، الدائرة 4، اإ�سبانيا، 12 اأيلول/�سبتمرب 2001[؛ ق�سية كالوت رقم 721 ]املحكمة االإقليمية العليا 
يف كالرزروهي، اأملانيا، 8 �س���باط/فرباير 2006[؛ ق�س���ية كالوت رقم 724 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�سمرب 2006[. انظر اأي�سا ق�سية كالوت 

رقم 958 ]املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، 24 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2008[ )مالحظات القا�سي(.
)11( ق�س���ية كالوت رق���م 48 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف دو�س���لدورف، اأملاني���ا، 8 كانون الثاين/يناير 1993[؛ ق�س���ية كالوت رقم 273 ]املحكمة االإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، 

اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[؛ ق�س���ية كالوت رقم 303 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1994 )قرار التحكيم رقم 7331([؛ ق�س���ية كالوت رقم 343 ]حمكمة منطقة 
دارم�ستات، اأملانيا، 9 اأيار/مايو 2000[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 397 ]حمكمة مقاطعة بامبلونا، الدائرة 3، اإ�سبانيا، 27 اآذار/مار�ض 2000[؛ ق�سية كالوت 

رقم 800 ]املحكمة العليا، الدائرة 1اأ، اإ�سبانيا، 16 اأيار/مايو 2007[.
)12( يف هذا اخل�س���و�ض، انظر، مثال، ق�س���ية كالوت رقم 303 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1994 )قرار التحكيم رقم 7331([؛ ق�س���ية كالوت رقم 273 

]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[.
)13( ق�سية كالوت رقم 83 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 2 اآذار/مار�ض 1994[.

)14( ق�سية كالوت رقم 724 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�سمرب 2006[.

)15( ق�سية كالوت رقم 282 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 31 كانون الثاين/يناير 1997[.

)16( ق�سية كالوت رقم 248 ]املحكمة االحتادية، �سوي�سرا، 28 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1998[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(.

)17( ق�س���ية كالوت رقم 56 ]كانتون تي�س���ينو، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�س���را، 27 ني�س���ان/اأبريل 1992[؛ ق�س���ية كالوت رقم 175 ]املحكمة االإقليمية العليا يف 

غرات�ض، النم�س���ا، 9 ت�س���رين الثاين/نوفمرب 1995[ )انظر الن�ض الكامل للقرار(. انظر اأي�س���ا ق�سية كالوت رقم 1018 ]حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 4 ت�سرين الثاين/
نوفمرب 1998[.

)18( ق�سية كالوت رقم 724 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�سمرب 2006[.



)١9( املحكم���ة العلي���ا يف غرب���ي اأ�سرتاليا، اأ�سرتاليا، ١٧ كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠٣ (.Ginza Pte. Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd)، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٧٢٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦[؛ ق�سية كالوت رقم 
٧٤٧ ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٧٧٤ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٨٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 

كولونيا، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦[؛ ق�سية كالوت رقم 9٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٧[.
)٢٠( ق�سية كالوت رقم ٧٢٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦[.

)٢١( املرجع نف�سه.

)٢٢( ق�سية كالوت رقم ٨٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦[.

)٢٣( هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ١٥٠٠.

)٢٤( ق�سية كالوت رقم ٢9٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٧[.

)٢٥( ق�سية كالوت رقم ٢9 ]حمكمة الإفال�س يف الوليات املتحدة، اأوريغون، الوليات املتحدة، ٢9 اآذار/مار�س ٢٠٠٤ (.In re Siskiyou Evergreen, Inc)[. انظر اأي�سا )واإن 

كان���ت ل ت���رد فيها مناق�سة(، هيئة التحكيم التجاري الدويل يف غرفة التجارة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، ٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050323r1.html؛ تعليق الأمانة على ]املادة التي كانت[ املادة ٤٦، الفقرة ٥.

)٢٦( ق�سية كالوت رقم ٨9٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤[.

)٢٧( املرجع نف�سه.

)٢٨( ق�سية كالوت رقم 9٣٨ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٧[.

٢٤٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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املادة ٥١

���م البائ���ُع غرَي جزء من الب�سائع اأو اإذا كان جزٌء فقط من الب�سائع امل�سلَّمة ُمطابقا  )١( اإذا مل ي�سلِّ
ق اأحكام املواد من ٤٦ اإىل ٥٠ ب�ساأن اجلزء الناق�ص اأو اجلزء غري املطاِبق. للعقد، ُتطبَّ

ته اإّل اإذا كان عدُم التنفيذ اجلزئي اأو العيب يف املطابقة  )٢( ل يجوُز للم�سرتي اأن يف�سَخ العقد برمَّ
ل خمالفة جوهرية للعقد. ي�سكِّ

امل���ادة 39.)١٥( وينطبق �س���رط الإخطار هذا يف احلالت الت���ي ي�سّلم فيها 
البائع جزءًا من الب�سائع فقط.)١٦(

تدابري النت�ساف املتعلقة بعدم املطابقة اجلزئية

 ٤- فيما يتعّلق باجلزء غري املطابق من الب�سائع امل�سّلمة، تن�ص املادة ٥٠ 
عل���ى اأنه يحّق للم�سرتي احل�سول على اأّي تدب���ري من التدابري النت�سافية 
امل�س���ار اإليها يف امل���واد ٤٦ اإىل ٥٠. غري اأّنه يجب الوفاء باملتطلبات املتعلقة 
بانطب���اق هذه الأحكام يف كل حالة على حدة. ف���اإذا اأراد امل�سرتي اأن يعلن 
ف�سخ العقد فيما يتعلق بجزء من الب�سائع امل�سلمة غري مطابق للعقد فيجب 
عندئ���ذ اأن ي�س���ّكل الفتقار اإىل النوعية الالزمة اإخ���الل جوهريا—اأي اأن 
تك���ون الب�سائع غري املطابق���ة غري ذات فائدة معقول���ة للم�سرتي.)١٧( ومن 
جه���ة اأخرى، ف���اإّن حتديد فرتة اإ�سافية من اأجل ت�سلي���م ب�سائع مطابقة ل 
ميك���ن اأن ي�ساعد على اإثبات احلق يف ف�سخ العقد، لأّن املادة ٤9 )١( )ب( 
 ل تنطبق اإل يف حالة عدم الت�سليم، ولي�ص يف حالة ت�سليم ب�سائع معيبة.)١٨( 
وب�سفة عام���ة ل ي�سّكل التاأخري اجلزئي يف الت�سليم اإخالل جوهريا جزئيا 
بالعق���د، ولذل���ك ل يحق للم�س���رتي اأن يف�سخ ج���زء العق���د املتعلق باجلزء 
املتاأخ���ر. غ���ري اأّنه يجوز للم�س���رتي اأن يحّدد فرتة اإ�سافي���ة لت�سليم اجلزء 
الناق�ص من الب�سائع وله اأن يعلن ف�سخ العقد جزئّيا عندما ل يتّم الت�سليم 
خ���الل الف���رتة املحّددة على هذا النحو )امل���ادة ٤9 )١( )ب((. ول ي�سكل 
ع���دم الت�سلي���م اجلزئي حتى وق���ت الت�سليم املتعاقد علي���ه اإخالل جوهريا 
ة يف  فيم���ا يتعّلق باجل���زء الناق����ص اإل اإذا كانت للم�سرتي م�سلح���ة خا�سّ
الت�سلي���م يف الوقت املحّدد على وجه الدق���ة، واإذا كان ميكن للبائع اأن يتنباأ 
ل عدم الت�سليم بدل من الت�سليم املتاأّخر.)١9( وقد رئي  ب���اأّن امل�سرتي �سيف�سّ
اأن عملي���ة الت�سلي���م التي �سملت بع����ص الأحذية املعيبة )نح���و ٢٠ يف املائة 
م���ن الأحذية التي باعها امل�سرتي( ي�سكل اإخ���الل جوهريا بالعقد كله، لأن 
امل�س���رتي كان لديه ما ي���ربر اخل�سية من اأن ن�سبة كب���رية من الأحذية غري 
املبيعة �سيت�سح اأنها معيبة اأي�سا )مل تت�سح العيوب اإل بعد ب�سعة اأ�سهر من 
ال�ستعمال(؛ وو�سعت املحكمة يف اعتبارها اأي�سا اإمكان اأن يوؤدي بيع املزيد 
 م���ن الأحذية التي قد تكون املعيبة اإىل اإحل���اق ال�سرر ب�سمعة امل�سرتي.)٢٠(

وباملث���ل، اعُت���ربت عملي���ة ت�سلي���م ٠٠٠ ١٥ طنجرة �سغ���ط، كان جزء منها 
معيبا بطريقة ي�سعب ك�سفها، غري مطابقة كلها.)٢١(

٥- ول ت�س���ري امل���ادة ٥١ )١( اإل اإىل تداب���ري النت�س���اف املن�سو����ص 
عليه���ا يف املواد ٤٦ اإىل ٥٠. ول يعني ذلك اأّن التدبري الإن�سايف املتمثل يف 
التعوي�ص واملن�سو�ص عليه يف املادة ٤٥ )١( )ب( م�ستبعد. فعلى العك�ص، 

نظرة جمملة

١- تعالج املادة ٥١ عدم ت�سليم جزء من الب�سائع وت�سليم ب�سائع يكون 
ج���زء منها غري مطابق. ويف هذه احل���الت، ت�سمح املادة ٥١ )١( بتطبيق 
�سب���ل النت�ساف املتاحة للم�سرتي على اجلزء من عملية الت�سليم الذي مل 
يتم اأداوؤه اأداء �سحيحا. ومن �سبل النت�ساف املتاحة للم�سرتي التي ميكن 
تطبيقه���ا على اجلزء غري املطابق من عملية الت�سليم ف�سخ العقد، �سريطة 
اأن يك���ون ق���د حدث اإخالل جوه���ري فيما يتعلق باجلزء غ���ري املطابق من 
عملية الت�سليم )انظر الفق���رة ٤ اأدناه(. وحيث ُي�ستخدم الف�سخ اجلزئي، 
تظ���ل بقي���ة العقد دون م�سا����ص. ومبوجب امل���ادة ٥١ )٢(، ل ميكن اإعالن 
بط���الن العق���د كله اإل اإذا كان عدم الأداء اجلزئ���ي ي�سكل اإخالل جوهريا 
بالعق���د كل���ه.)١( وبذلك جتعل املادة ٥١ اإتاحة الف�س���خ قا�سرة على اجلزء 
املعي���ب من الكمي���ة امل�سلَّمة، ما مل يت���م ا�ستيفاء املعي���ار ال�سعب اخلا�ص 
بف�س���خ العقد كله )انظر الفقرة ٧ اأدناه(؛ وتنطبق اأي�سا ال�سروط الأخرى 
د اإتاحة ه���ذا ال�سبيل من �سبل النت�ساف، مبا فيها �سرط  للف�س���خ التي تقيِّ
توجي���ه اإخطار يعلن الف�سخ و�سرط ا�ستخدام �سبيل النت�ساف خالل فرتة 

معقولة.

ال�سروط امل�سبقة

٢- تفرت����ص امل���ادة ٥١ م�سبقا اأّن امل�س���رتي خالف العقد اإم���ا بت�سليم 
ب�سائ���ع تق���ّل عم���ا مّت التعاقد علي���ه)٢( اأو بت�سلي���م ب�سائ���ع ل يطابق جزء 
منه���ا العقد وفقا لأحكام امل���ادة 3٥.)3( ويتطّلب تطبيق املادة ٥١ اأن تتكّون 
الب�سائ���ع امل�سّلمة من اأجزاء قابلة للف�سل، ميكن ا�ستخدام كل منها وحده 
وبا�ستق���الل ع���ن غ���ريه )٤(، مثل بع����ص اأطن���ان اخلي���ار،)٥( اأو �سحنة من 
البالط،)٦( اأو الأقم�سة،)٧( اأو كمّيات من اأ�سالك الفولذ الذي ل ي�سداأ،)٨( 
اأو جتهيزات �سقائل،)9( اأو برام���ج حا�سوبية تنق�سها منائط معيَّنة،)١٠( اأو 
اأزواج كث���رية من الأحذية،)١١( اأو حتى خ���ط اآيل كامل لتجميع البطاريات 
تنق�س���ه قطع الغي���ار املتعاقد عليه���ا.)١٢( ويف حال وج���ود قطعة معيبة يف 
اإح���دى املاكين���ات، رئي اأّن امل���ادة ٥١ تنطبق عندما ت�س���ّكل القطعة جزءًا 
م�ستق���اًل من الب�سائ���ع املتعاقد عليها.)١3( ورئي، كم�ساأل���ة اأولية، اأن اتفاق 
الطرفني هو الذي يحدد ما اإن كان ينبغي معاملة الب�سائع القابلة للف�سل 

باعتبارها كيانا واحدا اأم وحدات متعددة.)١٤(

3- ويفرت����ص م�سبقًا يف اإتاحة تدابري النت�س���اف عمال باملادة ٥١ اأن 
يك���ون امل�سرتي قد وجه اإخطارًا بعدم املطابق���ة على النحو الذي ت�سرتطه 



يبقى ه���ذا التدبري دون م�سا�ص به وميكن اأن ميار�ص بالإ�سافة اإىل تدابري 
النت�س���اف امل�س���ار اإليها يف امل���ادة ٥١ )١( اأو بدًل منه���ا. وحتى اإذا فقد 
امل�س���رتي حّقه يف اإعالن ف�سخ جزء من العقد ب�سبب انق�ساء الزمن، يظل 

باإمكانه اأن يطالب بالتعوي�ص وفقا للمادة ٧٤.)٢٢(

٦- واإذا اأعل���ن امل�سرتي الف�سخ فيما يتعل���ق بجزء من الب�سائع امل�سلَّمة 
 وكان حمقا يف ذلك، تنطبق النتائج املن�سو�ص عليها يف املواد ٨١ اإىل ٨٤.)٢3( 

بيد اأن امل�سرتي ملزم بدفع قيمة اجلزء املطابق.)٢٤(

ف�سخ العقد برّمته )املادة ٥١ )٢((
٧- كم���ا هو من�سو�ص علي���ه يف املادة ٥١ )٢(، ففي حالة عدم الت�سليم 
اجلزئ���ي، اأو الت�سلي���م اجلزئي لب�سائع غ���ري مطابقة، ل ميك���ن للم�سرتي 

ف�س���خ العقد برّمت���ه اإل اإذا كان���ت املخالفة من جانب البائ���ع ت�سّكل اإخالل 
جوهريا بالعقد برّمته. ومن ثم يجب، تربيرًا لف�سخ العقد برّمته، اأن توؤدى 
املخالف���ة اجلزئي���ة اإىل حرمان امل�س���رتي من الفائ���دة الرئي�سية من العقد 
برّمت���ه )املادة ٢٥(. بي���د اأّن هذا الأثر املرتتب عل���ى املخالفة اجلزئية هو 
ال�ستثن���اء ولي�ص القاعدة.)٢٥( وحي���ث مل ي�سلم البائع �سوى ن�سف الب�سائع 
 املتعاق���د عليه���ا، رئ���ي اأن ذل���ك ميك���ن اأن ي�سكل اإخ���الل جوهري���ا بالعقد 

برمته.)٢٦(

٨- وقد راأت حمكمة اأن املبداأ الوارد يف املادة ٥١ )٢( ميكن اأن يطبق 
عل���ى حالت مماثل���ة حيث يكون البائع ق���د تخلف ع���ن اأداء واجبات غري 

واجب ت�سليم ب�سائع مطابقة.)٢٧(

احلوا�ضي
)١( ق�سية كالوت رقم 3٠٢ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢3 اآب/اأغ�سط�ص ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٦٦٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٢( انظر ق�سية كالوت رقم ٦3٠ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، �سوي�سرا، متوز/يوليه ١999 )قرار التحكيم رقم 9٤٤٨([.

)3( بيد اأن املادة 3٥ تتناول اأي�سا ت�سليم كمية من الب�سائع اأقل من الكمية املتعاقد عليها.

)٤( ق�سي���ة كالوت رق���م 3٠٢ ]هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، ٢3 اآب/اأغ�سط�ص ١99٤ )قرار التحكيم رق���م ٧٦٦٠([؛ ق�سية كالوت رقم ٧٤9 ]املحكمة العليا، 

 النم�سا، ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥[؛ املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، هولندا، ٢9 كانون الثاين/يناير ٢٠٠3، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم 9٢٨. انظر اأي�سا ق�سية كالوت رقم ٧٧٤ 
]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، ٢ اآذار/مار�ص ٢٠٠٥[ )قبلت املحكمة اأن واحدة م���ن عدة دفعات من عمليات ت�سليم حلوم مل تكن معيبة بينما كان���ت الدفعات الأخرى معيبة؛ وقررت 

املحكمة اأن امل�سرتي ل ميكن اأن يخف�ص الثمن اإل فيما يخ�ص الدفعات املعيبة(.
)٥( ق�سية كالوت رقم ٤٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١993[.

)٦( ق�سية كالوت رقم ٥٠ ]حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١٤ اآب/اأغ�سط�ص ١99١[.

)٧( ق�سية كالوت رقم ٨٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٠ �سباط/فرباير ١99٤[.

)٨( ق�سية كالوت رقم ٢3٥ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٧[؛ ق�سية كالوت رقم 99٠ ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية 

ال�سني ال�سعبية، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ١99٧[.
)9( ق�سية كالوت رقم 3٠٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٥3١([.

)١٠( انظر ق�سية كالوت رقم ٧٤9 ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥[، حيث اأعادت املحكمة الق�سية لكي تتمكن املحكمة البتدائية من البت يف "اأثر النميطة 

املفقودة على اإمكانية ا�ستخدام مكونات الربامج احلا�سوبية الأخرى."
)١١( املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ١٧33.

)١٢( ق�سية كالوت رقم 3٠٢ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢3 اآب/اأغ�سط�ص ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٦٦٠([.

)١3( املرجع نف�سه؛ ق�سية كالوت رقم ٧٤9 ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥[.

)١٤( ق�سية كالوت رقم ٧٤9 ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥[.

)١٥( ق�سية كالوت رقم ٤٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١993[؛ ق�سية كالوت رقم ٥٠ ]حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١٤ اآب/

اأغ�سط�ص ١99١[؛ ق�سية كالوت رقم ٤3٢ ]حمكمة منطقة �ستيندال، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٠[.
)١٦( ق�سية كالوت رقم ٤٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١993[.

)١٧( انظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ٢3٥ ]املحكمة الحتادية، اأملاني���ا، ٢٥ حزيران/يونيه ١99٧[ )كان جزء من اأ�سالك الفولذ التي مت ت�سليمه���ا دون امل�ستوى الالزم ولذلك غري 

�سالح لال�ستعمال لالأغرا�ص التي يريدها امل�سرتي( )انظر الن�ص الكامل للقرار(. قارن النبذة ب�ساأن املادة ٤9، الفقرتان ١٤ و١٥.
)١٨( انظر النبذة ب�ساأن املادة ٤9، الفقرة ٢١.

)١9( ق�سية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٤ ني�سان/اأبريل ١99٧[.

)٢٠( املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ١٧33.

)٢١( حمكمة ال�ستئناف يف باري�ص، فرن�سا، ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ٨٧٢.

)٢٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٢ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١٠ �سباط/فرباير ١99٤[؛ هيئة التحكيم التجاري ال���دويل بغرفة التجارة يف الحتاد الرو�سي، 

الحتاد الرو�سي، ٢3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١99٤ )قرار التحكيم رقم ١993/٢٥١(، يونيلك�ص.
)٢3( انظر حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠9، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ٢٠٢٦.

)٢٤( ق�سية كالوت رقم ٧٤9 ]املحكمة العليا، النم�سا، ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥[.

)٢٥( ق�سية كالوت رقم 3٠٢ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢3 اآب/اأغ�سط�ص ١99٤ )قرار التحكيم رقم ٧٦٦٠([.

)٢٦( يف مالحظ���ات القا�س���ي فق���ط، لأن املحكمة راأت اأن الطرف���ني اتفقا على اإنهاء العقد: ق�سي���ة كالوت رقم 99٠ ]جلنة التحكيم القت�سادي والتج���اري الدويل ال�سينية، 

جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١9 كانون الأول/دي�سمرب ١99٧[.
)٢٧( املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ١٦٨١ )عقد لت�سليم وتركيب اأثاث وماكينات ملقهى اآي�ص 

كرمي؛ وتخلَّف البائع عن اأداء واجب الرتكيب؛ مل ُي�سمح للم�سرتي بف�سخ العقد برمته، لأنه قام برتكيب الب�سائع بنف�سه ثم ا�ستعملها(.

٢٤٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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املادة ٥٢

)١( اإذا �سلَّم البائُع الب�سائَع قبل التاريخ املحّدد، جاز للم�سرتي اأن ي�ستلمها اأو اأن يرف�َص ا�ستالمها.

)٢( اإذا �سلَّم البائُع كميًة من الب�سائع تزيُد عن الكمية املن�سو�ص عليها يف العقد جاز للم�سرتي اأن 
ي�ستل���َم الكمي���َة الزائدة اأو اأن يرف�َص ا�ستالمها. واإذا ا�ستلم امل�س���رتي الكميَة الزائدة كلَّها اأو جزءا منها يجب 

د يف العقد. عليه دفُع قيمتها بال�سعر املحدَّ

تعوي����ص متبّق )تكاليف التخزين الإ�سافي���ة وما �سابه ذلك( وفقًا لأحكام 
املادة ٤٥ )١( )ب(، ما مل ي�سكل قبول الب�سائع امل�سّلمة اتفاقا على تعديل 

تاريخ الت�سليم.)٦(

٤- وتنطب���ق القواع���د املتعّلق���ة بالت�سلي���م املبّك���ر اأي�س���ًا اإذا مّت ت�سليم 
امل�ستندات ذات ال�سلة بالب�سائع قبل املوعد املحدد.

ت�سليم كمية زائدة )املادة ٥٢ )٢((

٥- اإذا ق���ام البائ���ع بت�سلي���م كمي���ة م���ن الب�سائ���ع تزيد عل���ى الكمية 
املن�سو�ص عليها، حق للم�سرتي اأن يرف�ص الكمية الزائدة. ووفقًا لل�سوابق 
الق�سائي���ة، ل يحدث ت�سليم كمي���ة زائدة من الب�سائع عندما ي�سمح العقد 
بت�سليم "+/- ١٠ يف املائة" ويبقى الت�سليم �سمن هذه احلدود.)٧( واإذا مل 
يرغ���ب امل�سرتي يف اأخ���ذ الب�سائع الزائدة ودفع ال�سع���ر املحدد يف العقد، 
وج���ب عليه اأن يوجه اإخط���ارا بالكمية غري ال�سحيح���ة، لأنها ت�سكل عدم 
مطابق���ة تنطب���ق عليه �سروط الإخط���ار املن�سو�ص عليه���ا يف املادة 39 اأو 
امل���ادة ٤3.)٨( وقد اعُترب الإخطار املوج���ه بعد عدة اأ�سهر متاأخرا.)9( وبعد 
اأن يرف����ص امل�س���رتي ا�ستالم الكمية الزائدة ويك���ون حمقا يف ذلك، يجب 
علي���ه اأن يحاف���ظ على الب�سائ���ع الزائدة وفقًا لأحكام امل���ادة ٨٦. غري اأنه 
اإذا ت�سّل���م امل�س���رتي كل الكمية الزائ���دة اأو جزءًا منها، فاإّن���ه يكون ملزمًا 
بدف���ع ثم���ن اجل���زء الزائ���د بال�سع���ر املح���ّدد يف العق���د.)١٠( واإذا مل يكن 
بو�س���ع امل�س���رتي اأن يرف����ص الكمي���ة الزائ���دة منف�سلة فيمكن���ه اأن يف�سخ 
العق���د بكامل���ه اإذا كان ت�سلي���م الب�سائع الزائدة ي�س���كل خمالفة جوهرية 
للعق���د؛)١١( واإذا مل يك���ن بو�س���ع امل�س���رتي اأن يف�س���خ العق���د وتوجب عليه 
بالت���ايل ا�ستالم الكمية الزائدة م���ن الب�سائع فاإّن عليه اأن يدفع ثمنها)١٢( 
ولك���ن ميكنه املطالبة بالتعوي�ص عن اأي �س���رر يتكّبده نتيجة للمخالفة)١3( 
 )�سريط���ة اأن يك���ون قد مت الوف���اء مبتطلب���ات الإخط���ار املن�سو�ص عليها 

يف املادة 39(. 

مقّدمة

١- حت���ى عند قيام البائع باأكرث مما ه���و مطلوب مبوجب العقد، تن�ساأ 
م�ساأل���ة التنفيذ غري املوافق لأحكام العقد. وتتن���اول املادة ٥٢ حالتني من 
ه���ذه احلالت، وهم���ا اإذا �سّل���م البائ���ع الب�سائع يف وقت مف���رط التبكري 
)املادة ٥٢ )١(( اأو اإذا �سّلم كمّية مفرطة من الب�سائع )املادة ٥٢ )٢((. 
ويف احلالت���ني كلتيهم���ا تن�ص املادة ٥٢ على اأنه يح���ّق للم�سرتي اأن يرف�ص 
ا�ست���الم الب�سائ���ع. واإذا قبل امل�سرتي كمية من الب�سائ���ع اأكرب من الكمية 
املن�سو����ص عليه���ا يف العقد، تن�ص املادة ٥٢ عل���ى اأن امل�سرتي ملزم بدفع 

ال�سعر املحّدد يف العقد عن الكمّية الزائدة.

الت�سليم املبّكر )املادة ٥٢ )١((

٢- اإذا �سّل���م البائ���ع الب�سائع قبل وق���ت الت�سلي���م املن�سو�ص عليه يف 
العق���د، جاز للم�سرتي اأن يرف�ص ال�ستالم. ويحدث الت�سليم املبّكر عندما 
ين����صّ العق���د على تاريخ حمّدد يج���ب اأن يتّم الت�سليم في���ه اأو فرتة معّينة 
يج���ب اأن يتّم الت�سليم خاللها )على �سبيل املثال، "الت�سليم خالل الأ�سبوع 
ال�ساد�ص والثالثني من ال�سنة"( ويتّم الت�سليم قبل ذلك التاريخ. ويف حالة 
�س���رط مث���ل "الت�سليم حتى ١ اأيلول/�سبتمرب"، يعت���رب اأي ت�سليم قبل ذلك 
التاري���خ موافقا للعق���د.)١( واإذا رف����ص امل�سرتي الب�سائع ب�سب���ب الت�سليم 
املبّك���ر وكان حمق���ا يف ذل���ك فيجب على البائ���ع اأن يعيد ت�سلي���م الب�سائع 
يف الوق���ت ال�سحيح.)٢( واإذا كان امل�سرتي يعتزم رف����ص الب�سائع امل�سّلمة 
قب���ل املوعد املح���دد فيمكن، وفقًا لأحكام امل���ادة ٨٦، اأن يكون م�سوؤوًل عن 
الب�سائ���ع يف الف���رتة النتقالي���ة.)3( وقد رئ���ي اأن الت�سلي���م املبكر ل يعطي 

امل�سرتي �سببا لف�سخ العقد اأو لتعليق اأداء التزامات امل�سرتي نف�سه.)٤(

3- غ���ري اأن���ه اإذا قام امل�سرتي با�ست���الم الب�سائع امل�سّلم���ة قبل املوعد 
املح���دد فاإّنه ملزم بدفع ال�سعر املح���ّدد يف العقد.)٥( وميكنه اأن ي�سرتد اأّي 

احلوا�ضي

)١( انظر النبذة ب�ساأن املادة 33، الفقرة ٦.

)٢( انظ���ر الوثائ���ق الر�سمية ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، ٤٤، الفقرة ٥.

)3( املرجع نف�سه، الفقرة ٤.

 )٤( جلن���ة التحكي���م القت�س���ادي والتج���اري ال���دويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�س���ني ال�سعبي���ة، ٢٥ اأيار/ماي���و ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050525c1.html



)٥( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٤١ ]هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، ٢٥ ني�سان/اأبريل ١99٥ )قرار التحكيم رقم 

١99٤/٢٠٠([ )اإر�سال �سوكولتة للكري�سما�ص يف منت�سف كانون الأول/دي�سمرب، قبل اأن ير�سل امل�سرتي ال�سمان امل�سريف الذي كان ُيفرت�ص اأن يحدد تاريخ الت�سليم، اعُترب امل�سرتي 
ملزما بدفع الثمن الكامل(.

)٦( انظ���ر الوثائ���ق الر�سمية ملوؤمت���ر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، ٤٤، الفقرة ٦.

)٧( ق�سية كالوت رقم 3٤١ ]حمكمة العدل العليا يف اأونتاريو، كندا، 3١ اآب/اأغ�سط�ص ١999[.

)٨( املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ستوك، اأملانيا، ٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢، املوقع ال�سبكي CISG-online، الرقم ٦٧٢؛ حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا ٥ كانون الأول/دي�سمرب 

.٢٠٠٧، ١٦٢ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٦
.٢٠٠٧، ١٦٢ Internationales Handelsrecht ،9( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا ٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦(

)١٠( ق�سية كالوت رقم 3٤١ ]حمكمة العدل العليا يف اأونتاريو، كندا، 3١ اآب/اأغ�سط�ص ١999[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)١١( انظر الوثائق الر�سمية ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

A.81.IV.3(، ٤٤، الفقرة 9.

.٢٠٠٧، ١٦٢ Internationales Handelsrecht ،١٢( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا ٥ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦(

 )١3( الوثائ���ق الر�سمي���ة ملوؤمت���ر الأمم املتح���دة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائ���ع، فيينا، ١٠ اآذار/مار����ص - ١١ ني�سان/اأبريل ١9٨٠ )من�س���ورات الأمم املتحدة، رقم املبيع

A.81.IV.3(، ٤٤، الفقرة 9.

٢٤9 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع





الف�صل الثالث من اجلزء الثالث

التزامات امل�صرتي )املواد 65-53(

نظرة جمملة

1- ي�صتم���ل �لف�صل �لثالث من �جلزء �لثالث من �التفاقية على �أحكام 
تتن���اول �لتز�مات �مل�صرتي مبوج���ب عقد بيع دويل حتكم���ه �تفاقية �لبيع. 
وي���و�زي هيكل���ه هذ� �لف�صل وجم���ال تركيزه �لف�صل �لث���اين )"�لتز�مات 
�لبائ���ع"، �مل���و�د 30-52( م���ن �جل���زء �لثال���ث. وم���ن ث���م ف���اإن �لف�ص���ل 

 �لثال���ث يب���د�أ بحك���م وحيد ي�ص���ف و�جب���ات �مل�ص���رتي �الأ�صا�ص���ية عموما
)�مل���ادة 53(. وتل���ي ذل���ك ثالث���ة ف���روع جتم���ع �أحكام���ا تتن���اول تل���ك 
�لو�جب���ات بتفا�ص���يل �أك���ر، وه���ي: �لف���رع �الأول، "دف���ع �لثم���ن" )�ملو�د 
و�لف���رع   ،)60 )�مل���ادة  "�ال�ص���تالم"  �لث���اين،  و�لف���رع  54-59(؛ 
للعق���د"  �مل�ص���رتي  خمالف���ة  عل���ى  ترتت���ب  �لت���ي  "�جل���ز�ء�ت   �لثال���ث، 

)�ملو�د 65-61(.
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�ملادة 53

يجُب على �مل�صرتي، مبوجب �صروط �لعقد وهذه �التفاقية، �أن يدفع ثمَن �لب�صائع و�أن ي�صتلَمها.

مقّدمة

1- تن�ص �ملادة 53 على �اللتز�مات �الأ�صا�صية، للم�صرتي، وت�صكل مدخال 
�إىل �الأح���كام �لو�ردة يف �لف�صل �لثال���ث. ومبا �أن �التفاقية ال حتدد ما �لذي 
ي�ص���كل "بيع �لب�صائع"، فاإن �ملادة 53، باالق���رت�ن مع �ملادة 30، تلقي �ل�صوء 
�أي�ص���ا على ه���ذه �مل�صاألة.)1( و�اللتز�مان �الأ�صا�صّي���ان للم�صرتي هما �أن يدفع 
ثم���ن �لب�صائع وي�صتلمها "مبوج���ب �صروط �لعقد وه���ذه �التفاقية". ويرتتب 
عل���ى هذه �لعبارة، وكذلك على �أحكام �ملادة 6 من �التفاقية، �أن �لغلبة تكون 

التفاق �لطرفني حيثما ين�ص �لعقد على تنفيذ خمالف لقو�عد �التفاقية.

�لتز�مات �مل�صرتي �الأخرى

2- وفق���ًا لالتفاقية، ميك���ن �أن يفر�ص �لعقد على �مل�ص���رتي �لتز�مات 
غ���ر دفع �لثم���ن و�ال�صتالم،)2( وعل���ى �صبيل �ملثال �لت���ز�م بتقدمي �صمان 
لدف���ع �لثمن، �أو �لتز�م بتوف���ر �ملو�د �لالزمة ل�صن���ع �لب�صائع �أو �إنتاجها 
)�نظ���ر �ملادة 3 )1((، �أو �لت���ز�م بتقدمي مو��صفات تتعّلق ب�صكل �لب�صائع 
�أو مقايي�صه���ا �أو �صماتها �الأخرى )�مل���ادة 65(، �أو �لتز�مات تتعلق بت�صويق 

�لب�صائع، مثل حظر �إعادة �لت�صدير.)3(

�إي�صاحات من �ل�صو�بق �لق�صائية

3- مل تر �ملادة 53 �صعوبات معّينة للمحاكم، الأّنها ال تن�ص �صوى على 
�لتز�مات �مل�صرتي، �لتي تعالج ب�صورة �أكر �كتمااًل يف �ملو�د �لالحقة. وقد 

�صدرت قر�ر�ت عديدة ت�صر �إىل �ملادة 53 يف ق�صايا تتعلق باأحكام تق�صي 
ب���اأّن يدفع �مل�صرتي ثمن �لب�صائع.)4( وم���ن �لناحية �الأخرى، مل ي�صر �صوى 
ق�صاي���ا قليلة �إىل �ملادة 53 فيما يت�صل باأحكام تق�صي باأن يت�صلم �مل�صرتي 
�لب�صائع)5( �أو، ب�صفة �أعم، فيما يتعلق باإخالل �مل�صرتي بالتز�م �أن يت�صلم 

�لب�صائع.)6(

عبء �الإثبات

ووفق���ا  �صر�ح���ة.  �الثب���ات  ع���بء  فيين���ا  �تفاقي���ة  تتن���اول  4- ال 
ملعظ���م ق���ر�ر�ت �ملحاك���م، حتك���م �التفاقي���ة ه���ذه �مل�صاأل���ة، ويتع���ني �أن 
 ت�ص���وى بتطبي���ق مبد�أ ع���ام ت�صتن���د �إلي���ه �التفاقي���ة )�مل���ادة 7 )2((.)7( 
ووفق���ا الأح���د �ملب���ادئ �لت���ي مت تطويره���ا يف �ل�صو�ب���ق �لق�صائي���ة، يتعني 
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�التفاقي���ة �أن يثب���ت �أن �ملقت�صي���ات �لقانوني���ة �لت���ي ين����ص عليها �حلكم 
ق���د ��صتوفي���ت.)8( ويرتتب على هذ� �ملب���د�أ �أنه يتعني عل���ى �لبائع �أن يثبت 
�أن �مل�ص���رتي يج���ب �أن يدف���ع �لثم���ن، و�أي�صا مق���د�ر ذلك �لثم���ن.)9( غر 
�أن���ه يف �حل���االت �لتي يطال���ب فيها �مل�ص���رتي بتخفي�ص �أو ح�ص���م، يتحمل 
�مل�ص���رتي عبء �إثبات �أنه ي�صتح���ق تخفي�ص �ل�صع���ر �الأول �ملن�صو�ص عليه 
يف �لعق���د.)10( و�إذ� رف���ع �لبائ���ع دعوى عل���ى �مل�صرتي لدف���ع �لثمن و�دعى 
 �مل�ص���رتي يف دفاع���ه �أنه دفع �لثمن، يقع على �مل�ص���رتي عبء �إثبات �لدفع، 

كما �أ�صارت عدة قر�ر�ت.)11(
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 ،Krajský súd Bratislava كرو�تي���ا، 20 �صباط/فرب�ي���ر 2007[؛ ،Visoki trgovački sud Republike Hrvatske[ ،915 ؛ ق�صي���ة كالوت رق���مpace.edu/cases/070309k1.html
�صلوفاكيا، 1 �صباط/فرب�ير 2007، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070201k1.html؛ Krajský súd Žilina، �صلوفاكيا، 8 كانون �لثاين/يناير 
2007، متاح���ة يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070108k2.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 828، ]حمكمة هرتوغينبو�ص، هولند�، 2 كانون �لثاين/يناير 
http://cisgw3.law.pace. :2007[؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، كان���ون �لثاين/يناير 2007، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
edu/cases/070100c1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 29 كانون �الأول/دي�صمرب 2006، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 933، ]حمكمة �لعدل �الحتادية، �صوي�صر�، 20 كانون �الأول/دي�صمرب 2006[؛ ق�صية 
كالوت رق���م Visoki trgovački sud Republike Hrvatske[ ،916، كرو�تي���ا، 19 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2006[؛ �ملحكمة �ملحلية يف كوبورغ، �أملانيا، 12 كانون �الأول/دي�صمرب 2006، 
Internationales Handelsrecht، 2007، 117، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1447.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.cisg.law.pace.edu/cases/061212g1.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 15 ت�صرين �لثاين/
نوفم���رب 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r2.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف در�صدن، �أملانيا، 10 ت�صرين �لثاين/
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http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1625.pdf :نوفم���رب 2006، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
edu/cases/061110g1.html؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صيني���ة، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، ت�صرين �لثاين/نوفم���رب 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061100c1.html؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�صادي و�لتج���اري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، ت�صري���ن �لثاين/نوفمرب 2006، متاحة 
 Internationales ،2006 ؛ حمكمة منطقة بامبرغ، �أملانيا، 23 ت�صري���ن �الأول/�أكتوبرhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/061100c2.html :باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
http:// :متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1400.pdf :2007، 113، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،Handelsrecht
cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html؛ ق�صية كالوت رقم 723، ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف كوبلينت�ص، �أملانيا، 19 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2006[؛ حمكمة هوف، �أملانيا، 29 
http://cisgw3.law. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1401.pdf :أيلول/�صبتم���رب 2006، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

 ،68 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006 ؛ ق�صي���ة كالوت رقم 825، ]�ملحكمة �الإقليمية �لعلي���ا يف كولونيا، �أملانيا، 14 �آب/�أغ�صط�صpace.edu/cases/060929g1.html
www.cisg.law.pace.edu/cases/060814g1. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1405.pdf :متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ �ملحكم���ة �ل�صعبي���ة �ملتو�صطة رقم 2 ل�صنغهاي، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 10 متوز/يوليه 2006، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�نhtml
http://cisgw3.law. :؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، متوز/يوليه 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/060710c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :صلوفاكي���ا، 29 حزير�ن/يوني���ه 2006، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن� ،Okresný súd Nitra ؛pace.edu/cases/060700c1.html
http://cisgw3. :؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، حزير�ن/يونيه 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/060629k1.html
http://cisgw3. :؛ ق�صية كالوت رقم 930، ]حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 23 �أيار/مايو 2006[، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�نlaw.pace.edu/cases/060600c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060517k1. :صلوفاكي���ا، 17 �أيار/ماي���و 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن� ،Okresný súd Nitra ؛law.pace.edu/cases/060523s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 911، ]حمكم���ة �لع���دل يف جني���ف، �صوي�ص���ر�، 12 �أيار/ماي���و 2006[، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�نhtml
http://cisgw3.law.pace.edu/ :صلوفاكي���ا، 10 �أيار/ماي���و 2006، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن� ،Okresný súd Banská Bystrica ؛cases/060512s1.html
cases/060510k1.html؛ حمكم���ة منطق���ة در�ص���دن، �أملانيا، 28 ني�صان/�أبري���ل 2006، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1630.pdf؛ 
 ،www.law.kuleuven.be/ipr/eng/cases/2006-04-24%20Antwerpten.html :حمكمة �ال�صتئناف يف �أنتويرب، بلجيكا، 24 ني�صان/�أبريل 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، 
�الحت���اد �لرو�ص���ي، 7 ني�صان/�أبريل 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060407r1.html؛ Krajský súd Žilina، �صلوفاكيا، 6 �آذ�ر/مار�ص 
2006، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060306k1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 15 
�صباط/فرب�ير 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060215u5.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد 
�لرو�ص���ي، �الحت���اد �لرو�صي، 13 �صباط/فرب�ير 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060213r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 721، 
http:// :صربيا، 7 �صباط/فرب�ير 2006، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن� ،Privredni sud u Beogradu ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعليا يف كالرزروهي، �أملاني���ا، 8 �صباط/فرب�ير 2006[؛�[
cisgw3.law.pace.edu/cases/060207sb.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 13 كانون �لثاين/يناير 2006، 
متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060113r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، 
 ،Krajský súd Bratislava ؛www.cisg.law.pace.edu/cases/051227r1.html :الحت���اد �لرو�ص���ي، 27 كانون �الأول/دي�صمرب 2005، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن�
�صلوفاكي���ا، 15 كانون �الأول/دي�صمرب 2005، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051215k1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214r1. :و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 14 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2005، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
www. :2007، 146، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،2005 ؛ حمكم���ة منطق���ة ميونيخ، �أملانيا، 29 ت�صرين �لثاين/نوفم���ربhtml
cisg-online.ch/cisg/urteile/1567.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html؛ �ملحكمة �ل�صعبية �ملتو�صطة رقم 1 
 ،Sąd Najwyższy ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051128c1.html :ل�صنغهاي، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 28 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2005، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
بولن���د�، 10 ت�صري���ن �لثاين/نوفمرب 2005، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051110p1.html؛ حمكمة منطق���ة هايدلبرغ، �أملانيا، 2 ت�صرين 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1416.pdf :لثاين/نوفمرب 2005، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
http://cisgw3. :ملحكمة �ل�صعبية �لعليا(، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 21 �أيلول/�صبتمرب 2005، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�( Zuìgāo rénmín fǎyuàn ؛cases/051102g1.html
law.pace.edu/cases/050921c1.html؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 2 �أيلول/�صبتمرب 2005، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050902c1.html؛ حمكم���ة �ل�صع���ب �لعلي���ا يف �صنغهاي، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 30 �آب/�أغ�صط����ص 2005، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050830c1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م Visoki trgovački sud Republike Hrvatske[ ،919، كرو�تي���ا، 26 متوز/يوليه 2005[؛ هيئة �لتحكيم 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 18 متوز/يوليه 2005، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
http://cisgw3.law. :؛ �ملحكم���ة �ل�صعبي���ة �ملتو�صطة رقم 1 ل�صنغهاي، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 29 حزير�ن/يونيه 2005، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/050718r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ �ملحكم���ة �ل�صعبي���ة �ملتو�صط���ة رق���م 2 ل�صنغه���اي، 24 حزير�ن/يوني���ه 2005، متاحة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�نpace.edu/cases/050629c2.html
cases/050624c1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 749، ]�ملحكم���ة �لعلي���ا، �لنم�ص���ا، 21 حزير�ن/يوني���ه Internationales Handelsrecht ،]2005، 2005، 195، متاح���ة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050621a3.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتج���ارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 2 
حزير�ن/يوني���ه 2005، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050602r1.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 906، ]حمكمة كانتون نيدفالدين، 
�صوي�ص���ر�، 23 �أيار/ماي���و 2005[؛ ق�صية كالوت رقم 983، ]جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 10 �أيار/مايو 2005[؛ حمكمة �لواليات 
�ملتح���دة، مقاطع���ة كان�صا����ص، �لوالي���ات �ملتح���دة، 10 �أيار/ماي���و 2005 (.Guang Dong Light Headgear Factory Co. Ltd. v. ACI International Inc)، متاحة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050510u1.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 27 ني�صان/�أبريل 
2005، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050427r1.html؛ حمكمة منطقة بامب���رغ، �أملاني���ا، 13 ني�صان/�أبريل 2005، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1402.pdf :باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن

html؛ ق�صية كالوت رقم Juzgado de primera instancia e instrucción de Tudela No[ 1041. 3، �إ�صبانيا، 29 �آذ�ر/مار�ص 2005[، متاحة باالإ�صبانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sespan45.htm، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050329s4.html؛ 
http:// :هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 23 �آذ�ر/مار�ص 2005، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
cisgw3.law.pace.edu/cases/050323r1.html؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبي���ة، 21 �صباط/فرب�ير 2005، ترجمة باالإنكليزية 
متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221c1.html؛ هيئة حتكيم �لتجارة �خلارجية �لتابعة لغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة �ل�صربية، �صربيا، 21 
�صباط/فرب�ي���ر 2005، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb2.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210r1. :و�ل�صناع���ة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 10 �صباط/فرب�ير 2005، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن
html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 9 �صباط/فرب�ير 2005، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050209r1.html؛ �ملحكم���ة �لتجارية يف �آرغاو، �صوي�صر�، 25 كانون �لثاين/يناير Internationales Handelsrecht ،2005، 2006، 34، متاحة 
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1091.pdf :باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن
cases/050125s1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتج���اري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 24 كانون �لثاين/يناي���ر 2005، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050124r1.html؛ �ملحكم���ة �لتجارية يف برن، �صوي�ص���ر�، 22 كانون �الأول/دي�صم���رب 2004، متاحة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1192.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041222s1.html؛ �ملحكمة �الإقليمية 
�لعلي���ا يف �صتوتغارت، �أملاني���ا، 20 كانون �الأول/دي�صمرب 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/997.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
www.cisg- :؛ �ملحكمة �ملحلية يف بايرويت، �أملانيا، 10 كانون �الأول/دي�صمرب 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/041220g1.html :لعنو�ن�
online.ch/cisg/urteile/1131.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: www.cisg.law.pace.edu/cases/041210g1.html؛ حمكمة �ال�صتئن���اف يف باري�ص، فرن�صا، 4 
http:// :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-france.org/decisions/041104v.htm :ت�صري���ن �لثاين/نوفمرب 2004، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
cisgw3.law.pace.edu/cases/041104f1.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 1082 ]هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 27 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 
2004[، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041027u5.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف 
�الحت���اد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 28 �أيلول/�صبتمرب 2004، متاحة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040928r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 1023 
http://cisgw3.law. :هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 23 �أيلول/�صبتمرب 2004[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن[
 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1085.pdf :؛ �ملحكم���ة �ملحلية يف هامبورغ، �أملانيا، 6 �أيلول/�صبتمرب 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نpace.edu/cases/040923u5.html
 Praxis des ،2004 ؛ �ملحكم���ة �ملحلي���ة يف كي���ل، �أملاني���ا، 27 متوز/يولي���هhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن
Internationalen Privat- und Verfahrensrechts، 2007، 417، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html؛ ق�صية كالوت 
www. :2004، 246، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Internationales Handelsrecht ]2004 رقم 821، ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف كالرزروهي، �أملانيا، 20 متوز/يوليه
cisg-online.ch/cisg/urteile/858.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040720g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة 
�لتج���ارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 28 حزير�ن/يونيه 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040628r1.html؛ هيئة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 حزير�ن/يونيه 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

cases/040617r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 590، ]�ملحكمة �ملحلية يف �صاربروكني، �أملانيا، 1 حزير�ن/يونيه 2004[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: c، متاحة باالإنكليزية 
يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040601g1.html؛ ق�صية كالوت رقم 591، ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 28 �أيار/مايو 2004[، 
متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040528g1.html؛ �ملحكمة �ل�صعبية �ملتو�صطة يف مقاطعة هوباي، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 11 
�أيار/ماي���و 2004، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040511c1.html؛ �ملحكم���ة �لتجارية يف �صانت غالني، �صوي�صر�، 29 ني�صان/�أبريل 2004، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040429s1. :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/962.pdf :متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن

html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، ، �أملانيا، 21 ني�صان/�أبريل 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/914.pdf، متاحة باالإنكليزية 
يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421g2.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 21 ني�صان/�أبريل 2004، متاحة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/913.pdf؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�صي، 20 ني�صان/�أبريل 2004، 
متاح���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040420r1.html؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتج���اري �لدويل �ل�صينية، جمهوري���ة �ل�صني �ل�صعبية، 9 
ني�صان/�أبري���ل 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040409c1.html؛ Krajský súd Žilina، �صلوفاكيا، 29 �آذ�ر/مار�ص 2004، متاحة يف 
�الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329k1.html؛ �ملحكمة �ل�صعبي���ة �ملتو�صطة رقم 1 ل�صنغهاي، جمهورية �ل�صني �ل�صعبي���ة، 23 �آذ�ر/مار�ص 2004، 
متاح���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040323c1.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد 
�لرو�صي، 19 �آذ�ر/مار�ص 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة 
يف �الحت���اد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�صي، 12 �آذ�ر/مار����ص 2004، متاحة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040312r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040224r1. :لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 24 �صباط/فرب�ير 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
http://cisgw3. :؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 19 �صباط/فرب�ير 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نhtml
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/839. :؛ حمكم���ة �لعدل �الحتادية، �صوي�صر�، 19 �صباط/فرب�ي���ر 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نlaw.pace.edu/cases/040219r1.html
http://cisgw3.law. :؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 3 �صباط/فرب�ير 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نpdf

pace.edu/cases/040203r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 2 �صباط/فرب�ير 2004، متاحة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040202r1.html؛ �ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 23 كان���ون �لثاين/يناير 2004، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/918.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040123g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :بغرف���ة �لتج���ارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�صي، 30 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2003، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
http:// :؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 18 كانون �الأول/دي�صمرب 2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/031230r1.html
www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ �ملحكمة �ملحلية يف بييليفلد، �أملانيا، 12 كانون �الأول/دي�صمرب 2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نcisgw3.law.pace.edu/cases/031218c1.html

urteile/905.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031212g1.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 635، ]�ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف 
www.cisg-online.ch/cisg/ :2004، 62، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن ،Internationales Handelsrecht ]2003 كالرزروه���ي، �أملاني���ا، 10 كان���ون �الأول/دي�صم���رب

urteile/911.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031210g1.html؛ �ملحكمة �ملحلية يف بييليفلد، �أملانيا، 31 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031212g1. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/905.pdf :2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن

html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 890، ]حمكم���ة �ال�صتئناف يف لوغانو، �صوي�صر�، 29 ت�صري���ن �الأول/�أكتوبر 2003[؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف رو�صت���وك، �أملانيا، 27 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/815.pdf :2003، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن
cases/031027g1.html؛ ق�صية كالوت رقم 888، ]حمكمة كانتون �صافهاوزين، �صوي�صر�، 20 ت�صرين �لثاين/�أكتوبر 2003[؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة 
يف �الحت���اد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 17 �أيلول/�صبتمرب 2003، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917r1.html؛ �ملحكمة 
�الإقليمي���ة �لعليا يف رو�صتوك، �أملانيا، 15 �أيلول/�صبتمرب 2003، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/920.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
www.cisg-online. :؛ حمكمة منطقة دو�صلدورف، �أملانيا، 28 �آب/�أغ�صط�ص 2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/030915g1.html :لعنو�ن�
ch/cisg/urteile/920.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030828g1.html؛ حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 19 �آب/�أغ�صط�ص 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030819s1. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/895.pdf :2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
html؛ حمكمة منطقة بييليفلد، �أملانيا، 15 �آب/�أغ�صط�ص 2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/906.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 12 �آب/�أغ�صط�ص 
2003، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030812r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتج���اري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، 
�أوكر�نيا، 28 متوز/يوليه 2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030728u5.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 25 متوز/
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/919.pdf :يولي���ه 2003، متاح���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن
cases/030725g1.html؛ �ملحكم���ة �ملحلي���ة يف مون�صينغالدب���اخ، �أملاني���ا، 15 متوز/يولي���ه Internationales Handelsrecht ،2003 ، 2003، 229، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.cisg-online.ch//cisg/urteile/813.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html؛ جلنة �لتحكيم 
�القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبي���ة، 7 متوز/يوليه 2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030707c1.html؛ 
www.cisg-online.ch/ :2003، 236، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Internationales Handelsrecht ،2003 ملحكم���ة �ملحلي���ة يف توبينغني، �أملانيا، 18 حزير�ن/يوني���ه�
cisg/urteile/814.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html؛ حمكم���ة منطقة هامبورغ، �أملانيا، 11 حزير�ن/يونيه 
http://cisgw3.law.pace.edu/ �لعن���و�ن:  �الإنرتن���ت عل���ى  باالإنكليزي���ة يف  www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1220.pdf، متاح���ة  �لعن���و�ن:  �الإنرتن���ت عل���ى  2003، متاح���ة يف 
cases/030611g2.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 5 حزير�ن/يونيه 2003، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت 
على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030605r1.html؛ ق�صية كالوت رقم Vysšij choziajstviennyj sud Riespubliki Bielaruś[ ،498، بيالرو�ص، 4 حزير�ن/يونيه 
http:// :2003[؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 4 حزير�ن/يونيه 2003، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
cisgw3.law.pace.edu/cases/030604r1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتج���اري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 30 �أيار/مايو 2003، متاحة 
باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030530r1.html؛ ق�صية كالوت رقم Vitiebskij oblastnoj choziajstviennyj sud[ 497، بيالرو�ص، 17 
ني�صان/�أبري���ل 2003[؛ حمكمة منطقة كولونيا، �أملانيا، 25 �آذ�ر/مار����ص 2003، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1220.pdf، متاحة باالإنكليزية 
يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030611g2.html؛ ق�صية كالوت رقم 634 ]حمكمة منطقة برلني، �أملانيا، 21 �آذ�ر/مار�ص 2003[، متاحة باالأملانية 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/030321g1german.pdf :يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن

 ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html :؛ �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف ف���ورن، بلجيكا، 19 �آذ�ر/مار�ص 2003، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�نcases/030321g1.html
متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html؛ حمكمة منطقة غي�صني، �أملانيا، 18 �آذ�ر/مار�ص 2003، متاحة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/951.pdf؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�صادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبي���ة، 17 �صباط/فرب�ير 2003، متاحة يف 
�الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030217c1.html؛ ق�صية كالوت رقم 978 ]جلنة �لتحكيم �القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني 
�ل�صعبي���ة، 30 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2002[؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 24 كانون �الأول/دي�صمرب 2002، متاحة 
يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021224r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 
10 كان���ون �الأول/دي�صم���رب 2002، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021210r1.html؛ حمكمة �ال�صتئن���اف يف غينت، بلجيكا، 2 كانون �الأول/
دي�صم���رب 2002، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021202b1.html؛ ق�صية كالوت رق���م 608، ]حمكمة رمييني، �إيطاليا، 26 ت�صرين �لثاين/
نوفم���رب 2002[، متاح���ة باالإيطالية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=823&step=FullText، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعنو�ن: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/021126i3.html؛ �ملحكمة �ملحلية يف �صاربروكني، �أملانيا، 25 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2002، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت 
عل���ى �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/718.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021125g1.html؛ هيئة �لتحكيم 
http://cisgw3.law. :لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 11 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

pace.edu/cases/021111r1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 882، ]�ملحكمة �لتجارية يف �آرغاو، �صوي�صر�، 5 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2002[؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة 
و�ل�صناع���ة �الأوكر�ني���ة، �أوكر�نيا، 31 ت�صري���ن �الأول/�أكتوبر 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021031u5.html؛ �ملحكمة 
�الإقليمي���ة �لعلي���ا يف كولونيا، �أملانيا، 14 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2002، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/709.htm، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021014g1.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف رو�صتوك، �أملانيا، 25 �أيلول/�صبتمرب 2002، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت 
عل���ى �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/672.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html؛ حمكمة منطقة 
غوتنغ���ني، �أملانيا، 20 �أيلول/�صبتمرب 2002، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/655.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ حمكم���ة منطق���ة ميونيخ، �أملاني���ا، 30 �آب/�أغ�صط�ص 2002، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/020920g1.html
urteile/668.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020830g1.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف �صليزفي���غ، �أملانيا، 22 �آب/
http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/710.htm :أغ�صط����ص 2002، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
edu/cases/020822g2.html؛ ق�صية كالوت رقم 636 ]حمكمة �ال�صتئناف �لوطنية �لتجارية يف بوينو�ص �آيري�ص، �الأرجنتني، 21 متوز/يوليه 2002[؛ �ملحكمة �ملحلية يف �صاربروكني، 
�أملاني���ا، 2 متوز/يولي���ه Internationales Handelsrecht ،2002، 2003، 27، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/713.htm، متاحة 
باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد 
�لرو�ص���ي، 7 حزير�ن/يوني���ه 2002، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020607r1.html؛ حمكمة منطقة �صتوتغ���ارت، �أملانيا، 4 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/951.pdf :حزير�ن/يونيه 2002، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
cases/020604g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 16 ني�صان/�أبريل 2002، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020416r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 880 ]حمكمة كانتون فود، �صوي�صر�، 11 ني�صان/�أبريل 2002[ متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law. :؛ �ملحكمة �ملحلية يف في�صتاخ، �أملانيا، 11 ني�صان/�أبريل 2002، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411s1.html
pace.edu/cisg/text/020411g1german.html، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020322r1. :بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 22 �آذ�ر/مار�ص 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
http:// :؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 28 �صباط/فرب�ير 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�نhtml
www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ �ملحكم���ة �ملحلي���ة يف ميوني���خ، �أملاني���ا، 27 �صباط/فرب�ير 2002، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�نcisgw3.law.pace.edu/cases/020228r1.html
urteile/654.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html؛ حمكمة كانتون �صافهاوزين، �صوي�صر�، 25 �صباط/فرب�ير 
http://cisgw3.law.pace.edu/ �لعن���و�ن:  عل���ى  �الإنرتن���ت  باالإنكليزي���ة يف  متاح���ة   ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/723.htm �لعن���و�ن:  عل���ى  �الإنرتن���ت  متاح���ة يف   ،2002
www.cisg- :2003، 24، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Internationales Handelsrecht ،2002 ؛ حمكم���ة منطق���ة ميونيخ، �أملانيا، 20 �صباط/فرب�ي���رcases/020225s1.html
online.ch/cisg/urteile/712.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html؛ هيئة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020211r2. :لتج���ارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 11 �صباط/فرب�ير 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 986 ]جلن���ة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبي���ة، 4 �صباط/فرب�ير 2002[؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020201r1. :لتج���ارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 1 �صباط/فرب�ير 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن�
http:// :؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتج���اري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 24 كان���ون �لثاين/يناير 2002، متاحة يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�نhtml
cisgw3.law.pace.edu/cases/020124r1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 22 كانون �لثاين/يناير 2002، 
متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020122r1.html؛ Húběi shěng wǔhàn shì zhōngjí rénmín fǎyuàn، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 9 �أيلول/
�صبتم���رب 2002، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020909c3.html؛ حمكمة منطقة هامبورغ، �أملانيا، 21 كانون �الأول/دي�صمرب 2001، متاحة 
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يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1092.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011221g1.html؛ 
http://cisgw3. :هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 20 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2001، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف رو�صتوك، �أملانيا، 10 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2001، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�نlaw.pace.edu/cases/011120r1.html
urteile/671.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011010g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف 
�الحت���اد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 17 �أيلول/�صبتمرب 2001، متاح���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010917r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010717r1. :ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 متوز/يولي���ه 2001، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

html؛ حمكم���ة منطق���ة ترير، �أملانيا، 28 حزير�ن/يونيه 2001، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/673.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010628g1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 30 �أيار/مايو 
 Internationales ،2001 ؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، 28 �أيار/مايوhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/010530r1.html :2001، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/681.htm :2002، 21، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Handelsrecht
edu/cases/010528g1.html؛ Zhōnghuá rénmín gònghéguó húběi shěng wǔhàn shì zhōngjí rénmín fǎyuàn، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 4 ني�صان/�أبريل 2001، متاحة يف 
�الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010404c1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتج���ارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 9 
�صباط/فرب�ي���ر 2001، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010209r1.html؛ حمكمة منطقة هامبورغ، �أملاني���ا، 31 كانون �لثاين/يناير 2001، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010131g1. :متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/876.pdf :متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
http:// :؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتج���اري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 25 كان���ون �لثاين/يناير 2001، متاحة يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�نhtml
cisgw3.law.pace.edu/cases/010125r1.html؛ حمكم���ة منطق���ة فلين�صب���ورغ، �أملانيا، 19 كان���ون �لثاين/يناي���ر Internationales Handelsrecht ،2001، 2001، �ل�صفحة 67 وما 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/619.htm :يليه���ا، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن
cases/010119g1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتج���ارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 19 كان���ون �لثاين/يناير 2001، متاحة يف �الإنرتنت على 
www. :؛ حمكمة منطقة ميونيخ، �أملانيا، 16 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2000، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/010119r1.html :لعنو�ن�

cisg-online.ch/cisg/urteile/667.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001116g1.html؛ حمكمة �ال�صتئناف يف باري�ص، فرن�صا، 
http://cisgw3. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-france.org/decisions/121000v.htm :12 ت�صري���ن �الأول/�أكتوب���ر 2000، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
 ،2001 ،Internationales Handelsrecht ،]2000 ؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 432، ]�ملحكمة �ملحلية يف �صتيند�ل، �أملانيا، 12 ت�صرين �الأول/�أكتوبرlaw.pace.edu/cases/001012f1.html
30؛ حمكمة منطقة ميمينغني، �أملانيا، 13 �أيلول/�صبتمرب 2000، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/820.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000913g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 8 �أيلول/�صبتمرب 2000، متاحة يف 
�الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000908u5.html؛ هيئة �لتحكيم �الحتادية يف منطقة مو�صكو، �الحت���اد �لرو�صي، 24 �آب/�أغ�صط�ص 2000، متاحة يف 
�الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000824r1.html؛ �ملحكمة �لعليا جلمهورية �ل�صني �ل�صعبية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 8 �آب/�أغ�صط�ص 2000، متاحة 
يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000808c1.html؛ �ملحكمة �البتد�ئية يف تيجو�نا، �ملك�صيك، 14 متوز/يوليه 2000، متاحة باالإ�صبانية و�الإنكليزية يف 
�الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000714m1.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف غر�ت�ص، �لنم�صا، 15 حزير�ن/يونيه 2000، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت 
عل���ى �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/799.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000615a3.html؛ هيئة �لتحكيم 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :لتج���اري �ل���دويل بغرفة �لتج���ارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 13 حزير�ن/يوني���ه 2000، متاحة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن�
cases/000613r1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتج���اري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�صي، 30 �أيار/مايو 2000، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-online.ch/ :؛ �ملحكم���ة �لتجاري���ة، زيوريخ، �صوي�صر�، 17 �صباط/فرب�ير 2000، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/000530r1.html

cisg/urteile/650.html، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217s1.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف هامبورغ، �أملانيا، 26 كانون 
�لثاين/يناي���ر Internationales Handelsrecht ،2000، 2001، �ل�صفح���ة 109، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/509.htm، متاحة 
باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000126g1.html؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 11 
كان���ون �لثاين/يناير 2000، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000111c1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة �لهنغارية، 
هنغاريا، 2000، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000000h1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، 2000، )قر�ر �لتحكيم رقم 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/008790i1. :2004، �ل�صفح���ة 13 وما يلي ذلك، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن Yearbook Commercial Arbitration ،)8790
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/ :؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 380 ]حمكم���ة بافي���ا، �إيطالي���ا، 29 كان���ون �الأول/دي�صمرب 1999[، متاح���ة باالإيطالية يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�نhtml
text/991229i3italian.html، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991229i3.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف در�صدن، �أملانيا، 27 
www.cisg-online.ch/cisg/ :2000، �ل�صفح���ة 20 وم���ا يل���ي ذلك، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن ،Internationales Handelsrecht ،1999 كان���ون �الأول/دي�صم���رب
urteile/511.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/digest/art78.html؛ حمكمة منطقة �صتين���د�ل، �أملانيا، 12 ت�صرين �الأول/

�أكتوب���ر 1999، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/591.htm؛ �ملحكمة �لعليا جلمهورية �ل�صني �ل�صعبية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 20 
متوز/يوليه 1999، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990720c1.html؛ �ملحكمة �لتجارية يف ها�صيلت، بلجيكا، 9 متوز/يوليه 1999، متاحة يف 
�الإنرتن���ت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990709b1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 
�أيار/ماي���و 1999، متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990517r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 810 ]جلن���ة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل 
www.cisg-online.ch/ :ل�صيني���ة، جمهوري���ة �ل�صني �ل�صعبية، 8 ني�صان/�أبريل 1999[؛ حمكمة منطقة فلين�صب���ورغ، �أملانيا، 24 �آذ�ر/مار�ص 1999، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
cisg/urteile/719.htm؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 327 ]حمكمة كانتون ت�صوغ، �صوي�صر�، 25 �صباط/فرب�ي���ر 1999[؛ ق�صية كالوت رقم 718 ]جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل 
�ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 13 كانون �لثاين/يناير 1999[؛ ق�صية كالوت رقم 717، ]جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 6 
كان���ون �لثاين/يناي���ر 1999[؛ �ملحكمة �لتجاري���ة يف ها�صيلت، بلجي���كا، 2 كان���ون �الأول/دي�صم���رب Rechtskundig Weekblad ،1998، 1999-2000، 648، متاحة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981202b1.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 251 ]�ملحكمة �لتجارية، زيوريخ، �صوي�صر�، 30 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 1998[، متاحة باالأملانية 
يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/415.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130s1.html؛ جلنة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :لتحكي���م �القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�صيني���ة، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 26 ت�صري���ن �لثاين/نوفمرب 1998، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن�

cases/981126c2.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 470 ]هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 22 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1998[؛ 
ق�صي���ة كالوت رق���م 469، ]هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 6 ت�صرين �الأول/�أكتوب���ر 1998[، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981006r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 279 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف هامبورغ، �أملانيا، 5 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1998[، 
Internationales Handelsrecht، 1999، 37، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/473.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981005g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 2 ت�صرين �الأول/
�أكتوب���ر 1998، متاح���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981002r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 340 ]�ملحكمة �الإقليمي���ة �لعليا يف منطقة �أولدينبورغ، 
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www.cisg-online. :2٠٠٠، ١٣٦٤، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،]١٩٩8 اأملانيا، 22 اأيلول/�س���بتمرب
ch/cisg/urteile/508.htm، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980922g1.html )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�س���ية كالوت رقم 
٣١8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، 2 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩8[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/506.htm، متاحة بالإنكليزية 
يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980902g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٣٤٤ ]حمكمة منطقة اإرفورت، اأملانيا، 2٩ متوز/يوليه ١٩٩8[، متاحة بالأملانية 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/561.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980729g1.html؛ 
 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/419.pdf :ق�س���ية كالوت رق���م 255 ]حمكمة كانتون والي�ص، �سوي�س���را، ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩8[، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630s1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، 
الحت���اد الرو�س���ي، 25 حزيران/يونيه ١٩٩8، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980625r1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم ٣88 ]املحكمة الإقليمية 
www.cisg-online.ch/cisg/ :١٩٩٩، ٧85، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩8 العلي���ا يف ه���ام، اأملانيا، 2٣ حزيران/يوني���ه

urteile/434.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980623g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، ١٠ حزيران/يوني���ه ١٩٩8، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980610r1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم 2٩٠ 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �س���اربروكني، اأملاني���ا، ٣ حزيران/يوني���ه ١٩٩8[، Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٩، ٧8٠، متاح���ة بالأملانية يف 
الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/354.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980603g1.html؛ ق�س���ية 
www. :2٠٠٠، 25، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩8 كالوت رقم 28٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف تورينغر، اأملانيا، 2٦ اأيار/مايو

cisg-online.ch/cisg/urteile/513.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980526g1.html )تق�س���ي ب���اأن اللتزام بدفع الثمن 
م�س���تمد من املادة 5٣ من اتفاقية ولي�ص من القانون الوطني كما قرر خطاأً ق�س���اة املحكمة الأدنى(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، 
الحتاد الرو�سي، 25 اأيار/مايو ١٩٩8، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980525r1.html؛ حمكمة منطقة اآوريت�ص، اأملانيا، 8 اأيار/مايو ١٩٩8، 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/518.htm؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١٤ 
ني�س���ان/اأبريل ١٩٩8، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980414r1.html؛ حمكمة منطقة برل���ني، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�ص ١٩٩8، 
http://cisgw3.law. :متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=440&step=FullText :متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان
pace.edu/cases/980324g1.html؛ ق�سية كالوت رقم 2٣2 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١١ اآذار/مار�ص ١٩٩8[؛ ق�سية كالوت رقم 288 ]املحكمة الإقليمية العليا يف 
http://www.cisg-online.ch/cisg/ :١٩٩٩، 2٠، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتن���ت على العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩8 ميوني���خ، اأملاني���ا، 28 كان���ون الثاين/يناي���ر

urteile/310.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980311g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، 22 كانون الثاين/يناير ١٩٩8، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980122r1.html؛ ق�سية كالوت رقم 2٩٧ 
]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، 2١ كان���ون الثاين/يناير ١٩٩8[، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/536.htm، متاحة 
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980121g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�س���ي، ١٠ كان���ون الثاين/يناير ١٩٩8، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980110r1.html؛ ق�س���ية كالوت رق���م 25٧ ]حمكمة كانتون فود، 
�سوي�س���را، 2٤ كانون الأول/دي�س���مرب ١٩٩٧[، متاحة بالفرن�س���ية يف الإنرتنت عل���ى العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/421.pdf؛ ق�س���ية كالوت رق���م ٤٦5 ]هيئة التحكيم 
http://cisgw3.law. :التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١5 كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧[، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/971215r1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، ٦ ت�س���رين الثاين/نوفم���رب ١٩٩٧، متاحة 
بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971106r1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم 2٩5 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 5 ت�س���رين الثاين/
http://cisgw3.law.pace. :متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/381.htm :نوفم���رب ١٩٩٧[، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
www.cisg- :؛ ق�س���ية كالوت رقم 2١8 ]حمكمة كانتون ت�س���وغ، �سوي�س���را، ١٦ ت�س���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩٧[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/971105g1.html
 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/311.htm :؛ حمكمة منطقة هاغن، اأملانيا، ١5 ت�س���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوانonline.ch/cisg/urteile/335.pdf
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971015g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، 
الحتاد الرو�سي، 2٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970929r1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولي���ة، اأيلول/�س���بتمرب ١٩٩٧ )ق���رار التحكي���م رق���م ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8٩٦2، املجل���د ١١، الرق���م 2، ال�س���فحة ٧٦ وما يل���ي ذلك، متاحة 
بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978962i1.html؛ حمكمة منطقة غوتنغ���ني، اأملانيا، ٣١ متوز/يولي���ه ١٩٩٧، متاحة يف الإنرتنت على 
 ،١٩٩٧ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]؛ ق�س���ية كالوت رقم 2٣٦ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٣ متوز/يولي���ه ١٩٩٧www.cisg-online.ch/cisg/urteile/564.htm :العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/276.htm :٣٣٠٩، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
www.unilex.info/ :؛ ق�س���ية كالوت رقم 2٧٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩٧[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانcases/970723g2.html
case.cfm?pid=1&do=case&id=253&step=FullText، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g2.html؛ ق�س���ية كالوت رقم 
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step=FullT :2١5 ]املحكمة املحلية يف �س���انت غالني، ٣ متوز/يوليه ١٩٩٧[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان

ext، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970703s1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم 8٦٤ ]جلنة التحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل 
ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 25 حزيران/يونيه ١٩٩٧[؛ جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧، متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970616c1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم ٤٦٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد 
www.cisg-online. :الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٧[؛ حمكمة منطقة بادربورن، اأملانيا، ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
ch/cisg/urteile/523.htm؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، 2٩ اأيار/مايو ١٩٩٧، اإجراء التحكيم رقم ٤٣٩/١٩٩5، 
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970529r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، 
الحتاد الرو�س���ي، ١١ اأيار/مايو ١٩٩٧، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970511r1.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٦ اأيار/

ماي���و ١٩٩٧، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/341.htm؛ ق�س���ية كالوت رقم 2٧5 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�س���لدورف، اأملانيا، 2٤ 
http://cisgw3.law. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/385.htm :ني�س���ان/اأبريل ١٩٩٧[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان

pace.edu/cases/970424g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�سي، ١١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، متاحة بالإنكليزية يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970411r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، ٤ 
ني�س���ان/اأبريل ١٩٩٧، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970404r1.html؛ جلنة التحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�س���ينية، جمهورية 
ال�س���ني ال�س���عبية، 2 ني�س���ان/اأبريل ١٩٩٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970402c1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة 
وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، 25 �س���باط/فرباير ١٩٩٧، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970225r1.html؛ 
هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، �س���باط/فرباير ١٩٩٧ )قرار التحكيم رق���م ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8٧١٦، املجلد ١١، الرقم 2، ٦2، 
متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978716i1.html؛ ق�س���ية كالوت رقم 282 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/256.htm :يناير ١٩٩٧[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
cases/970131g1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، ٢٧ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩٧، متاحة بالإنكليزية يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970127r1.html؛ Fújiàn shěng gāojí rénmín fǎyuàn، جمهورية ال�س���ن ال�س���عبية، ٣١ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦، 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961231c1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�س���ناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد 
الرو�س���ي، ١٦ كان���ون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961216r1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ١٦٣ ]هيئة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التجارة وال�سناعة الهنغاري���ة، هنغاريا، ١٠ كانون الأول/دي�سم���رب ١٩٩٦[، متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان
www.cisg-online.ch/cisg/ :انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان( cases/961210h1.html
http:// :؛ جلن���ة التحكي���م القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهوري���ة ال�سن ال�سعبية، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانurteile/405.htm

cisgw3.law.pace.edu/cases/961111c1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، 
متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961101r1.html؛ جلنة التحكي���م القت�سادي والتجاري الدويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�سن 
ال�سعبي���ة، ١٥ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961015c1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة 
وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٨ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٦، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961008r1.html؛ 
http:// :هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، ١٨ اأيلول/�سبتم���رب ١٩٩٦، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/960918r1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦، متاحة 
بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960916r1.html؛ جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سن ال�سعبية، ٦ 
اآب/اأغ�سط����ص ١٩٩٦، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960806c1.html؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٩ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/201.htm :١٩٩٦، ٩٥٨، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]اأملاني���ا، ١١ متوز/يولي���ه ١٩٩٦
متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960711g1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، حزيران/يونيه ١٩٩٦ )قرار 
http:// :املجل���د ١١، الرقم ٢، ال�سفحة ٥٣ وما يل���ي ذلك، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،التحكي���م رق���م ٨٢٤٧

cisgw3.law.pace.edu/cases/968247i1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٨٥٣ ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري ال���دويل ال�سينية، ٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦[؛ غرفة التجارة يف زيوريخ، 
�سوي�س���را، ٣١ اأيار/ماي���و ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html؛ جلنة التحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
جمهوري���ة ال�س���ن ال�سعبية، ١٤ اأيار/ماي���و ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060531s1.html؛ جلن���ة التحكيم القت�سادي والتجاري 
ال���دويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�سن ال�سعبي���ة، ٣٠ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960430c1.html؛ حمكمة منطقة 
www.cisg-online.ch/cisg/ :١٩٩٦، ٧٧٤، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،Recht der internationalen Wirtschaft ،دوي�سب���ورغ، اأملاني���ا، ١٧ ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٦

urteile/186.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960417g1.html؛ حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، ٢٧ اآذار/مار�ص ١٩٩٦، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960327g1. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/188.htm :متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
html؛ ق�سية كالوت رقم ١٦٦ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ص ١٩٩٦[، Neue Juristische Wochenschrift، ١٩٩٦، ٣٢٢٩، متاحة بالأملانية 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/187.htm، متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960321g1.html؛ 
املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، ١٥ اآذار/مار�ص ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/275.htm؛ حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
http://cisgw3.law. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/189.htm :اأملانيا، ٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
pace.edu/cases/960228g1.html؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، ٢٧ �سباط/فرباير ١٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg.at/4_152196.htm؛ ق�سية كالوت رقم ٤٠٩ 
]حمكم���ة منطق���ة كا�سي���ل، اأملاني���ا، ١٥ �سباط/فرباي���ر ١٩٩٦[، Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٦، ١١٤٦، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على 
العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/191.htm، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g1.html؛ ق�سية كالوت رقم 
٨٥٥ ]جلن���ة التحكي���م القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سن ال�سعبي���ة، ١٤ �سباط/فرباير ١٩٩٦[؛ هيئة التحكيم التجاري ال���دويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، ١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٦، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960210r1.html؛ هيئة التحكيم 
http://cisgw3.law. :التج���اري ال���دويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٣١ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩٦، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
pace.edu/cases/960131r1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل بغرفة التجارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، ٢٢ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩٦، متاحة يف 
الإنرتن���ت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/960122r1.html؛ هيئة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�سي، ١٣ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951213r1.html؛ هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة 
الهنغاري���ة، هنغاريا، ١٧ ت�سرين الثاين/نوفم���رب ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951117h1.html؛ ق�سية كالوت رقم ١٧٠ ]حمكمة 
منطق���ة تري���ر، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٥[، Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٦، ٥٦٤، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/160.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951012g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٨٩ 
]املحكمة الإقليمية العليا يف �ستوتغارت، اأملانيا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ص ١٩٩٥[، Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts، ١٩٩٦، ١٣٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/150.htm، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950821g1.html؛ حمكمة منطقة 
http:// :متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/279.htm :اإيلفانغ���ن، اأملاني���ا، ٢١ اآب/اأغ�سط�ص ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان
 Recht der Internationalen ،]؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢٨ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف رو�ستوك، اأملاني���ا، ٢٧ متوز/يولي���ه ١٩٩٥cisgw3.law.pace.edu/cases/950821g2.html
http://cisgw3. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/209.htm :١٩٩٨، ٥٥٩، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان ،Wirtschaft
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/401. :؛ حمكمة منطقة كوبلينتز، اأملانيا، ٧ متوز/يوليه ١٩٩٥، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانlaw.pace.edu/cases/950727g1.html

htm؛ حمكمة منطقة كا�سيل، اأملانيا، ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/370.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 
 Neue Juristische ،]؛ ق�سي���ة كالوت رقم ١٢٥، ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملاني���ا، ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950622g1.html :العن���وان
Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٦، ١٧٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/146.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 
 Neue Juristische ،]؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٤١٠ ]حمكم���ة منطق���ة اآل�سفيل���د، اأملاني���ا، ١٢ اأيار/ماي���و١٩٩٥http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950609g1.html :عل���ى العن���وان
Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٦، ١٢٠، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/170.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 
 ،١٩٩٥-٩٦، ١٣٧٨ Rechtskundig Weekblad ،؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجيكا، ٢ اأيار/ماي���و ١٩٩٥http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950512g1.html :عل���ى العن���وان
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٣٠٨ ]املحكمة الحتادية يف منطقة اآدياليد، اأ�سرتاليا، ٢٨ ني�سان/اأبريل 
http://cisgw3. :١٩٩٥[؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
law.pace.edu/cases/950428r1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٤١ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ٢٥ ني�سان/اأبريل 
 Recht der ،؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملاني���ا، ٢٠ اآذار/مار�ص ١٩٩٥http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950425r1.html :١٩٩٥[، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان
الإنرتن���ت  بالإنكليزي���ة يف  www.cisg-online.ch/cisg/urteile/164.htm، متاح���ة  العن���وان:  الإنرتن���ت عل���ى  بالأملاني���ة يف   Internationalen Wirtschaft، ١٩٩٦، ٦٨٨، متاح���ة 

٢٥٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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 Entscheidungen des ،]؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ١2٣ ]املحكم���ة االحتادي���ة، اأملاني���ا، ٨ اآذار/مار����س ١٩٩٥http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950320g1.html :عل���ى العن���وان
Bundesgerichtshofs in Zivilsachen ١2٩، ٧٥، متاح���ة باالأملاني���ة يف االإنرتن���ت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/144.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على 
 Neue Juristische ،]؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٣٤ ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، ٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html :العن���وان
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/145.htm، متاح���ة  Wochenschrift—Rechtsprechungsreport Zivilrecht، ١٩٩6، ١٥٣2، متاح���ة باالأملاني���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: 
باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g1.html؛ حمكمة منطقة فانغني، اأملانيا، ٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥، متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/195.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g2.html؛ ق�ضي���ة كالوت رقم ١2٤ 
www.cisg-online.ch/cisg/ :١٩٩٥، 2١0١، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان ،Neue Juristische Wochenschrift ،]املحكم���ة االحتادي���ة، اأملانيا، ١٥ �ضباط/فرباير ١٩٩٥[

urteile/149.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950215g1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ١٣2 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
www.cisg-online.ch/ :١٩٩6، ١2٧١، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،]اأملانيا، ٨ �ضباط/فرباير ١٩٩٥
cisg/urteile/141.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g3.html؛ حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، ٩ ت�ضرين الثاين/
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/114. :١٩٩٥، ٤٣٨، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،نوفم���رب ١٩٩٤

htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941109g1.html؛ حمكمة هريتوغينبو����س، هولندا، 26 ت�ضري���ن االأول/اأكتوبر ١٩٩٤، 
Nederlands Internationaal Privaatrecht، ١٩٩٥، 2٣٩، متاحة يف االإنرتنت على العنوان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=138&step=FullText؛ حمكمة 
منطقة ماين، اأملانيا، 6 اأيلول/�ضبتمرب ١٩٩٤، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/382.htm؛ حمكمة منطقة دو�ضلدورف، اأملانيا، 2٥ اآب/
اأغ�ضط����س ١٩٩٤، متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=150&step=FullText، متاحة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ حمكم���ة منطق���ة كا�ضي���ل، اأملاني���ا، ١٤ متوز/يوليه ١٩٩٤، متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/940825g1.html
urteile/194.htm؛ حمكم���ة منطقة فرانكفورت، اأملانيا، ١٣ متوز/يولي���ه ١٩٩٤، Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٤، ١26٤، متاحة باالأملانية يف 
www.cisg-online. :؛ حمكمة منطقة اآو�ضبورغ، اأملانيا، ١2 متوز/يوليه ١٩٩٤، متاحة يف االإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch/cisg/urteile/118.htm :االإنرتنت على العنوان

 Recht der Internationalen ،]؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣ ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�ضاد التجاري االحتادية، النم�ضا، ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤ch/cisg/urteile/390.htm
Wirtschaft، ١٩٩٥، ٥٩0، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940615a3.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٣ ]املحكمة االإقليمية العليا يف 
Neue Juristische Wochenschrift— ،]ميوني���خ، اأملاني���ا، 2 اآذار/مار����س ١٩٩٤[؛ ق�ضية كالوت رقم ٨١ ]املحكمة االإقليمي���ة العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ١0 �ضباط/فرباي���ر ١٩٩٤
Rechtsprechungsreport، ١٩٩٤، ١0٧٥، متاح���ة باالأملاني���ة يف االإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/108.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: 
 Neue Juristische ،]؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٨2 ]املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف دو�ضل���دورف، اأملانيا، ١0 �ضباط/فرباي���ر ١٩٩٤http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940302g1.html
Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٤، ٥06، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/115.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت 
 Recht der ،]؛ ق�ضية كالوت رقم ٨0 ]املحكمة االإقليمية العليا يف برلني، اأملانيا، 2٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940210g2.html :عل���ى العن���وان
Internationalen Wirtschaft، ١٩٩٤، 6٨٣، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/130.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: 
 Neue Juristische ،]؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٧٩ ]املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، ١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940124g1.html
http:// :متاحة باالإنكليزية يف االإنرتن���ت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/123.htm :١٩٩٤، ١0١٣، متاح���ة باالأملاني���ة يف االإنرتن���ت على العن���وان ،Wochenschrift
www.unilex.info/case.cfm?pid :؛ حمكمة كانتون فود، �ضوي�ضرا، 6 كانون االأول/دي�ضمرب ١٩٩٣، متاحة يف االإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/940118g1.html
do=case&id=173&step=FullText&1=، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/931206s1.html؛ حمكمة منطقة ميمينغني، اأملانيا، 
١ كان���ون االأول/دي�ضم���رب ١٩٩٣، Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts، ١٩٩٥، ال�ضفح���ة 2٥١ وم���ا يلي ذلك، متاحة باالأملاني���ة يف االإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/73.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/931201g2.html؛ املحكم���ة االإقليمية العليا يف 
دو�ضل���دورف، اأملاني���ا، ١٨ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/92.htm؛ ق�ضية كالوت رقم 2٨١ ]املحكمة االإقليمية 
www.cisg-online.ch/ :١٩٩٣، ٩٣٤، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]العلي���ا يف كوبلينت����س، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�ضبتم���رب ١٩٩٣

cisg/urteile/91.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html )انظر الن����س الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة اآخني، 
اأملاني���ا، 2٨ متوز/يوليه ١٩٩٣، متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/168.htm؛ حمكمة منطقة كلوبينبورغ، اأملانيا، ١٤ ني�ضان/اأبريل ١٩٩٣، متاحة 
يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/85.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930414g1.html؛ ق�ضية 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/83. :كالوت رقم 2٩2 ]املحكمة االإقليمية العليا يف �ضاربروكني، اأملانيا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣[، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان

htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930113g1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٨ ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ٨ 
www.cisg-online.ch/cisg/ :١٩٩٣، ٩٩٩، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،]كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

urteile/76.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930108g1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ١0٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولي���ة، ١٩٩2 )ق���رار التحكيم رق���م ٧١٩٧([، Journal du droit international، ١٩٩٣، ١02٨ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٣١٧ ]املحكمة االإقليمية العليا يف 
كالرزروه���ي، اأملاني���ا، 20 ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩2[، Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٣، ١٣١6، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/54.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921120g1.html؛ حمكمة منطقة ت�ضفايربوكني، 
http://cisgw3. :متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/46.htm :اأملانيا، ١٤ ت�ضرين االأول/اأكتوبر ١٩٩2، متاحة يف االإنرتنت على العنوان
www. :ت�ضري اأي�ضا اإىل حكم القانون الوطني(؛ حمكمة منطقة دو�ضلدورف، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩2، متاحة يف االإنرتنت على العنوان( law.pace.edu/cases/921014g1.html
 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/38.htm :؛ حمكم���ة منطق���ة هايدلبريغ، اأملانيا، ٣ متوز/يولي���ه ١٩٩2، متاحة يف االإنرتنت على العن���وانcisg-online.ch/cisg/urteile/42.htm
متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920703g1.html؛ حمكمة منطقة �ضاربروكني، اأملانيا، 2٣ اآذار/مار�س ١٩٩2، متاحة يف االإنرتنت 
www.cisg-online. :؛ حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩2، متاحة يف االإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch/cisg/urteile/60.htm :على العنوان
ch/cisg/urteile/167.htm؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩2 )قرار التحكيم رقم ٧٥٨٥(، ICC International Court of Arbitration Bulletin ، ت�ضرين الثاين/
http:// :نوفم���رب ١٩٩٥، 60؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 26 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩2 )قرار التحكيم رق���م ٧١٥٣([، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/927153i1.html، متاح���ة بالفرن�ضية يف االإنرتنت على العن���وان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=15&step=FullText )انظر 
الن�س الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ١، ]املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩١[، Neue Juristische Wochenschrift، ١٩٩١، ٣١02، متاحة 
باالأملاني���ة يف االإنرتن���ت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/23.htm؛ ق�ضية كالوت رقم 2١ ]املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�ضائل التجارية رقم ٧ )بوينو�س اآيري�س(، 
االأرجنت���ني، 20 اأيار/ماي���و ١٩٩١[، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910520a1.html؛ حمكمة منطقة بييليفلد، اأملانيا، ١٨ كانون 
الثاين/يناي���ر ١٩٩١، متاحة يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/174.htm؛ حمكمة منطقة لودفيغ�ضبورغ، اأملانيا، 2١ كانون االأول/دي�ضمرب ١٩٩0، متاحة 
يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/17.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/901221g1.html؛ ق�ضية 
 ،٣٣6 ،١٩٩١ ،Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،]١٩٩0 كالوت رق���م ٧ ]حمكم���ة منطقة هامبورغ، اأملانيا )جمهورية - االحتادية(، 26 اأيلول/�ضبتمرب
http://cisgw3.law.pace.edu/ www.cisg-online.ch/cisg/urteile/20.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان:  متاح���ة باالأملاني���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: 

http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/149.htm
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940118g1.html


www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ حمكم���ة منطق���ة هيلدي�سه���امي، اأملانيا )جمهورية - الحتادي���ة(، ٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٠، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانcases/900424g1.html
urteile/241.htm؛ حمكمة منطقة فرانكفورت، اأملانيا )جمهورية - الحتادية(، ٢ اأيار/مايو ١٩٩٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/183.htm؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٤٦ ]حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا )جمهورية - الحتادية(، ٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٠[، Recht der Internationalen Wirtschaft، ١٩٩٠، ٤٩١، متاحة بالأملانية يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/12.htm )انظر الن����س الكامل للقرار(؛ انظر اأي�س���ا ق�سية كالوت رقم ٦٣٢ ]حمكمة الإفال����س الحتادية، الوليات 
ر اأن التزام امل�سرتي بدفع الثمن مبوجب املادة 5٣ من اتفاقية البيع هو عامل هام يف البت فيما اإن كانت  املتحدة، ١٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١[ (Victoria Alloys v. Fortis Bank) )تقرِّ
 Praxis des Internationalen ،]ملكية الب�سائع قد انتقلت اإىل امل�سرتي(؛ ق�سية كالوت رقم ٤ ]حمكمة منطقة �ستوتغارت، اأملانيا )جمهورية - الحتادية(، ٣١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٨٩
Privat- und Verfahrensrechts، ١٩٩٠، ٣١٧، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/11.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890831g1.html

)5( مرك���ز ال�سكندري���ة للتحكيم الدويل، م�س���ر، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠5، متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050116e1.html؛ 

www.cisg-online.ch/cisg/urteile/329. :ق�سي���ة كالوت رق���م ٢١٧ ]املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�س���را، ٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧[، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان
pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970926s1.html؛ املحكم���ة اجلزئية يف اأم�سرتدام، هولن���دا، ١5 حزيران/يونيه ١٩٩٤، 

.www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=126&step=FullText :١٩٩5، ١٩٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Nederlands Internationaal Privaatrecht

 )٦( حمكم���ة منطق���ة كولوني���ا، اأملاني���ا، 5 كان���ون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٦، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠٧، ١٦٢، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان:

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1440.pdf, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020909c1.html
cases/061205g1.html )رد نفقات حفظ الب�سائع بعد اإعادة الب�سائع اإىل البائع دون حق اإخالل باملادة 5٣(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد 
الرو�سي، الحتاد الرو�سي، ١٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040216r1.html؛ جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري 
ال���دويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، ٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: )اأُمر امل�سرتي بدفع تعوي�س ع���ن ال�سرر وذلك، يف جملة اأمور، لتخلفه عن 
www.cisg-online.ch/ :ت�سّل���م الب�سائ���ع(؛ ق�سية كالوت رقم ١٣٣ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �سباط/فرباير ١٩٩5[، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان

cisg/urteile/143.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ١٤ كانون 
.www.cisg-online.ch/cisg/urteile/216.htm :الأول/دي�سمرب ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوان

)٧( انظر النبذة ب�ساأن املادة ٧.

)٨( انظر النبذة ب�ساأن املادة ٧، الفقرة ١٣.

www.globalsaleslaw. :٢٠١٠، ٢٠٢، متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،٩( املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١٢ اأيار/مايو ٢٠١٠(

 ،١٩٩٦ Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،؛ حمكم���ة منطق���ة كا�سي���ل، اأملاني���ا، ١5 �سباط/فرباي���ر ١٩٩٦org/content/api/cisg/urteile/2155.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/191.htm :١١٤٦، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان

.cases/960215g1.html

www. :٢٠١٠، ٢٠٢، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،١٠( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ساربروك���ني، اأملاني���ا، ١٢ اأيار/ماي���و ٢٠١٠(

د فيها الثمن عل���ى اأ�سا�س مبلغ الطلبات، ولذلك يتحمل البائع عبء  globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2155.pdf )فّرق���ت املحكم���ة ب���ني هذه احلالة واحلالة التي يحدَّ
اإثب���ات مبلغ الثم���ن(؛ قارن باملحكمة املحلية يف كا�سيل، اأملاني���ا، ١5 �سباط/فرباي���ر ١٩٩٦، Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport، ١٩٩٦، ١١٤٦، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g1. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/191.htm :بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان

html )ادعى امل�سرتي اأنه ماأذون له باقتطاع ح�سم ل�سداد الثمن خالل فرتة معينة؛ ومبا اأن البائع مل ي�ستطع اأن يثبت العك�س فقد �سمحت املحكمة بالتخفي�س(.

)١١( انظر ق�سية كالوت رقم ٩٠٦، ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �سوي�سرا، ٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠5[، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠5، ٢5٣؛ املحكمة البتدائية ال�ساد�سة 

ملنطقة تيخوانا، املك�سيك، ١٤ متوز/يوليه ٢٠٠٠، متاحة بالإ�سبانية يف الإنرتنت على العنوان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=514&step=FullText، متاحة 
بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000714m1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢٧٣ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه 
http://cisgw3. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/282.htm :١٩٩٧[، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان

.law.pace.edu/cases/970709g1.html

٢٦١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900424g1.html
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/241.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/241.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/329.pdf
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/329.pdf
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=126&step=FullText
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/143.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/143.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/216.htm
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2155.pdf
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2155.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g1.html
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2155.pdf
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2155.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g1.html




الفرع الأول من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث

دفع الثمن )املواد 54 -59(

نظرة جمملة

1- يتاألف �لفرع �الأول من �لف�صل �لثالث )"�لتز�مات �مل�صرتي"( يف �جلزء �لثالث )"بيع �لب�صائع"( من �التفاقية من �صت مو�د تتناول �أحد �لتز�مات 
�مل�صرتي �الأ�صا�صية �ملبينة يف �ملادة 53 من �تفاقية �لبيع، وهي �اللتز�م بدفع �لثمن. ورغم �أن مبلغ �لثمن �لذي يجب على �مل�صرتي �أن يدفعه ُين�ص عليه عادة 
يف �لعقد فاإن مادتني يف �لفرع �الأول تت�صمنان قو�عد حتكم مبلغ �لثمن يف ظروف حمددة للغاية. فاملادة 55 حتدد �لثمن عندما ال يكون قد ُحدد �صر�حة �أو 
�صمنا يف �لعقد، و�ملادة 56 تبني طريقة ح�صاب �لثمن �إذ� "ُحدد ... ح�صب وزن �لب�صائع". وتتعلق �الأحكام �الأربعة �لباقية يف �لفرع �الأول بطريقة دفع �لثمن، 
 فه���ي تت�صمن قو�ع���د ب�صاأن �لتز�م �مل�صرتي باتخاذ خطو�ت حت�صري���ة للتقيد باالإجر�ء�ت �ملطلوبة لدفع �لثمن وباأن يتقي���د بتلك �الإجر�ء�ت )�ملادة 54(؛ 

و�أحكاما ب�صاأن مكان �لدفع )�ملادة 57(، ووقت �لدفع )�ملادة 58(؛ ومادة ُتعفي من �صرورة قيام �لبائع بتوجيه طلب ر�صمي للدفع )�ملادة 59(.

�لعالقة باالأجز�ء �الأخرى من �التفاقية

2- م���ن حي���ث �ملو�ص���وع �لعام، تو�زي �أحكام �لف���رع �الأول من �لف�صل �لثال���ث �الأحكام �لو�ردة يف �لف���رع �الأول )"ت�صليم �لب�صائ���ع و�مل�صتند�ت"، �ملو�د 
ذ  31 - 34( م���ن �لف�ص���ل �لث���اين )"�لتز�مات �لبائع"(. ومن ثم فكما تتناول �ملادت���ان 31 و33 من ذلك �لفرع �ل�صابق �ملكان و�لوق���ت �للذين ينبغي �أن ينفِّ
ذ فيهما �مل�صرتي �لتز�ماته بالدفع. وللمادة 55  فيهم���ا �لبائ���ع �لتز�ماته بالت�صليم، حتكم �ملادتان 57 و58 من هذ� �لفرع �ملكان و�لوقت �للذين ينبغي �أن ينفِّ
م���ن ه���ذ� �لف���رع �صلة خا�صة باملادة 14 )1( )�لتي تتناول م���ا ي�صكل عر�صا الإبر�م عقد �لبيع(، كما هو مبني يف �لنب���ذة �ملتعلقة باملادة 55.)1( وعالوة على 
ذل���ك، ُربط���ت �ملادة 57 )مكان �لدفع(، يف بع�ص �لقر�ر�ت، باالأحكام �لتي يخ�صع لها ف�صخ �لعقد، وال �صيما �لقاعدة �لو�ردة يف �ملادة 81 )2( و�لتي تن�ص 
عل���ى �لتز�م���ات بالتعوي�ص عند ف�صخ �لعقد.)2( ولبع�ص �الأحكام �لو�ردة يف هذ� �لفرع �صلة خا�ص���ة مب�صائل تتجاوز نطاق �التفاقية. فاملادة 54 �لتي تفر�ص 
عل���ى �مل�ص���رتي م�صوؤولية �تخاذ خطو�ت للتمكني من �لدف���ع، تتفاعل مع قو�عد خارجة عن نطاق �التفاقية تتعلق بخطاب���ات �العتماد، و�ل�صمان، و�لكفاالت 

�مل�صرفية، و�لكمبياالت.)3( وللمادة 57، �لتي حتكم �ملكان �لذي ينبغي �أن يدفع فيه �مل�صرتي �لثمن، �صلة خا�صة ببع�ص قو�عد �الخت�صا�ص �لق�صائي.)4(

احلوا�صي

)1( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 55، �لفقر�ت 1 و3 و4 و5 و6 و7.

)2( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 57، �لفقرة 16.

)3( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 54، �لفقرتني 1 و4.

)4( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 57، �لفقر�ت 11 و12 و13.
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 �ملادة 54

���ُن �لت���ز�ُم �مل�صرتي بدف���ع �لثمن �تخاَذ ما يل���زم و��صتيفاَء �الإجر�ء�ت �ملطلوب���ة مبوجب �لعقد �أو  يت�صمَّ
مبوجب �لقو�نني و�الأنظمة �لو�جبة �لتطبيق من �أجل ت�صديد �لثمن.

مقّدمة

1- يتناول هذ� �حلكم �الإجر�ء�ت �لتح�صرية لدفع �لثمن، �ملن�صو�ص 
عليه���ا يف �لعقد �أو يف �لقو�نني و�للو�ئح �ملنطبق���ة. فمثال، ميكن �أن ين�ص 
�لعق���د على فتح خطاب �عتم���اد، �أو �إن�صاء �صمانة لكفال���ة �لدفع، �أو قبول 
كمبيال���ة. وميكن مثال �أن تت�صمن �الإجر�ء�ت �لتح�صرية �ملطلوبة مبوجب 
�لقو�ن���ني �أو �للو�ئ���ح �ملنطبق���ة تفوي�ص���ا �إد�ري���ا مطلوبا لتحوي���ل �الأمو�ل 

للتمكني من �لدفع.

2- وت�صت�صه���د �ملحاك���م كث���ر� باملادة 54. فعل���ى �لرغم م���ن �أن هذ� 
�حلك���م ال يتن���اول �صوى �الإج���ر�ء�ت �لتح�صري���ة لدفع �لثم���ن، ت�صت�صهد 
ق���ر�ر�ت كثرة بامل���ادة 54 رغم ذلك يف حاالت عدم دف���ع �مل�صرتي �لثمن 
حي���ث مل يكن �لن���ز�ع متعلقا على وجه �لتحديد باخلط���و�ت �أو �الإجر�ء�ت 
�لالزمة للتمك���ني من �لدفع. ويف تلك �حلاالت، �أ�صارت �ملحاكم �إىل �ملادة 
54 �إما مقرتنة باملادة 53)1( �أو مبفردها.)2( وعلى �لعك�ص، تعول �صل�صلة من 
�لق���ر�ر�ت ح�صري���ا على �ملادة 54 حيث مل يتخ���ذ �مل�صرتي تلك �خلطو�ت 
�أو مل ي�صت���وف تلك �الإجر�ء�ت كما ق���د يلزم للتمكني من �لدفع.)3( غر �أن 
�لن����ص �ملح���دد �لذي ي�صتند �إلي���ه �حلكم �ل�صادر �ص���د �مل�صرتي �ملخالف 
لي�ص مهم���ا. فمخالفة �اللت���ز�م بدفع �لثمن وفقا للم���ادة 53 وعدم تنفيذ 
�اللت���ز�م باتخاذ خطو�ت و��صتيفاء �الإجر�ء�ت �لالزمة للتمكني من �لدفع 

وفقا للمادة 54 توؤدي �إىل نف�ص �لنتيجة.)4(

3- وللم���ادة 54 �أثر مزدوج. فاأوال، تفر�ص �مل���ادة 54 هذه �اللتز�مات 
على �مل�ص���رتي، �لذي يجب من ثم �أن يتحمل �لتكالي���ف �ملتعلقة بها،)5( ما 
مل ين����ص �لعقد على خالف ذل���ك. وثانيا، �خلطو�ت �لتي يتحمل �مل�صرتي 
�مل�صوؤولي���ة ع���ن �تخاذه���ا مبوجب �ملادة 54 ه���ي �لتز�مات يتي���ح �الإخالل 
به���ا للبائ���ع �أن يلج���اأ �إىل تد�ب���ر �النت�ص���اف �ملح���ددة يف �مل���ادة 61 وما 
يليه���ا؛ وه���ي ال تتعلق فقط ب���� "�لطريقة �لتي يعدها لتنفي���ذ �لعقد �أو �لتي 
يتبعه���ا فع���ال يف تنفيذه"، ح�صبم���ا هو من�صو�ص عليه يف �مل���ادة 71 )1(. 
 فع���دم تنفيذ ه���ذه �خلطو�ت ي�ص���كل خمالفة للعقد ولي����ص جمرد خمالفة 

متوقعة للعقد.)6(

نطاق �لتز�مات �مل�صرتي

4- تن�ص���اأ م�صاأل���ة ما �إن كان���ت �مل���ادة 54 ال تلزم �مل�ص���رتي �إال بتنفيذ 
�خلط���و�ت �ل�صروري���ة للوف���اء بال�صروط �مل�صبق���ة للدفع ولكنه���ا ال جتعله 
م�ص���وؤوال تلقائيا عن �لنتيج���ة، �أم �أن �مل�صرتي يخل بالتز�ماته �إذ� مل تنجح 

�لتد�ب���ر �ملتخ���ذة.)7( وقد �عتم���د �لعديد من �لق���ر�ر�ت �لتف�صر �لثاين، 
�الأ�ص���د عل���ى �مل�صرتي. و�اللت���ز�م باتخاذ خط���و�ت و��صتيف���اء �الإجر�ء�ت 
�لالزم���ة للتمكني م���ن �لدف���ع م�صابه من جمي���ع �لنو�حي لاللت���ز�م بدفع 
�لثمن. وتتعلق هذه �لق���ر�ر�ت يف معظمها بتعهد �مل�صرتي باإ�صد�ر خطاب 
�عتم���اد �أو تق���دمي كفال���ة م�صرفية. فامل�ص���رتي �لذي يتخلف ع���ن �إ�صد�ر 
خطاب �عتماد من�صو�ص عليه يف �لعقد خالل �لفرتة �ملتفق عليها وباملبلغ 
�ملتفق علي���ه يخل بالتز�ماته بهذ� �لتخلف وح���ده.)8( وينطبق �لقول نف�صه 
�إذ� مل يق���دم �مل�ص���رتي كفال���ة م�صرفي���ة متف���ق عليه���ا يف �لعق���د.)9( كما 
ينطب���ق �لقول نف�ص���ه �إذ� مل يتاأكد �مل�صرتي �ل���ذي يعطي م�صرفه تعليمات 
باإج���ر�ء حتوي���ل م���ن �أنه ميك���ن �إج���ر�ء �لدفع بعمل���ة قابل���ة للتحويل.)10( 
وم���ن �لناحية �الأخرى، ت�صنى �حلكم باأن جم���رد �لتاأكيد �مل�صريف �مل�صبق 
)�ملن�صو����ص علي���ه يف �لعقد( لفتح خطاب �عتماد ي�ص���در بعد تفتي�ص كل 
 كمي���ة م�صلَّم���ة مل يكن خط���وة الزمة للتمك���ني من �لدفع باملعن���ى �ملق�صود

يف �ملادة 54.)11(

نة تتعل���ق بالتد�ب���ر �الإد�رية  5- وتن�ص���اأ م���ن �مل���ادة 54 �صعوب���ات معيَّ
�لت���ي تفر�صها �لقو�نني �أو �للو�ئح �ملنطبقة لك���ي يت�صنى تنفيذ �لدفع. ويف 
�إط���ار تف�صر حمتمل للمادة 54، ينبغي �لتميي���ز بني �لتد�بر ذ�ت �لطابع 
�لتج���اري، �لت���ي يتوىل �مل�ص���رتي فيما يخ�صه���ا �لتز�ما بتحقي���ق �لنتيجة 
�ملن�صو����ص عليها يف �لعق���د، و�لتد�ب���ر �الإد�رية، �لتي ال يت���وىل �مل�صرتي 
فيم���ا يخ�صها �صوى �لتز�م بب���ذل ق�صارى جهده دون �أن يكون م�صاءال عن 
�لنتيج���ة. و�الأ�صا�ص �ملنطقي له���ذ� �لتمييز هو �أن �مل�ص���رتي ال ي�صتطيع �أن 
ي�صمن، مثال، �أن �ل�صلط���ات �الإد�رية �صتو�فق على حتويل �الأمو�ل، ولذلك 
ينبغي �أال يكون �مل�صرتي ملزما �إال باتخاذ �خلطو�ت �لالزمة للح�صول على 
�الإذن �الإد�ري �لالزم. وثمة حجة ممكنة �صد هذ� �لتمييز هي �أن �مل�صرتي 
م�صوؤوال تلقائيا، مبقت�صى �ملادة 54، �إذ� مل ُي�صتوف �صرط م�صبق للدفع، �أيا 
كانت طبيع���ة ذلك �ل�صرط، رهنا باإمكانية �الإعفاء مبقت�صى �ملادة 79 من 

�التفاقية.)12(

عملة �لدفع

6- ال تتط���رق �مل���ادة 54 �إىل م�صاألة عملة �لدف���ع. ويف معظم �حلاالت 
يب���ني �لطرفان �لعملة عن���د حتديد �لثمن. وكم���ا ورد يف عدة قر�ر�ت من 
�ملحاكم فاإن هذ� �التفاق ملزم لطرفني عمال باملادة 6.)13( وحيث ال يكون 
من�صو�ص���ا عل���ى �لعملة يف �لعقد، يتع���ني �لرجوع �إىل �الأع���ر�ف �لتجارية 
)�مل���ادة 9 )2(( �أو �إىل �لع���اد�ت �لتي ��صتقر عليه���ا �لتعامل بني �لطرفني 
)�ملادة 9 )1((. ويف �حلاالت �لتي ال ميكن فيها حتديد عملة �لدفع بهاتني 



الو�سيلت���ن، تكون طريقة حتديد الثمن غري وا�سحة. ومل يكن هناك �سوى 
قرارات قليلة من املحاكم بتت يف هذه امل�ساألة.

7- وتعتم���د معظم املحاكم افرتا�س���ا باأن م�ساألة حتدي���د عملة الدفع 
حتكمه���ا اتفاقي���ة فيينا ولي�س القان���ون الوطني.)14( ونتيج���ة لذلك، يتعن 
حتدي���د العمل���ة وفقا ملب���داأ عام ت�ستن���د اإلي���ه االتفاقية، يف ح���دود املعنى 
املق�س���ود يف املادة 7 )2(. وتبعا لذلك عولت عدة حماكم على املادة 57، 
الت���ي حتدد مكان دفع الثمن، وقادها ذلك اإىل احلكم ل�سالح عملة املكان 
الذي يوجد فيه مكان عمل البائع )املادة 57 )1( )اأ((.)15( وعلى العك�س، 
حكم���ت اإحدى املحاكم يف عدة منا�سبات ل�سالح القانون الوطني املنطبق 
مبقت�سى قواعد القانون الدويل اخلا�س، االأمر الذي جعلها تطبق القانون 
الوطن���ي ال���ذي يحكم عقد البي���ع ب�ساأن امل�سائ���ل التي ال تتناوله���ا اتفاقية 

فيينا.)16(

8- وال تن�س اتفاقية فيينا على حق امل�سرتي يف �سداد دينه بعملة مكان 
الدف���ع اإذا كان الثمن قد حتدد يف العقد بعملة خمتلفة. وقد ووجهت عدة 
حماك���م مب�ساألة ما اإن كانت القوانن الوطني���ة التي تقرر هذا اال�ستحقاق 
ل�سال���ح املدين ميكن رغم ذلك اأن تطب���ق مبوجب قواعد اختيار القانون. 
ورف�س���ت حمكمة عليا ال�سماح بذلك، عل���ى اأ�سا�س اأنه ال ميكن اأن ُي�ستنتج 
م���ن اتفاقية فيينا اأي ا�ستحق���اق للم�سرتي بدفع الثم���ن بعملة غري العملة 
املن�سو����س عليها يف العقد، الأن الدفع بعمل���ة خمتلفة من �ساأنه اأن يتطلب 

اتفاق���ا بن الطرفن به���ذا امل�سم���ون.)17( وعلى العك����س، �سمحت �سمنيا 
حماك���م اأدنى يف بلدان اأخرى، دون اإبداء اأي اأ�سباب حمددة، باأن تنطبق، 
من حيث املبداأ، اأحكام القانون الوطني التي تعرتف بحق املدين يف �سداد 

دينه بعملة مكان الدفع.)18(

9- كما ال تقرر اتفاقية فيينا حق البائع يف طلب دفع الثمن بعملة مكان 
الدف���ع. ومع ذلك فقد قبل���ت عدة حماكم انطباق القوان���ن الوطنية التي 

تاأذن للبائع اأو تلزمه باأن يطلب دفع الثمن بعملة مكان الدفع.)19(

توزيع الدفعيات

10- حي���ث تكون على امل�سرتي ع���دة ديون للبائع، يب���ن امل�سرتي عموما 
الدي���ن الذي يعت���زم �سداده عند الدف���ع.)20( وال تن�س اتفاقي���ة فيينا على 
نظ���ام للتق�سي���م مبوج���ب القانون ميكن تطبيق���ه يف غي���اب اأي اإ�سارة من 
امل�سرتي اإىل تخ�سي����س االأموال املدفوعة اأو اأي اتفاق بن الطرفن. ومبا 
اأن االتفاقي���ة ال تذكر �سيئا عن هذه امل�ساأل���ة، ويبدو اأنه ال توجد اأي قاعدة 
عامة ذات �سلة ت�ستند اإليها االتفاقية، فقد طبقت اإحدى املحاكم القانون 
الوطن���ي على النحو الذي حت���دده قواعد القانون ال���دويل اخلا�س، عمال 

باملادة 7 )2(.)21(

احلوا�شي

)1( انظ���ر، عل���ى اخل�سو�س، هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرف���ة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، 28 اأيلول/�سبتمرب 2004، متاحة باالإنكليزية يف 

االإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040928r1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، ٣0 
كان���ون االأول/دي�سم���رب 200٣، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031230r1.html؛ املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 
 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/911.pdf :2004/2، 62-65، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،20010 كان���ون االأول/دي�سم���رب ٣ 
متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031210g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، 
االحت���اد الرو�سي، 22 ت�سري���ن االأول/اأكتوبر 200٣، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031022r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ال���دويل بغرف���ة التج���ارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�س���ي، 17 اأيلول/�سبتمرب 200٣، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان
http:// :؛ جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سن ال�سعبية، 7 متوز/يوليه 200٣، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوانcases/030917r1.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/030707c1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، 10 كانون االأول/دي�سمرب 2002، 
متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021210r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، 
االحت���اد الرو�س���ي، 17 كانون الثاين/يناير 2000، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000117r1.html؛ املحكمة االإقليمية العليا يف 
www.cisg- :2000، 20، 22، متاح���ة باالأملانية يف االإنرتنت عل���ى العنوان ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،1999 در�س���دن، اأملاني���ا، 27 كان���ون االأول/دي�سم���رب
online.ch/cisg/urteile/511.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/digest/art78.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980625r1. :التج���ارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، 25 حزيران/يونيه 1998، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان
html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 2٣6 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 2٣ متوز/يوليه Neue Juristische Wochenschrift ،]1997، 1997، ٣٣09، ٣٣11؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولي���ة، �سباط/فرباي���ر 1997 )قرار التحكيم رق���م 8716(، ICC International Court of Arbitration Bulletin، املجلد 11، الرق���م 2 )خريف 2000(، 61، متاحة باالإنكليزية 
 Praxis des ،]1990 ؛ ق�سية كالوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملاني���ا، 26 اأيلول/�سبتمربhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/978716i1.html :يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان
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)2( حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، 6 متوز/يوليه 2007، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1596.pdf، متاحة باالإنكليزية   

يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html؛ املحكمة العليا، �سرتا�سبورغ، فرن�سا، 22 كانون االأول/دي�سمرب 2006، متاحة بالفرن�سية يف االإنرتنت 
 Okresný súd ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html :متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت عل���ى العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1629.pdf :عل���ى العنوان
Nitra، �سلوفاكي���ا، 27 حزيران/يوني���ه 2006[ متاحة بال�سلوفاكية يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/060627slovak.pdf، متاحة باالإنكليزية يف 
االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060627k1.html؛ Krajský súd Nitra، �سلوفاكيا، 2٣ حزيران/يونيه 2006، متاح���ة بال�سلوفاكية يف االإنرتنت على 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060627k1.html :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/060627slovak.pdf :العن���وان
)ك���ون الفات���ورة اأُر�سل���ت اأي�سا اإىل ط���رف ثالث ال ُيعفي امل�سرتي من التزام���ه بدفع الثمن(؛ جلنة التحكيم االقت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهوري���ة ال�سن ال�سعبية، 25 
اأيار/ماي���و 2005، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050525c1.html؛ هيئة التحكيم التج���اري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :يف االحت���اد الرو�س���ي، االحت���اد الرو�سي، 2٣ اآذار/مار����س 2005 )قرار التحكيم رق���م 126، 2004(، متاحة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت على العن���وان
cases/050323r1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة االأجنبية التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة ال�سربية، �سربيا، 21 �سباط/فرباير 2005، متاحة بال�سربية يف االإنرتنت على العنوان: 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/050221serbian.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb.html؛ ق�سي���ة 
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كالوت رق���م 904 ]حمكم���ة كانت���ون جور�، �صوي�ص���ر�، 3 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2004[؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�ني���ة، �أوكر�نيا، 19 ت�صرين 
�الأول/�أكتوب���ر 2004، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041019u5.html؛ �ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف غر�ت�ص، �لنم�صا، 31 �أيار/
http:// :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/020531a3german.pdf :ماي���و 2002، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن
www. :؛ �ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعلي���ا يف ه���ام، �أملانيا، 12 ت�صرين �لثاين/نوفم���رب 2001، متاحة باالأملانية يف �الإنرتن���ت على �لعنو�نcisgw3.law.pace.edu/cases/020531a3.html
cisg-online.ch/cisg/urteile/1430.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html؛ هيئة حتكي���م �لتجارة �الأجنبية 
http:// :لرقم 1 )2001(، 89، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن� ،Journal Arbitraza ،2001 لتابع���ة لغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة �ل�صربية، �صربي���ا، 24 �أيلول/�صبتمرب�
cisgw3.law.pace.edu/cases/010924sb.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتج���اري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 30 �أيار/مايو 2001، متاحة 
باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010530r2.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد 
�لرو�ص���ي، 30 �أيار/ماي���و 2001، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010530r1.html؛ �ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف غر�ت�ص، �لنم�صا، 
http:// :متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/800.pdf :24 كان���ون �لثاين/يناي���ر 2001، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن
 Recht der Internationalen ،]2000 ؛ ق�صي���ة كالوت رقم 429 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعلي���ا يف فر�نكفورت، �أملانيا، 30 �آب/�أغ�صط�صcisgw3.law.pace.edu/cases/010124a3.html
Wirtschaft، 2001، 383، 384؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 397 ]حمكم���ة مقاطعة نافار�، �إ�صباني���ا، 27 �آذ�ر/مار�ص 2000[؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف 
�الحت���اد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�صي، 10 �صباط/فرب�ير 2000، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000210r1.html؛ ق�صية كالوت 
 Neue Juristische ،1998 رق���م 333 ]�ملحكم���ة �لتجارية يف كانتون �آرغاو، �صوي�صر�، 11 حزير�ن/يونيه 1999[؛ هيئة �لتحكيم �لوّدي���ة يف هامبورغ، �أملانيا، 29 كانون �الأول/دي�صمرب
 ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=394&step=FullText :1999، 780، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Wochenschrift-Rechtsprechungsreport
متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html؛ حمكمة منطقة هامبورغ، �أملاني���ا، 17 حزير�ن/يونيه 1996، متاحة باالأملانية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960617g1.html :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/240.htm :يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
 ،148 ،2006 ،Yearbook Commercial Arbitration XXXI ،)11849 3( �نظر، على �خل�صو�ص، هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، 2003 )قر�ر �لتحكيم رقم(

متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html؛ ق�صية كالوت رقم 631 ]�ملحكمة �لعلي���ا يف كوين�زالند، �أ�صرت�ليا، 17 ت�صرين 
http://archive.sclqld.org.au/qjudgment/2000/QSC00-421.pdf#xml=http://courts. :421، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن QSC ]2000[ ،]2000 لثاين/نوفمرب�
 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]1997 ؛ ق�صية كالوت رقم 261 ]�ملحكمة �ملحلية يف �صانه، �صوي�صر�، 20 �صباط/فرب�يرqld.gov.au.mas
Recht، 1999، 195، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/426.pdf، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة �لهنغارية، هنغاريا، 17 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 1995، متاحة باالأملانية يف 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=217&step=FullText :الإنرتنت على �لعن���و�ن�
cases/951117h1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 142 ]هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1995[، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951017r1.html :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
)4( �نظر �لفقرتني 3 و4 �أدناه.

www. :1996، 774، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،1996 5( حمكم���ة منطق���ة دوي�صبورغ، �أملاني���ا، 17 ني�صان/�أبريل(

globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/186.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960417g1.html )ب�صاأن �لتكاليف 
�ملرتبطة بدفع �لثمن بو��صطة �صيك(.

)6( تعليق �الأمانة على م�صروع �ملادة 50، �لفقرة 5، و�لقر�ر�ت �مل�صار �إليها يف �لفقرتني 4 و5 �أدناه.

)7( تعليق �الأمانة على م�صروع �ملادة 50، �لفقرة 3.

)8( هيئ���ة �لتحكي���م �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، 2003 )قر�ر �لتحكيم رق���م Yearbook Commercial Arbitration XXXI ،)11849، 2006، 148، متاحة باالإنكليزية يف 

�الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html؛ ق�صية كالوت رقم 986 ]جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتج���اري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني 
�ل�صعبي���ة، 4 �صباط/فرب�ي���ر 2002[، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204c1.html؛ ق�صية كالوت رقم 631 ]�ملحكمة �لعليا يف 
كوين�زالند، �أ�صرت�ليا، 17 ت�صرين �لثاين/نوفمرب QSC ]2000 ،(Down Investments Pty Ltd. v. Perjawa Steel SDN BHD)، 2000، 421، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعنو�ن: http://archive.sclqld.org.au/qjudgment/2000/QSC00-421.pdf#xml=http://courts.qld.gov.au.mas؛ ق�صية كالوت رقم 717 ]جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري 
�ل���دويل �ل�صيني���ة، �ل�ص���ني، 6 كانون �لثاين/يناير 1999[؛ جلن���ة �لتحكيم �القت�صادي و�لتج���اري �لدويل �ل�صينية، جمهوري���ة �ل�صني �ل�صعبي���ة، 16 حزير�ن/يونيه 1997، متاحة 
باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970616c1.html؛ ق�صية كالوت رق���م 261 ]�ملحكمة �ملحلية يف �صانه، �صوي�ص���ر�، 20 �صباط/فرب�ير 
www.globalsaleslaw.org/ :1997، 195، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]1997
content/api/cisg/urteile/426.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html؛ ق�صية كالوت رقم 176 ]�ملحكمة �لعليا، 
http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg.at/10_51895.htm :لنم�صا، 6 �صباط/فرب�ير 1996[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

edu/cases/960206a3.html )غ���ر �أن �مل�ص���رتي مل ُيعترب خمالفا اللتز�مات���ه الأن �لبائع �أغفل �الإ�صارة �إىل ميناء �لقيام، وكانت تلك �ملعلومة �صرورية، مبوجب �لعقد، الإن�صاء خطاب 
www.unilex.info/ :العتم���اد(؛ هيئ���ة �لتحكيم �مللحقة بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �لهنغارية، هنغاريا، 17 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 1995، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
case.cfm?pid=1&do=case&id=217&step=FullText، )ت�صر �إىل �ملادة 73 )2((؛ ق�صية كالوت رقم 301 ]هيئة �لتحكيم �لدولية �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية 7585، 1992[، 
ICC International Court of Arbitration Bulletin ، ت�صري���ن �لثاين/نوفم���رب 1995، 60، متاح���ة بالفرن�صي���ة يف ICC International Court of Arbitration Bulletin، ت�صري���ن 

.www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=134&step=FullText :لثاين/نوفمرب 1995، 59، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
 )9( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 25 �أيار/مايو 1998، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980625r1.html

)10( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1995 )قر�ر �لتحكيم رقم 1992/123(.

)11( �ملحكمة �ملحلية يف كا�صيل، �أملانيا، 21 �أيلول/�صبتمرب 1995، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/192.htm، متاحة باالإنكليزية 

يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950921g1.html)ومن ثم فاإن عدم تقدمي هذ� �لتاأكيد �مل�ص���ريف يجعل �مل�صرتي خا�صعا لعقوبة مبوجب �ملادة 71 
ولي�ص مبوجب �ملادة 54(.

)12( �نظ���ر ق�صي���ة كالوت رقم 142 ]هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1995[، متاحة 

باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951017r1.html)ب�صاأن �اللتز�م بدفع �لثمن بعملة قابلة للتحوي���ل؛ غر �أن �ملحكمة رف�صت قبول عذر 
�لقوة �لقاهرة الأن �مل�صرتي مل يتخذ خطو�ت كافية جلعل �لدفع ممكنا(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020531a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020531a3.html
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1430.pdf
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1430.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010924sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010924sb.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010124a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010124a3.html
http://courts.qld.gov.au.mas/
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951117h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951117h1.html
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/186.htm
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/186.htm
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/426.pdf
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/426.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=217&step=FullText
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=217&step=FullText
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=134&step=FullText
http://archive.sclqld.org.au/qjudgment/2000/QSC00-421.pdf
http://courts.qld.gov.au.mas/


)13( ق�صي���ة كالوت رق���م 934، حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �صوي�ص���ر�، 27 ني�صان/�أبري���ل Revue suisse de droit international et européen ،2007، 2008، 184، متاح���ة 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1721.pdf :بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1563.pdf :؛ حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 27 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2006، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/070427s1.html 
متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061027s1.html؛ ق�صية كالوت رقم 930 ]حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 23 �أيار/مايو 2006[، 
متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060523s1.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 907 ]حمكم���ة كانتون فاليه، �صوي�ص���ر�، 27 �أيار/مايو 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/137.pdf :2005[، متاح���ة بالفرن�صي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
www.unilex.info/ :؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 215 ]�ملحكمة �ملحلية يف �صان���ت غالني، �صوي�صر�، 3 متوز/يوليه 1997[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/050527s1.html
case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step=FullText، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970703s1.html؛ ق�صية كالوت رقم 
80 ]�ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعلي���ا يف برلني، �أملانيا، 24 كانون �لثاين/يناي���ر Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1994، 1994، 683، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970703s1.html :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step=FullText
http://turan.uc3m.es/uc3m/ :لك���ن �نظر حمكم���ة �ال�صتئناف �لوطنية �لتجارية يف بوينو�ص �آيري�ص، �الأرجنت���ني، 31 �أيار/مايو 2007، متاحة باالإ�صبانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن

dpto/PR/dppr03/cisg/sargen16.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070531a1.html )طبق���ت �ملحكمة على �التفاق بني 
�لطرفني �لقانوَن �لوطني �لذي حتدده قو�عد �لقانون �لدويل �خلا�ص(.

)14( ق�صية كالوت رقم 80 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف برلني، �أملانيا، 24 كانون �لثاين/يناير Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1994، 1994، 683، متاحة باالأملانية 

http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step=FullText :يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن
edu/cases/970703s1.html؛ ق�صية كالوت رقم Fovárosi Biróság[ 52، بود�ب�صت، هنغاريا، 24 �آذ�ر/مار�ص 1992[.

)15( ق�صي���ة كالوت رق���م 80 ]�ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف برل���ني، �أملاني���ا، 24 كان���ون �لثاين/يناي���ر Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1994، 1994، 683، متاحة 

http://cisgw3.law. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step=FullText :باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
pace.edu/cases/970703s1.html، )�نظ���ر �لن����ص �لكامل للق���ر�ر( )يف حاالت �ل�صك، تكون عملة �لدفع هي عملة مكان �لدفع(؛ ق�صي���ة كالوت رقم 281 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا 
www.cisg-online.ch/cisg/ :1993، 934، متاحة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993 يف كوبلينت����ص، �أملاني���ا، 17 �أيلول/�صبتمرب

urteile/91.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html )عملة م���كان عمل �لبائع هي �لعملة �لتي ينبغي �أن ُيدفع بها 
�لثمن(؛ ق�صية كالوت رقم Fovárosi Biróság[ 52، بود�ب�صت، هنغاريا، 24 �آذ�ر/مار�ص 1992[ )دون ذكر �صبب، �أمرت �ملحكمة �مل�صرتي باأن يدفع �لثمن للبائع بعملة �الأخر(.

)16( ق�صي���ة كالوت رق���م 934 ]حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �صوي�ص���ر�، 27 ني�صان/�أبري���ل Revue suisse de droit international et européen ،]2007، 2008، 184، متاح���ة 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1721.pdf :بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1563. :؛ حمكم���ة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 27 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2006، متاحة بالفرن�صي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/070127s1.html
pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061027s1.html؛ ق�صية كالوت رق���م 930 ]حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 23 �أيار/مايو 
2006[، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060523s1.html؛ ق�صية كالوت رقم 907 ]حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 27 �أيار/مايو 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1137.pdf :2005[، متاح���ة بالفرن�صي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
cases/050527s1.html؛ حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 19 �آب/�أغ�صط�ص 2003، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/895.pdf، متاحة 
باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030819s1.html؛ ق�صية كالوت رقم 255 ]حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 30 حزير�ن/يونيه 1998[، 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/419. :1999، 192، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630s1.html :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،pdf

)17( �ملحكم���ة �لعلي���ا، �لنم�صا، 22 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2001، متاحة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg.at/1_7701g.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011022a3.html :لعنو�ن�
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1091. :18( �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف كانتون �آرغاو، �صوي�صر�، 25 كان���ون �لثاين/يناير 2005، متاحة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن(

pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125s1.html )غر �أن �ملحكمة رف�صت �نطباق �مل���ادة 84 )2( من قانون �اللتز�مات 
�ل�صوي�ص���ري، الأن ذل���ك �حلك���م ال يخ���ول �حلق يف �لتحويل �إال للمدين، �أي يف هذه �حلالة �مل�ص���رتي، ولي�ص للد�ئن، �لذي �صعى �إىل �لتعويل على ذل���ك �حلق(؛ ق�صية كالوت رقم 281 
www. :1993، 934، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993 ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف كوبلينت�ص، �أملانيا، 17 �أيلول/�صبتمرب�[
cisg-online.ch/cisg/urteile/91.htm؛ متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html )ق���ررت �ملحكمة �أن �ملادة 244 من 
�لقان���ون �مل���دين �الأمل���اين ال تنطبق ل�صالح �مل�صرتي، �لذي كان يرغب يف �صد�د دينه باملاركات �الأملانية، الأن دفع �لثمن، �ملبنّي بالفرنكات �لفرن�صية، كان يتعني �أن يتم يف فرن�صا ولي�ص 

يف �أملانيا(.
 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]1998 19( ق�صي���ة كالوت رق���م 255 ]حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 30 حزير�ن/يوني���ه(

http://cisgw3.law.pace. :متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/419.pdf :1999، 192، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
م �لد�ئن �لدين باللر�ت �الإيطالية، بينم���ا كان �لد�ئن قد رفع دعوى  edu/cases/980630s1.html )طبق���ت �ملحكم���ة �لقان���ون �ملدين �الإيطايل )�ملادة 1277(، �لتي ت�ص���رتط �أن يقوِّ
 ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]1994 قانوني���ة �صعي���ا �إىل دفع �لثمن بالفرنكات �ل�صوي�صرية(؛ ق�صية كالوت رق���م 106 ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�صا، 10 ت�صرين �لثاين/نوفمرب
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/117.htm :1995، 79، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
ما  cases/941110a3.html )يت�صح من �حلكم �أن حمكمة �ال�صتئناف �صمحت للبائع باأن يطالب بدفع �لثمن بال�صلنات على �أ�صا�ص �لقانون �لنم�صاوي، بينما كان �لثمن �ملتفق عليه مقوَّ
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1563. :بامل���اركات �الأملاني���ة(؛ قارن حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 27 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2006، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061027s1.html )حكم غيابي ياأمر �مل�صرتي، �لذي كان مكان عمله يف فرن�صا، بدفع �لثمن 
ما باليوروهات، على �أ�صا�ص �أن مطالبة �لبائع �لق�صائية، �لتي �أ�صارت �إىل �لفرنكات �ل�صوي�صرية، ت�صكل تعديال للعقد  بالفرنكات �ل�صوي�صرية رغم �أن �لثمن �ملبنيَّ يف �لفو�تر كان مقوَّ

ب�صبب �صمت �مل�صرتي(.
)20( �نظر �لقر�ر �لتايل، �ملخالف لقر�ر حمكمة �أدنى كان قد �أ�صار �إىل �ملادة 59 فيما يتعلق بتوزيع �لدفعيات: ق�صية كالوت رقم 911 ]حمكمة �لعدل يف جنيف، �صوي�صر�، 12 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060512s1.html :أيار/مايو 2006[، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
www.unilex.info/case.cfm?pid :21( ق�صي���ة كالوت رقم 828 ]حمكمة هرتوغينبو�ص، هولند�، 2 كانون �لثاين/يناي���ر 2007[، متاح بالهولندية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن(

.=1&do=case&id=1437&step=FullText
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 �ملادة 55

ن، �صر�حًة �أو �صمنًا، حتديدً� لثمن �لب�صائع �أو بيانات  �إذ� �نعق���َد �لعقد على نحو �صحيح دون �أن يت�صمَّ
ميك���ُن مبوجبه���ا حتديُده ُيعترب �أنَّ �لطرفني ق���د �أحاال �صمنًا يف حالة عدم وجود م���ا يخالف ذلك، �إىل �ل�صعر 
�العتي���ادي �ملوج���ود وقَت �نعقاد �لعق���د بالن�صبة لنف�ص �لب�صائ���ع �ملبيَعة يف ُظروف مماثل���ة يف نف�ص �لنوع من 

�لتجارة.
مقّدمة

1- كما يت�ص���ح من �الأعم���ال �لتح�صرية لالتفاقية ف���اإن �لتفاعل بني 
�ملادت���ني 14 و55 م���ن �أ�صع���ب �مل�صائ���ل �لتي تثره���ا �التفاقي���ة.)1( وفيما 
د �لثمن �أو  يتعل���ق بتكوين �لعر����ص )�الإيجاب(، ت�صرتط �مل���ادة 14 �أن ُيحدَّ
ُيجع���ل قاب���ال للتحديد، بينما توف���ر �ملادة 55 �صيغة لتحدي���د �ل�صعر حيث 
د �صر�حة �أو �صمنا  يك���ون �لعقد قد �أُب���رم بطريقة �صحيحة ولكن مل يح���دِّ
ثم���ن �لب�صائع �ملباعة �أو ين�ص على طريق���ة لتحديده. و�إىل جانب �مل�صاألة 
�لرئي�صي���ة �ملتمثلة فيما �إن كان عقد �لبيع ميكن �أن يربم بطريقة �صحيحة 
دون حتديد �صعر، يخ�صع تطبيق �ملادة 55 ل�صروط ذ�ت طبيعة عامة، كما 
يت�صح م���ن �ل�صو�بق �لق�صائية �ملوجودة. وقد حكم ق�صاة وحمكمون �أي�صا 
ب�ص���اأن منهجي���ة حتديد �ل�صعر �لت���ي ُيفرت�ص �أن �لطرفني ق���د �أ�صار� �إليها 

�صمنيا وفقا للمادة 55.

�صروط �النطباق ذ�ت �لطبيعة �لعامة

اإبرام عقد البيع

2- يتع���ني، لكي تنطبق �مل���ادة 55، �أن يكون قد �أُب���رم عقد بيع باملعنى 
�ملق�ص���ود يف �التفاقية. وقد رف�صت عدة ق���ر�ر�ت مطالبات ب�صاأن حتديد 
�ل�صع���ر وفق���ا للم���ادة 55، الأن �ملطالب���ني مل يتمكنو� من �إثب���ات �أن �لعقود 
�ملزعوم���ة قد �أُبرمت فعال.)2( كما �أن �ملادة 55 ال تنطبق �إذ� مل يكن �لعقد 

�ملعني عقد بيع باملعنى �ملق�صود يف �التفاقية.)3(

مراعاة ق�صد الطرفني

3- تذهب قر�ر�ت �ملحاكم وهيئ���ات �لتحكيم د�ئما �إىل �أنه للبت فيما 
�إن كان���ت �مل���ادة 55 تنطبق، يجب �لرج���وع �أوال ويف �ملقام �الأول �إىل ق�صد 
�لطرف���ني. وال تخول �ملادة 55 �لقا�ص���ي �أو �ملحكم حتديد �لثمن �لتعاقدي 
عندم���ا يكون �لطرفان قد �تفقا على ثم���ن حمدد �أو قابل للتحديد باملعنى 
�ملق�ص���ود يف �ملادة 14.)4( وبعبارة �أخرى، لي�صت �ملادة 55 و�صيلة للتحديد 
�لق�صائ���ي للثمن، ب�صبب مبد�أ حرية �لتعاقد �ملج�ص���د يف �تفاقية �لبيع.)5( 
وف�ص���ال عن ذلك فقد رئي يف عدد من ق���ر�ر�ت �لتحكيم �أن �ملادة 55 من 
�التفاقي���ة ال تنطبق حيث يرغ���ب �لطرفان يف جعل تكوي���ن �لعقد خا�صعا 

 التفاق الحق ب�صاأن �لثمن. ويف غياب �أي �تفاق كهذ�، ال ينعقد عقد �لبيع.)6( 
ورف�صت �إحدى هيئات �لتحكيم تطبيق �ملادة 55 ب�صبب وجود �صرط ي�صمح 
للبائ���ع باأن يعدل �لثمن بعد فح����ص �لب�صائع، رغم �أن �مل�صرتي مل ميار�ص 

هذ� �حلق �لتعاقدي.)7(

4- وحي���ث مل يح���دد �لطرف���ان ثمن���ا �أو حي���ث ينطب���ق �ص���رط �ل�صعر 
م���ون �لعق���د عل���ى �ص���وء �ملادت���ني  غ���ر �ملح���دد، يف�ص���ر �لق�ص���اة و�ملحكَّ
8 و9 لك���ي يتو�صل���و� �إىل �صع���ر حم���دد �أو قاب���ل للتحدي���د وفق���ا للم���ادة 
�إىل  �لطرف���ني  ق�ص���د  م���ن  �لتحق���ق  ه���ذ�  ي���وؤدي  �أن  وميك���ن   )8(.14
 ��صتنت���اج باأنهم���ا يرغب���ان يف �الإ�ص���ارة �إىل �ل�صيغة �ل�صعري���ة �لو�ردة يف

�ملادة 55.)9(

 �صحة �لعقد �لذي 
ال يحدد �لثمن

5- �عُتم���دت يف �ل�صو�بق �لق�صائي���ة ثالثة تفا�صر للمعنى �لذي ينبغي 
�إ�صن���اده �إىل �ل�ص���رط �الأويل �ل���و�رد يف �ملادة 55، �لذي تن�ص���اأ منه �صعوبة 
�لتوفيق بني �مل���ادة 14—�لتي ت�صرتط لتكوين �لعقد وجود �صعر حمدد �أو 

قابل للتحديد—و�ملادة 55.

6- فوفق���ا الأك���ر �الآر�ء ت�صاهال، يكون �لعقد �ل���ذي ال يكون فيه �لثمن 
حمدد� �أو قابال للتحديد مبوجب �ملادة 14 نافذ� رغم ذلك ب�صبب �لطريقة 
�لفرعية لتحديد �لثمن �ملبيَّنة يف �ملادة 55. وقد حكمت عدة حماكم بذلك 
ب�ص���اأن عقود �صرع �لطرفان يف تنفيذه���ا.)10( وتاأييد� لهذ� �لتف�صر، ميكن 
�أن يق���ال �إن �لطرف���ني �ملتعاقدين رغبا، ب�صروعهم���ا يف تنفيذ �لعقد �لذي 
مل يح���دد في���ه �لثم���ن، يف �خلروج على �ص���رط وجود �صعر حم���دد �أو قابل 
للتحدي���د، كما هو مبني يف �ملادة 14. ويبدو �أي�ص���ا �أن �ل�صو�بق �لتحكيمية 
ت�صر �إىل ��صتعد�د الإنفاذ �لعقود �لتي مل ين�ص فيها �لطرفان على �لثمن، 

الأ�صباب منها �حتياجات �لتجارة �لعاملية.)11(

7- و�أعطت ق���ر�ر�ت قليلة �أ�صبقية للمادة 14 على �ملادة 55، فخل�صت 
�إىل �أن �لعق���د مل ينعق���د الأن �لطرفني مل يحدد� ثمن���ا. ويف ق�صية �صهرة، 
قررت �إحدى �ملحاك���م �أن عر�صا لبيع حمركات طائر�ت ال يفي مبتطلبات 
�ملادة 14 من �التفاقية الأنه ال يت�صمن �أ�صعار كل �أنو�ع حمركات �لطائر�ت 
عى �أنه ناجت  �لت���ي ميك���ن �أن يختار من بينها �مل�صرتي، و�أن �لعق���د �لذي يدَّ

من �لعر�ص مل ينعقد.)12(



8- ووفق���ا ملوقف ثالث اتخذته املحاكم، يحك���م القانون الوطني، وفقا 
للم���ادة 4 من اتفاقية البيع، م�صاألة �صحة العقد اخلايل من الثمن. ولذلك 
ينبغ���ي، قبل اأن يت�صنى تنفيذ امل���ادة 55 من اتفاقية البيع، التحقق مما اإن 
كان القان���ون املنطبق مبقت�صى قواعد اختيار القان���ون ي�صمح باإبرام عقد 

البيع دون وجود ثمن حمدد اأو قابل للتحديد.)13(

حتديد الثمن مبقت�صى املادة 55

9- حي���ث تنطب���ق امل���ادة 55، ُيفرت����ض اأن الطرف���ن ق�ص���دا "ال�صعر 
االعتي���ادي املوجود وق���َت انعقاد العقد بالن�صبة لنف����ض الب�صائع املبيَعة يف 
ُظروف مماثلة يف نف�ض النوع من التجارة". وكما الحظت اإحدى املحاكم، 
"يحمي هذا احلكم امل�ص���رتي من اأن يدفع اأكرث مما ينبغي"، بو�صع معيار 
مو�صوع���ي لتحديد الثمن.)14( وعلى العك�ض، يكون مفعول هذا احلكم لغري 
�صال���ح امل�صرتي اإذا كان البائع على ا�صتع���داد لبيع الب�صائع ب�صعر اأقل من 

ال�صعر الذي يطبق عادة على الب�صائع التي تباع يف ظروف مماثلة.)15(

10- وعن���د االإ�صارة اإىل "ال�صع���ر االعتيادي املوجود وق���َت انعقاد العقد 
بالن�صب���ة لنف����ض الب�صائ���ع املبيَع���ة يف ُظ���روف مماثلة يف نف����ض النوع من 
التج���ارة"، ال تذك���ر املادة 55 اأي �صيء عن اجله���ة اجلغرافية التي جتري 
فيه���ا التجارة. وميكن اال�صت�صهاد بق�صاي���ا حماكم متيل اإىل التجارة التي 

جت���ري يف مكان عمل البائع.)16( ووفقا ل���راأي اآخر، ينبغي الرجوع اأوال ويف 
املق���ام االأول اإىل ال�صع���ر املوج���ود يف املكان ال���ذي كان ينبغ���ي اأن يتم فيه 
ت�صلي���م الب�صائ���ع. وميكن اأن يكون ه���ذا الراأي مفيدا فيم���ا يتعلق باختيار 
ه���ذا املكان مبوجب املادة 76 )2( حل�صاب التعوي�ض يف حالة ف�صخ العقد. 
ويف ح���ن مل تعتم���د اأي قرارات حمكمية هذا النه���ج الثاين، قررت اإحدى 
املحاك���م رغم ذلك وج���ود �صلة بن املادة 76 وامل���ادة 55، واعتربت املادة 
55 اأ�صا�ص���ا لتف�صري مفهوم ال�صعر اجلاري للب�صائ���ع، على النحو املبن يف 

املادة 76 )1(.)17(

11- وتن�صاأ يف حتديد ال�صعر الذي يتم تقا�صيه عموما يف التجارة املعنية 
�صعوب���ات حي���ث ال يكون هن���اك �صعر �صوق���ي. وهذا هو احل���ال اأ�صا�صا يف 
البي���وع املتعلقة باملنتجات امل�صنوعة. ولتحدي���د ال�صعر رغم ذلك، اأ�صارت 
بع����ض الق���رارات اإىل قائمة اأ�صع���ار البائع،)18( وبذلك جعل���ت عقد البائع 
 ناف���ذا. وعلى العك�ض، قررت اأي�صا املحكمة التي اأعطت اأ�صبقية للمادة 14
عل���ى امل���ادة 55 يف الق�صي���ة امل�صه���ورة املتعلق���ة ب�صرك���ة ط���ريان و�صان���ع 
حم���ركات طائرات اأن �صعر حم���ركات الطائرات ال ميكن حتديده مبوجب 
 امل���ادة 55 الأنه ال يوجد �صعر �صوقي للب�صائع، ولذلك خل�صت اإىل اأن العقد 

مل يتكون.)19(

12- وتقت�ص���ي االإ�ص���ارة اإىل البيوع التي تتم "يف ُظ���روف مماثلة" اإيالء 
االعتبار ل�صروط الت�صليم والدفع، مثل ال�صروط التي حتددها االإنكوترمز، 

اأو للح�صومات التي تطبق عموما.)20(

احلوا�شي

)1( موؤمت���ر فيين���ا الدبلوما�صي لعام 1980، املحا�ص���ر املوجزة الجتماعات اللجنة االأوىل، اجلل�صة الثامنة، االثنن، 17 اآذار/مار�ض 1980. انظر اأي�صا النبذة ب�صاأن املادة 14، 

الفقرات 17-13.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :اجلمهوري���ة الت�صيكية، 25 حزيران/يونيه 2008، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان ،Nejvyšší soud České republiky 2( انظ���ر(

cases/080625cz.html )يل���زم تقدي���ر ما اإن كان عقد البيع قد اأُبرم وم���ا اإن كان �صحيحا(؛ ق�صية كالوت رقم 908 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �صوي�صرا، 22 كانون االأول/دي�صمرب 
Internationales Handelsrecht ،]2005، 2006، 161 )حتديد الثمن مبوجب املادة 55 يتطلب اأن يكون قد اأُبرم عقد �صحيح(.

312 F. Supp. 2d 681  ،]2004 اآذار/مار����ض   29 املتح���دة،  الوالي���ات  ال�صرقي���ة،  بن�صلفاني���ا  ملنطق���ة  املتح���دة  الوالي���ات  ]حمكم���ة   695 رق���م  كالوت  ق�صي���ة   )3( 

 )Amco Ukrservice et al. v. American Meter Company)، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329u1.html )اأ�ص���ارت 
املحكمة اإىل التناق�ض بن املادة 14 واملادة 55 ولكن دون اأن تعاجله، الأن العقد املعني مل يكن عقد بيع بل اتفاق م�صروع م�صرتك(.

)4( ق�صية كالوت رقم 343 ]حمكمة منطقة دارم�صتات، اأملانيا، 9 اأيار/مايو Internationales Handelsrecht ]2000، 2001، 27، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان: 

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/560.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: www.cisg.law.pace.edu/cases/000509g1.html )ي�صتند قانون 
االأمم املتح���دة املوح���د للبي���ع اإىل حرية التعاقد(؛ ق�صية كالوت رق���م 151 ]حمكمة اال�صتئناف يف غرينوبل، فرن�ص���ا، 26 ني�صان/اأبريل 1995[، متاح���ة بالفرن�صية يف االإنرتنت على 
العنوان: www.cisg-france.org/decisions/2604952v.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950426f1.html )رف�ض مطالبة 
بخف����ض الثم���ن عل���ى اأ�صا�ض �صعر ال�صوق عمال باملادة 55، الت���ي مل تكن منطبقة ب�صبب الثمن الذي حدده الطرف���ان(؛ ق�صية كالوت رقم 106 ]املحكمة العلي���ا، النم�صا، 10 ت�صرين 
الثاين/نوفم���رب Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]1994، 1995، 79، متاح���ة باالأملاني���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/117.htm، متاحة 
باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.html )ق�صية فراء ال�صين�صي���ال: اإذا كان بالو�صع اعتبار الثمن حمددا حتديدا كافيا باملعنى 

املق�صود يف املادة 14، فال يلزم حل م�صاألة ما اإن كان بالو�صع اإبرام عقد �صحيح من خالل افرتا�ض وجود اتفاق مبوجب املادة 55(.
)5( ق�صي���ة كالوت رق���م 343 ]املحكم���ة املحلية يف دارم�صتات، اأملاني���ا، 9 اأيار/ماي���و Internationales Handelsrecht ]2000، 2001، 27، متاح���ة باالأملانية يف االإنرتنت على 

العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/560.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cases/000509g1.html )ي�صتند 
قانون االأمم املتحدة املوحد للبيع اإىل حرية التعاقد(.

 Zhōngguó guójì jīngjì ،]1998 6( ق�صي���ة كالوت رقم 981 ]جلن���ة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية، جمهورية ال�صن ال�صعبية، 25 كان���ون االأول/دي�صمرب(

màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān، املجلد 1998، 3034، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981225c2.html؛ هيئة التحكيم 
http://cisgw3. :التج���اري ال���دويل بغرفة التجارة وال�صناعة يف االحتاد الرو�صي، االحتاد الرو�ص���ي، 22 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1995، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتن���ت على العنوان
law.pace.edu/cases/951122r1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل بغرفة التج���ارة وال�صناعة يف االحتاد الرو�صي، االحت���اد الرو�صي، 3 اآذار/مار����ض 1995 )قرار التحكيم 
رق���م 1993/304[، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950303r2.html؛ ق�صية كالوت رق���م 139 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل 
بغرف���ة التج���ارة وال�صناع���ة يف االحتاد الرو�صي، االحتاد الرو�صي، 3 اآذار/مار�ض 1995 )قرار التحكيم رق���م 1993/309([. يتعن متييز هذه الق�صايا عن الق�صايا التي ي�صري فيها 
 ،Internationales Handelsrecht ،2005 الطرف���ان اإىل اتف���اق الحق على الثمن دون جعل ذلك االتفاق �صرطا للبيع؛ انظر حمكمة منطقة نويرباندينبورغ، اأملاني���ا، 3 اآب/اأغ�صط�ض
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1190.pdf :200٦، 2٦، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
cases/050803g1.html، واحلجج املبيَّنة يف احلا�شية 9.

)7( هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�ش���ي، ١٦ �شباط/فرباير ١99٨، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980216r2.html

)٨( هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرفة التجارة الدولي���ة، فرن�شا، ١99٥ )ق���رار التحكي���م رق���م ٨٣2٤(، Journal du droit international ١99٦، ١0١9، متاح���ة بالفرن�شية يف 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=240&step=FullText :الإنرتنت على العن���وان
cases/958324i1.html )تطبي���ق املادت���ن لتف�ش���ر العق���د فيما يت�شل ب�شرط ين�ص عل���ى �شعر موؤقت على اأن يراَجع وفق���ا لل�شعر الفعلي الذي ُيح�شل عليه م���ن امل�شرتي النهائي(؛ 
 ق�شي���ة كالوت رق���م ١0٦ ]املحكمة العليا، النم�شا، ١0 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١99٤[، Zeitschrift für Rechtsvergleichung، ١99٥، 79، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:

www.cisg-online.ch/cisg/urteile/117.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.html )ق�شية فراء ال�شن�شيال: تطبيق 
املادة ٨ )١( و)2( فيما يتعلق ب�شرط ين�ص على مدى �شعري بن ٣٥ ماركا و٦٥ ماركا للفراء الواحد رهنا بالنوعية(.

العن���وان: Internationales Handelsrecht، 200٦، 2٦، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى  اآب/اأغ�شط����ص 200٥،  اأملاني���ا، ٣   )9( حمكم���ة منطق���ة نويرباندينب���ورغ، 

www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1190.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html )ب�شاأن �شرط ين�ص على اأن 
د خالل املو�شم، قررت املحكمة، كحجة رئي�شية، اأن ال�شرط ي�ش���ر اإىل ال�شعر املو�شمي الذي يطبقه البائع، وبالتايل ين�ص على طريقة لتحديد  �شع���ر مرطبان���ات فواكه يتعن اأن يحدَّ

ال�شعر وفقا ملعاير املادة ٥٥(.
)١0( ق�شي���ة كالوت رق���م 9٣٤ ]حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �شوي�ش���را، 27 ني�شان/اأبري���ل Revue suisse de droit international et européen ،]2007، 200٨، ١٨٤، متاح���ة 

http://cisgw3.law.pace. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1721.pdf :بالفرن�شي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
edu/cases/070427s1.html )ب�ش���اأن طل���ب عاج���ل مق���دم من �شاحب مطع���م ل�شراء فرن؛ "اإذا مل يب���ن البائع �شعر الب�شائع امل�شلَّم���ة، ُيعترب اأن ال�شعر هو ال�شع���ر املعمول به حاليا 
 ،Internationales Handelsrecht ،200لتل���ك الب�شائ���ع"؛ واأي�شا ميكن اإبرام عقد البيع دون اأن يبن الطرفان اأي �شعر(؛ حمكم���ة منطقة نويرباندينبورغ، اأملانيا، ٣ اآب/اأغ�شط�ص ٥
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1190.pdf :200٦، 2٦، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان

د خالل املو�شم"، قالت املحكمة يف حجة فرعية )لالطالع على احلجة الرئي�شية، انظر  cases/050803g1.html )ب�شاأن عقد بيع يتعلق مبرطبانات فواكه وين�ص على اأن "ال�شعر يحدَّ
احلا�شي���ة 9 اأع���اله( اإن���ه، بافرتا�ص تف�شر ال�شرط على اأنه ي�شر اإىل اتفاق لحق بن الطرفن عل���ى ال�شعر، ل تتاأثر �شحة العقد، لأن للطرفن حرية اخلروج عن املادة ١٤ ولأنه، يف 
غي���اب اتف���اق لحق، يتعن تنفيذ املادة ٥٥؛ وراأت املحكمة اأن قرار التحكيم الرو�شي امل���وؤرخ ٣ اآذار/مار�ص ١99٥ يختلف اختالفا ملحوظا لأن الطرفن مل يرغبا، ببدء تنفيذ العقد، 
 Revue suisse de droit international et ،]١997 اأن يجع���ال انعق���اد العقد خا�شع���ا لتفاق على ال�شعر(؛ ق�شية كالوت رقم 2١٥ ]املحكم���ة املحلية يف �شانت غالن، ٣ متوز/يولي���ه
européen، ١99٨، ٨٤، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/336.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970703s1.html )لالط���الع عل���ى هذا القرار، انظر النبذة ب�شاأن املادة ١٤(. انظر اأي�شا حمكمة الق�شايا املدنية يف منطقة غرات�ص، النم�شا، 
٤ اآذار/مار����ص ١99٣( )لالط���الع على ق���رار املحكمة العليا يف ق�شية فراء ال�شين�شيال، انظ���ر ق�شية كالوت رقم ١0٦ ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، ١0 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١99٤[، 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung، ١99٥، 79، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/117.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.html؛ وق���د عولت حمكمة ال�شتئناف الو�شطى على املادة ٥٥، م�شتندة يف قرارها اإىل مبداأ اأن ال�شعر غر حمدد اأو ميكن 

حتديده وفقا للمادة ١٤، بينما قررت املحكمة العليا اأن ال�شعر حمدد اأو ميكن حتديده باملعنى املق�شود يف املادة ١٤(.
 ،200١ ،International Court of Arbitration Bulletin  ١١( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�شبتمرب ١999 )قرار التحكيم رقم 9٨١9(، مقتطفات يف(

املجل���د ١2، الرق���م 2، ٥٦ )"البي���ع دون حتديد ال�شعر �شائع يف التجارة الدولية، كما يت�شح من اتفاقية فيينا املوؤرخ���ة ١١ ني�شان/اأبريل ١9٨0 املتعلقة بالبيع الدويل للب�شائع )املادة 
 Praktika Bălgarska tărgovsko-promishlena palata (BTPP) ،١99٥٥ ]...["(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرقة التجارة وال�شناعة البلغارية، بلغاريا، ٣0 ت�شرين الثاين/نوفمرب ٨
١99٨-١999، الرق���م ٤، ١٥، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130bu.html )وفق���ا للمادة ٥٥ من اتفاقية البيع، يكون العقد 

�شحيحا حتى واإن مل يكن ال�شعر التعاقدي حمددا �شراحة اأو �شمنا(.
www.unilex.info/case. :بوداب�ش���ت، هنغاريا، 2٥ اأيلول/�شبتمرب ١992[، متاحة يف الإنرتنت بالهنغاري���ة على العنوان ،Legfelsőbb Bíróság[ ١2( ق�شي���ة كالوت رق���م ٥٣(

cfm?pid=1&do=case&id=20&step=FullText وبالإنكليزي���ة على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920925h1.html؛ لالطالع على املزيد بخ�شو�ص هذا القرار، 
انظر الفقرة ١١ اأدناه.

 )١٣( هيئ���ة التحكي���م التج���اري الدويل بغرف���ة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ٣0 اأيار/ماي���و 200١، متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010530r2.html )"مب���ا اأن���ه، وفق���ا للمادة ٤ من اتفاقية البيع، ل تتناول ]التفاقية[ �شحة العقد نف�شه، فيتعن البت يف �شالحيته وفقا للقانون 
الوطن���ي املنطب���ق )وه���و يف هذه احلالة القانون الرو�شي(. وي�شمح القانون الرو�شي، وفقا للمادة ٤2٤ من القانون املدين لالحت���اد الرو�شي، باإبرام العقود دون بيان الثمن."(؛ قارن 
 هيئ���ة التحكي���م التجاري ال���دويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف الحت���اد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 22 ت�شري���ن الثاين/نوفمرب ١99٥، متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951122r1.html

)١٤( ق�شي���ة كالوت رق���م 9٣٤ ]حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �شوي�ش���را، 27 ني�شان/اأبري���ل Revue suisse de droit international et européen ،]2007، 200٨، ١٨٤، متاح���ة 

http://cisgw3.law.pace. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1721.pdf :بالفرن�شي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
.edu/cases/070427s1.html

)١٥( ق�شي���ة كالوت رق���م 9٣٤ ]حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �شوي�ش���را، 27 ني�شان/اأبري���ل Revue suisse de droit international et européen ،]2007، 200٨، ١٨٤، متاح���ة 

http://cisgw3.law.pace. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1721.pdf :بالفرن�شي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
.edu/cases/070427s1.html

 )١٦( املحكم���ة املحلي���ة يف نويرباندينب���ورغ، اأملاني���ا، ٣ اآب/اأغ�شط����ص Internationales Handelsrecht ،200٥، 200٦، 2٦، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان:

www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1190.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html )ب�شاأن بيع برطمانات فواكه، 
اأ�شارت املحكمة اإىل �شعر �شوق البائع، لأن البائع حدد �شروطه املالية على اأ�شا�ص ذلك ال�شوق(؛ انظر اأي�شا التعليل املف�شل الوارد يف احلا�شية 9 اأعاله. قارن املحكمة الإقليمية العليا 
www.globalsaleslaw.org/content/ :200٣، ١7، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،200يف رو�شتوك. اأملانيا، ١0 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١
api/cisg/urteile/671.htm، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011010g1.html )ب�شاأن بيع منتجات �شمكية، طبقت املحكمة املادة 
٥٥، فاأحال���ت اإىل ال�شع���ر ال���وارد يف قائمة اأ�شع���ار البائع، لأن الطلبات قُدمت وفق���ا لقوائم منتجات البائع(؛ ق�شي���ة كالوت رقم 9٣٤ ]حمكمة كانتون فالي���ه، �شوي�شرا، 27 ني�شان/
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :200٨، ١٨٤، متاح���ة بالفرن�شي���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،Revue suisse de droit international et européen ،]2007 اأبري���ل

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070427s1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،urteile/1721.pdf
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)17( ق�صية كالوت رقم 595 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، 15 �أيلول/�صبتمرب Internationales Handelsrecht ،]2004، 2005، 70، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040915g2. :متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1013.pdf :عل���ى �لعن���و�ن
.html

)18( ق�صي���ة كالوت رق���م 934 ]حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �صوي�ص���ر�، 27 ني�صان/�أبري���ل Revue suisse de droit international et européen ،]2007، 2008، 184، متاح���ة 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1721.pdf :بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
cases/070427s1.html )ب�ص���اأن طل���ب قدمه �صاحب فندق ل�صر�ء فرن(؛ �نظر، تاأييد� له���ذ� �لنهج، حتى فيما يتعلق باملنتجات غر �مل�صنوعة، �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف رو�صتوك، 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :2003، 17، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،Internationales Handelsrecht ،2001 أملاني���ا، 10 ت�صرين �الأول/�أكتوب���ر�

urteile/671.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011010g1.html )بيع منتجات �صمكية(. غر �أن هذ� �لنهج لي�ص عمليا فيما 
يتعلق بالب�صائع �لتي ت�صمم خ�صي�صا وفقا الحتياجات �مل�صرتي، مثل �ملعد�ت. 

www.unilex.info/case.cfm :بود�ب�صت، هنغاريا، 25 �أيلول/�صبتمرب 1992[، متاحة يف �الإنرتنت بالهنغارية على �لعنو�ن ،Legfelsőbb Bíróság[ 53 19( ق�صية كالوت رقم(

pid=1&do=case&id=20&step=FullText? وباالإنكليزي���ة عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920925h1.html. للحيلولة دون �عتبار �لعقد غر مربم يف غياب 
�صع���ر �صوق���ي، ميك���ن �أن يوؤدي معيار �ملعقولية، �ملفهوم على �أنه مبد�أ عام يف �إطار �ملعنى �ملق�صود يف �ملادة 7 )2(، �إىل قيام �لقا�صي بتحديد �صعر معقول. ومل يرت�صخ هذ� �لنهج بعد 

يف �ل�صو�بق �لق�صائية.
www.cisg- :2006، 26، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Internationales Handelsrecht ،2005 20( حمكم���ة منطق���ة نيوبر�ندينبورغ، �أملانيا، 3 �آب/�أغ�صط����ص(

online.ch/cisg/urteile/1190.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html )طلب �صر�ء كمية كبرة من �لب�صائع يوؤدي 
 ،1019 ،1996 ،Journal du droit international ،)8324 عموم���ا �إىل �صع���ر �أف�ص���ل للم�صرتي(؛ هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولي���ة، فرن�صا، 1995 )قر�ر �لتحكيم رق���م
http:// :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=240&step=FullText :متاح���ة بالفرن�صية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن

cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1.html )ت�صر �إىل �حل�صومات �ملعتادة �أو �لتي يتم �لتفاو�ص عليها فيما يتعلق ب�صعر موؤقت يتعني �أن ير�جعه �لطرفان(.
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�ملادة 56
د �لثمُن ح�صب َوزن �لب�صائع ففي حالة �ل�صكِّ يح�َصُب �لثمُن على �أ�صا�ص �لوزن �ل�صايف. �إذ� ُحدِّ

نظرة جمملة

1- تن����ص �مل���ادة 56 عل���ى �أنه حيث يحدد �لطرفان �لثمن ح�صب وزن �لب�صائع دون �أن ي�صر� �صر�ح���ة �أو �صمنا �إىل �أنهما يق�صد�ن �أن ي�صر� �إىل �لوزن 
�الإجم���ايل �أو �ل���وزن �ل�ص���ايف، ف���اإن �لوزن �ل�صافي—وهو �لوزن �لباقي بعد ط���رح وزن مو�د �لتغليف - هو �لذي يحكم �لثم���ن. وهذه قاعدة تف�صرية 
تطب���ق يف حال���ة عدم وجود �ص���روط تعاقدية �أو �أعر�ف �أو عاد�ت ��صتقر عليها �لتعامل بني �لطرفني ب�صاأن �مل�صاأل���ة. وحيث تنطبق �لقاعدة �لو�ردة يف �ملادة 

52، ال يدفع �مل�صرتي ثمن وزن مو�د �لتغليف. )1(

2- وقر�ر�ت �ملحاكم �لتي ت�صر �إىل �ملادة 56 نادرة جدً�.)2(

احلوا�صي

)1( �نظر تعليق �أمانة �الأون�صيرت�ل على م�صروع �ملادة 52.

 (Victoria Alloys, Inc. v.) ]2001 2( �نظ���ر ق�صي���ة كالوت رقم 632 ]حمكمة �الإفال�ص يف �لوالي���ات �ملتحدة، منطقة �أوهايو �جلنوبية، �لواليات �ملتحدة، 10 ني�صان/�أبري���ل(

Fortis Bank SA/NV، 2001 Bankr. LEXIS 309، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010410u1.html )يكتفي �لقر�ر باالإ�صارة 
�إىل �مل���و�د 53 و54 و56 و57 م���ن �تفاقي���ة �لبيع(؛ Verhovnyĭ Sud Rossiĭskoĭ Federats، �الحتاد �لرو�ص���ي، 23 �أيلول/�صبتمرب 1999، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
 Verhovnyĭ Sud ين����ص �حلك���م عل���ى �أن �مل���و�د 48 و50 و56 ال �صلة لها مب�صاألة �صحة تعليمات من �صلط���ة مر�قبة �لنقد(؛( http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990923r1.html
Rossiĭskoĭ Federats، �الحت���اد �لرو�ص���ي، 3 كانون �الأول/دي�صمرب 1998، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981203r1.html )يف 

حني زعم �ل�صاكي �أن تعليمات من �صلطة مر�قبة �لنقد تتعار�ص مع �ملو�د 48 و50 و56 من �تفاقية �لبيع، مل ترّد �ملحكمة على هذه �لنقطة و�أبطلت �لتعليمات الأ�صباب �إجر�ئية(.



�ملادة 57

)1( �إذ� مل يكن �مل�صرتي ُمَلزمًا بدفع �لثمن يف مكان معنيَّ َوَجَب عليه �أن يدفعه �إىل �لبائع:

)�أ(   يف مكان عمل �لبائع؛ �أو

)ب( يف مكان �لت�صليم، �إذ� كان �لدفُع مطلوبًا ُمقابَل ت�صليم �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت.

فع ناجتٍة عن َتغير مكان عمله بعد �نعقاد �لعقد. ل �لبائُع �أيَّ زيادة يف م�صاريف �لدَّ )2( َيتحمَّ

مقّدمة

1- حتدد �ملادة 57 )1( �ملكان �لذي ينبغي �أن ُيدفع فيه �لثمن، وت�صع 
ثالث���ة قو�عد. ف���اأوال، ميكن �أن يك���ون �لطرفان قد حدد� م���كان �لدفع يف 
�لعقد، ويف هذه �حلالة يجب �أن يدفع �مل�صرتي �لثمن يف ذلك �ملكان )"�إذ� 
،" �مل���ادة 57 )1((.  مل يك���ن �مل�صرتي ُمَلزم���ًا بدفع �لثم���ن يف مكان معنيَّ
وثاني���ا، �إذ� مل يكن هناك خيار �صريح �أو �صمني، فيجب �أن يدفع �مل�صرتي 
�لثم���ن يف �ملكان �لذي يتم فيه ت�صلي���م �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت مقابل �لثمن 
)�مل���ادة 57 )1( )ب((. وثالث���ا، حي���ث ال يك���ون �لطرفان ق���د �تفقا على 
مكان �لدفع وال يتعني �أن يكون �لدفع مقابل ت�صليم �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت، 
يج���ب �أن يدفع �مل�صرتي �لثمن يف مكان عمل �لبائع )�ملادة 57 )1( )�أ((. 
وبتحدي���د مكان �لدفع على هذ� �لنح���و، ت�صوي �ملادة 57 )1( ب�صورة غر 
مبا�ص���رة م�صاألة من يتحمل تبعة خ�صارة �الأم���و�ل �ملخ�ص�صة للدفع وتبعة 

�لتاأخر يف حتويل �الأمو�ل.

2- وميك���ن �أن يقوم �لبائع، بعد �إبر�م �لعقد، بتغير مكان عمله، �لذي 
ميكن مبقت�صى �ملادة 57 )1( )�أ( �أن يكون مكان �لدفع. ويف تلك �حلالة، 
تن����ص �ملادة 57 )2( عل���ى �أن يتحمل �لبائع �أي زيادة يف �لنفقات �لالزمة 

للقيام بالدفع تنتج عن هذ� �لتغير.

3- وي�صار �إىل �ملادة 57 كثر� يف �ل�صو�بق �لق�صائية. وتوؤدي �ملادة 57، 
عالوة على �آثارها غر �ملبا�صرة، دور� غر مبا�صر، يتج�صد خ�صو�صا فيما 
يتعل���ق بعملة �ل�ص���د�د)1( �أو فيما يتعلق بتحدي���د �ملحكمة ذ�ت �الخت�صا�ص 

�لدويل.)2(

�ختيار �لطرفني مكان دفع �لثمن

4- كم���ا ورد يف تعلي���ق �الأمان���ة، ")...( يت�صمن �لعقد ع���ادة �أحكاما 
حم���ددة ب�صاأن )...( مكان �لدفع".)3( وميكن �أن يكون �ختيار مكان �لدفع 
د ��صتخد�م �ص���روط �لدفع مكان  �صريح���ا �أو �صمني���ا.)4( وكث���ر� ما يح���دِّ
�لدف���ع �صمني���ا. وينطبق ذلك على �ص���رط "�لدفع نقد� مقاب���ل �لت�صليم"، 
�ل���ذي يتعني مبوجبه �أن يتم �لدفع يف مكان �لت�صليم.)5( وتقبل �الإ�صارة �إىل 
ح�ص���اب م�صريف على فاتورة م���ن �لبائع عدة تف�ص���ر�ت. وقد ر�أت �إحدى 

ر  �ملحاكم �أن جمرد �الإ�صارة �إىل ح�صاب م�صريف على فاتورة ميكن �أن يف�صَّ
لي����ص كعر�ص لالتفاق على مكان جديد للدفع ب���ل، على �لنقي�ص، كمجرد 
�إذن بدفع �الأمو�ل يف ذلك �حل�صاب.)6( وميكن �أي�صا ��صتنتاج مكان �لدفع 
من �لعاد�ت �لتي ��صتقر عليها �لتعامل بني �لطرفني )�ملادة 9 )1(()7( �أو 

من �الأعر�ف �لتجارية )�ملادة 9 )2((.

 دفع �لثمن مقابل ت�صليم �لب�صائع 
 �أو �مل�صتند�ت يف مكان �لت�صليم

)�ملادة 57 )1( )ب((

5- يف �حل���االت �لت���ي يتع���ني فيها �لدف���ع مقاب���ل ت�صلي���م �لب�صائع �أو 
�مل�صتن���د�ت، ت�ص���رتط �مل���ادة 57 )1( )ب( �أن يدف���ع �مل�ص���رتي �لثم���ن يف 
م���كان �لت�صلي���م �ملذكور. ولذل���ك تت�ص���ل �مل���ادة 57 )1( )ب( بالقاعدة 
�ل���و�ردة يف �مل���ادة 58 )1(.)8( ويرتتب على هذ� �حلك���م �الأخر �أن ت�صليم 
�لب�صائع بالتز�من مع دفع �لثمن هو �لقاعدة �لعامة، �لتي تنطبق يف غياب 
�أي �تف���اق �آخ���ر بني �لطرفني )�مل���ادة 58 )1(، �جلمل���ة �الأوىل(. وبعبارة 
�أخرى، يتعني لكي تنطبق �ملادة 57 )1( )ب( �أن يكون هناك �أد�ء متز�من 
اللت���ز�م �مل�صرتي بدفع �لثمن و�لت���ز�م �لبائع بو�صع �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت 
حتت ت�ص���رف �مل�صرتي. ويعني ذلك �أن �ملادة 57 )1( )ب( ال تنطبق �إذ� 
كان �أح���د �لطرفني ملزما بالقيام باالأد�ء قب���ل �لوقت �لذي يكون �لطرف 
�الآخ���ر ملزم���ا بالقيام باالأد�ء في���ه. وكان هذ� هو �حلال فيم���ا يتعلق ببيع 
من�ص���اأة �صناعي���ة حيث كان يتعني دفع 30 يف �ملائ���ة من ثمن �لبيع يف وقت 
تق���دمي طل���ب �ل�صر�ء، و30 يف �ملائة يف بد�ية �لتجمي���ع، و30 يف �ملائة عند 
 �إكمال �لتجمي���ع، و10 يف �ملائة عند بدء �لت�صغيل.)9( ويحدث عدم �نطباق

�مل���ادة 57 )1( )ب( �أي�صا، كما الحظ���ت �إحدى �ملحاكم، حيث يتعني دفع 
�لثمن بعد 30 يوما من تقدمي �صند �ل�صحن.)10(

6- وتعام���ل �ملادة 57 )1( )ب( ت�صليم �مل�صتند�ت نف�ص معاملة ت�صليم 
�لب�صائ���ع. وال ي�صتمل هذ� �حلكم على تعري���ف للم�صتند�ت. ومن حيث �أن 
�مل���ادة 57 )1( )ب( تعك����ص )فيما يتعلق مبكان �لدف���ع( �لقاعدة �لو�ردة 
 يف �مل���ادة 58 )1( ب�صاأن وقت �لدفع، يك���ون لعبارة"وثائق" �مل�صتخدمة يف

�ملادة 57 )1( )ب( نف�ص �ملعنى �ملق�صود يف �ملادة 58 )1(.)11(
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7- وحي���ث ينطوي �لعقد على نق���ل ب�صائع، يوؤدي �لبائ���ع عادة �لتز�م 
�لت�صليم قب���ل �أن يدفع �مل�صرتي �لثمن. و�لو�ق���ع �أن �لتز�م �لت�صليم يتمثل، 
ل ناقل الإي�صالها �إىل �مل�صرتي"  يف حال���ة �لنقل، يف "ت�صليم �لب�صائع �إىل �أوَّ
)�ملادة 31 )�أ((، بينما ال ُي�صرتط على �مل�صرتي �أن يدفع �لثمن �إىل �لوقت 
�ل���ذي ي�صع فيه �لبائ���ع �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت �لت���ي حتكم �لت�صرف فيها 
حتت ت�صرف �مل�ص���رتي )�ملادة 58 )1((. غر �أنه مبوجب �ملادة 58 )2( 
يج���وز للبائع �أن يجع���ل �إر�صال �لب�صائ���ع خا�صعا ل�ص���رط �أن ال يتم ت�صليم 
�لب�صائ���ع �أو �مل�صتند�ت �لتي حتكم �لت�ص���رف فيها �إىل �مل�صرتي �إال مقابل 
دف���ع �لثمن. ويف تلك �حلالة، يكون ت�صليم �لب�صائع ودفع �لثمن متز�منني، 

ويرتتب على ذلك �نطباق �ملادة 57 )1( )ب(.

 دفع �لثمن يف مكان عمل �لبائع 
)�ملادة 57 )1( )�أ((

8- تنطب���ق �مل���ادة 57 )1( )�أ( عل���ى م�صت���وى فرعي. فحي���ث ال يكون 
�لطرفان قد �تفقا على مكان للدفع �أو ال يتعني �لقيام بالدفع مقابل ت�صليم 
�لب�صائع، يجب على �مل�صرتي �أن يدفع للبائع يف مكان عمل �لبائع.)12( ولذلك 
ال تنطبق �ملادة 57 )1( )�أ( �إال �إذ� كان ي�صرتط على �أحد �لطرفني �أن يوؤدي 
�لتز�ماته قبل �الآخر، ويف هذه �حلالة يتعني دفع �لثمن يف مكان عمل �لبائع، 
 م���ا مل يتفق �لطرفان على غر ذلك. وم���ن ثم تنطبق �ملادة 57 )1( )�أ(،
كم���ا يت�صح من خمتلف �لقر�ر�ت، �إذ� كان يتع���ني على �لبائع �أن يوؤدي كل 
�لتز�مات���ه �أو بع�صها قبل �لوقت �لذي ي�صرتط في���ه على �مل�صرتي �أن يدفع 

�لثمن.)13(

 تغير مكان عمل �لبائع 
)�ملادة 57 )2((

9- بالن����ص عل���ى �أن �لبائ���ع يج���ب �أن يتحم���ل �لزي���ادة يف م�صاريف 
�مل�ص���رتي �ملتعلقة بالدفع �لناجت���ة عن تغير مكان عم���ل �لبائع بعد �إبر�م 
�لعقد، تفر�ص �ملادة 57 )2( �صمنيا على �مل�صرتي �لتز�ما باأن يدفع �لثمن 
يف �لعن���و�ن �جلديد للبائع. وتبعا لذلك يج���ب على �لبائع �أن ُيبلغ �مل�صرتي 
بالتغير يف وقت منا�صب. وعمال باملبد�أ �لو�رد يف �ملادة 80 من �التفاقية، 
ال يكون بو�صع �لبائع �أن يعول على �أي تاأخر يف دفع �لثمن �صينتج من تاأخر 

�الإبالغ بتغير عنو�نه.

10- وكث���ر� ما يحيل �لبائع �حلق يف تلق���ي �صد�د ثمن �لبيع، وخ�صو�صا 
الأغر�����ص �إعادة �لتمويل. ف���اإذ� كان مكان �لدفع هو مكان مقر عمل �لبائع 
)�ملادة 57 )1( )�أ((، تن�صاأ م�صاألة ما �إن كان يتعني على �مل�صرتي �أن يدفع 
�لثم���ن يف م���كان عم���ل �ملحيل �أم يف مكان عم���ل �ملحال �إلي���ه. ووفقا الأحد 
�لق���ر�ر�ت، توؤدي �إحالة �حلق ّ يف ت�صّلم ثم���ن �ل�صر�ء �إىل نقل مكان �لدفع 
م���ن مقر ّ عمل �ملحي���ل �إىل مقر ّ عمل �ملحال �إلي���ه.)14( وميكن �ال�صت�صهاد 
به���ذ� �لقر�ر لدع���م �لر�أي �لقائل ب���اأن �ملادة 57 )2( جت�ص���د مبد�أ عاما، 
باملعن���ى �ملق�ص���ود يف �مل���ادة 7 )2(، ينطب���ق يف حالة حمددة ه���ي �إحالة 
�لدي���ون. ووفق���ا لتف�صر خمتل���ف، مل ُيعتمد بع���د يف �ل�صو�ب���ق �لق�صائية، 
ين عل���ى مكان دفع �لثم���ن للقان���ون �ملنطبق وفقا  تخ�ص���ع �آثار �إحال���ة �لدَّ

لقو�عد �ختيار �لقانون.

 مكان دفع �لثمن 
و�لوالية �لق�صائية

11- ميك���ن �أن ت���وؤدي �مل���ادة 57 )1( دور� مهم���ا يف حتدي���د �لوالي���ة 
ِعي رفع ق�صي���ة تتعلق مب�صاألة تعاقدية  �لق�صائي���ة عندما يكون من حق �ملدَّ
�أم���ام �ملحكم���ة ب�صاأن م���كان �أد�ء �اللتز�م �لذي ي�ص���كل �أ�صا�ص �الإجر�ء�ت 
�لقانوني���ة، مبقت�ص���ى �لقو�ن���ني �لوطني���ة)15( �أو �ل�صكوك �لدولي���ة. وتبعا 
لذلك مت تطبيق �ملادة 57 )1( يف �لعديد من قر�ر�ت �ملحاكم فيما يت�صل 
باتفاقية بروك�صل ب�صاأن �الخت�صا�ص �لق�صائي وتنفيذ �الأحكام يف �مل�صائل 
�ملدني���ة و�لتجاري���ة، �ملوؤرخ���ة 27 �أيلول/�صبتم���رب 1968، و�مللزم���ة ل���دول 
 �الحت���اد �الأوروب���ي ّ، و�تفاقية لوغان���و �ملوؤرخ���ة 16 �أيلول/�صبتمرب 1988، 
�مللزمة لدول �الحتاد �الأوروبّي وكذلك دول �لر�بطة �الأوروبّية للتجارة �حلّرة. 
وق���د حلت حم���ل هذين �ل�صكني منذ ذلك �حلني الئح���ة �ملجل�ص �الأوروبي 
رقم 2001/44 �ملوؤرخة 22 كانون �الأول/دي�صمرب 2000 و�خلا�صة بالوالية 
�لق�صائي���ة و�الع���رت�ف باالأحكام �ل�صادرة يف �لق�صاي���ا �ملدنية و�لتجارية 
و�إنفاذها، و�تفاقية لوغانو �ملوؤرخة 30 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2007. وتنطبق 
الئح���ة �ملجل�ص رق���م 2001/44 �ملوؤرخة 22 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2000 
كلما كان مكان �إقامة �ملّدعى عليه، �أّيًا كانت جن�صّيته، مقيمًا )�ملادة 2( �أو 
 يوجد مقّره �لقانوين ّ �أو �إد�رته �ملركزّية �أو مكان عمله �لرئي�صي )�ملادة 60( 
يف دول���ة ع�ص���و يف �الحت���اد. وتوج���د قاعدة مماثل���ة يف �تفاقي���ة بروك�صل 
ل�صن���ة 1968 )�ملادتان 2 و53( ويف �تفاقية لوغان���و ل�صنة 1988 )�ملادتان 
بال�صك���ني  يتعل���ق  وفيم���ا  و60(.   2 )�ملادت���ان   2007 ول�صن���ة  و53(   2
 2000 �الأول/دي�صم���رب  كان���ون   2 �ملوؤرخ���ة  �لالئح���ة  �أي  �جلديدي���ن، 
 و�تفاقي���ة لوغانو لع���ام 2007، ال توؤدي �مل���ادة 57 من �تفاقي���ة �لبيع �صوى

 دور ثانوي.)16(

ِعي باأن  12- وت�صمح �ملادة 5-1 )ب( من �تفاقية بروك�صل لعام 1968 للمدَّ
َعى عليه، "يف �مل�صائل �ملتعلقة بعقد، يف حماكم مكان  يرفع دعوى على �ملدَّ
�أد�ء �اللتز�م �ملعني". ويظهر نف�ص هذ� �حلكم يف �تفاقية لوغانو �ملوؤرخة 16 
 �أيلول/�صبتمرب 1988 )�ملادة 5-1 )ب((. ونتيجة �نطباق �ملادة 5-1 )ب( 
م���ن �تفاقية بروك�صل و�تفاقيتي لوغانو و�مل���ادة 57 من �تفاقية �لبيع، كلها 
مع���ا، هي �أنه، يف حال���ة �لبيع �لدويل �ل���ذي حتكمه �تفاقي���ة فيينا، ميكن 
للبائ���ع �أن يتخذ �إج���ر�ء قانونيا لل�صعي �إىل �حل�صول عل���ى دفع �لثمن من 
ر برفع دعوى على ذلك �مل�ص���رتي �أمام حمكمة مكان دفع  �مل�ص���رتي �ملق�صِّ
�لثم���ن بدال من رفعه���ا �أمام حمكمة م���كان �إقامة �مل�ص���رتي )�ملادة 2 من 
�تفاقيت���ي بروك�صل ولوغانو(. وق���د �أز�لت حمكمة عدل �جلماعة �الأوروبية 
رة ب�صاأن �نطباق �مل���ادة 57 من �تفاقية �لبي���ع فيما يتعلق  �أي �صك���وك م���ربَّ
بتنفي���ذ �ملادة 5-1 من �تفاقية بروك�ص���ل. و�لو�قع �أنها قالت �إن مكان �أد�ء 
د وفقا للقان���ون �ملو�صوعي �ملنطبق على  �لت���ز�م دفع �لثم���ن "يجب �أن يحدَّ
�اللت���ز�م �ملعني مبوجب قو�عد تنازع �لقو�ن���ني للمحكمة �ملعنية، حتى �إذ� 
كانت تلك �لقو�عد ت�صر �إىل تطبيق �أحكام على �لعقد مثل �أحكام �لقانون 
�ملوح���د للبيع �لدويل للب�صائ���ع، �ملرفقة باتفاقية اله���اي �ملوؤرخة 1 متوز/

يولي���ه 1964".)17( وما تق���رر ب�صاأن �لقانون �ملوحد للبي���ع �لدويل للب�صائع 
ينطب���ق �أي�صا، لل�صب���ب نف�صه، فيما يتعلق باتفاقي���ة فيينا، �لتي حلت حمل 
 �لقان���ون �ملوح���د للبيع �ل���دويل للب�صائع. وهناك ق���ر�ر�ت تطبق �ملادة 57 
م���ن �تفاقية �لبيع فيم���ا يتعلق بتنفيذ �ملادة 5-1 م���ن �تفاقية بروك�صل)18( 

و�تفاقية لوغانو.)19(



13- ويف 1 �آذ�ر/مار����ص 2002، يف بلد�ن �الحتاد �الأوروبي، دخلت حيز 
�لنف���اذ الئحة �ملجل�ص �الأوروبي رق���م 2001/44 �ملوؤرخة 22 كانون �الأول/

دي�صمرب 2000 و�خلا�صة بالوالية �لق�صائية و�العرت�ف باالأحكام �ل�صادرة 
يف �لق�صايا �ملدنية و�لتجارية و�إنفاذها)20( حّيز �لنفاذ، فحّلت حمّل �تفاقية 
 بروك�ص���ل.)21( وبالن�صب���ة �إىل تلك �لبل���د�ن �الأوروبية، �صتتوّق���ف �ملادة 57 
م���ن �تفاقية �الأمم �ملتح���دة ب�صاأن عق���ود �لبيع �لدويل للب�صائ���ع عن �أد�ء 
�لدور �لذي كانت توؤديه �صابق���ا يف حتديد �الخت�صا�ص �لق�صائي. و�لو�قع 
���ح �الأحكام �ملتعلقة بالوالي���ة �لق�صائية �خلا�صة يف  �أن �لن����صّ �جلديد ينقِّ
�مل�صائ���ل �لتعاقدي���ة. ورغم �الحتف���اظ بالقاعدة �الأ�صا�صي���ة �لتي مبوجبها 
"جت���وز �إقام���ة دعوى على �صخ����ص مقيم يف دول���ة ع�ص���و: ... يف �مل�صائل 
 �ملتعلق���ة بعقد، يف حماكم م���كان �أد�ء �لتز�م �ملعني" )�مل���ادة 5-1 )�أ((، 
تن����ص �لالئحة عل���ى م���كان �الأد�ء لنوعني من �لعقود—وهم���ا عقود بيع 
�لب�صائ���ع وعق���ود تقدمي �خلدم���ات - م���ا مل يتّفق �لطرف���ان على خالف 
ذل���ك، )�ملادة 5-1 )ب((. ففيما يتعّلق ببيع �لب�صائع، يكون �ملكان �ملعني 
ه���و "�ملكان �ملوجود يف دولة ع�صو �ُصّلمت فيه���ا �لب�صائع، �أو كان ينبغي �أن 
ت�صّل���م، مبوجب �لعقد". وتبعا لذلك حت���دد �لالئحة مكان ت�صليم �لب�صائع 
باعتب���اره عامل و�صل ينطبق عل���ى كل �ملطالبات �ملتعلقة بعقد بيع ب�صائع، 
ولي����ص فق���ط �ملطالبات �لقائم���ة على �اللت���ز�م بالت�صلي���م.)22( وتتيح هذه 
�لقاعدة جتميع �لدع���اوى �ملتعلقة بعقد �لبيع �أمام حمكمة مكان �لت�صليم، 
�أي���ًا كانت �اللتز�مات مو�صوع �لبحث. ومن ثم فاإن �أي مطالبة بدفع �لثمن 
 يجب، مبقت�صى �حلكم �ملتعلق بالوالية �خلا�صة �لو�رد يف �ملادة 5-1 )ب(، 
�أن ترف���ع �أمام حمكم���ة مكان ت�صليم �لب�صائ���ع.)23( وكل من مفهوم "مكان 
بي���ع �لب�صائع")24( ومفهوم "مكان ت�صليم �لب�صائع")25( مفهوم قائم بذ�ته، 
ويتعني تعريفهما وفقا ملن�صاأ �لالئحة �ملذكورة وغاياتها وخطتها.)26( وقد مت 
توفي���ق �تفاقية لوغانو �ملوؤرخة 30 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2007 مع �لالئحة 
 رقم 2001/44 يف هذ� �ملجال وغره من �ملجاالت. ومن ثم فاإن �ملادة 1-5 
من �تفاقي���ة لوغانو �جلديدة مماثلة من جمي���ع �جلو�نب للمادة 5-1 من 
 �لالئح���ة رق���م 2001/44. و�صو�ء فيم���ا يتعلق بالالئحة رق���م 2001/44 
�أو باتفاقي���ة لوغان���و �جلديدة، ال تز�ل �مل���ادة 57 من �تفاقي���ة �لبيع توؤدي 
دوره���ا �لتقلي���دي عندما ال يكون م���كان �لت�صليم يف دول���ة ع�صو. ويف تلك 
�حلالة، تنطب���ق �لقاعدة �الأ�صا�صية )�ملادة 5-1 )�أ((، وحتتفظ �ملادة 57 
م���ن �تفاقية �لبيع ب���كل �أهميتها �إذ� رفع �لبائع دع���وى على �مل�صرتي لدفع 
�لثم���ن فيما يتعلق بعقد بيع حتكمه �تفاقي���ة فيينا. وباملثل، تكون للطرفني 
حري���ة �خلروج عن �مل���ادة 5-1 )ب( من الئحة �ملجل����ص، ويف هذه �حلالة 
ت�صتعي���د �ملادة 57 من �تفاقي���ة �لبيع دورها �لتقلي���دي يف حتديد �ملحكمة 

�لتي لها والية �صماع دعوى عدم دفع �لثمن.)27(

 تطبيق �ملادة 57 )1( على مبالغ 
مالية غر �لثمن

14- تن�صاأ يف هذ� �ل�صدد م�صاألة ما �إن كانت �ملادة 57 )1( تنطبق �أي�صًا 
لتحدي���د مكان دفع �لتز�مات مالية غ���ر �لثمن. وقد ووجهت عدة حماكم 
بهذه �ل�صعوبة فيما يت�صل باملطالبات بالتعوي�ص عن �الأ�صر�ر و�ملطالبات 

برد كل �لثمن �أو جزء منه �أو دفع مكافاأة وعد بها �لبائع.

15- وقد حكمت عدة قر�ر�ت ب�ص���اأن مكان �أد�ء �اللتز�م بدفع �لتعوي�ص 
ع���ن �الأ�ص���ر�ر، عق���ب �الإخالل بالعق���د، لكي حت���دد �ملحكمة �لت���ي لديها 
�لوالي���ة. ولذلك يتجن���ب متخذو �لق���ر�ر�ت �للج���وء �إىل �لقو�نني �لوطنية 
ويطبق���ون قو�ع���د �تفاقي���ة فيين���ا. وق���د �عُتم���د يف �ل�صو�ب���ق �لق�صائي���ة 
تف�صر�ن. فاختارت بع�ص �لقر�ر�ت، فيما يتعلق باملطالبات بالتعوي�ص عن 
�الأ�ص���ر�ر، مكان عمل �لد�ئن، كقاعدة عام���ة م�صتنتجة من �لقاعدة �لتي 
 مبوجبه���ا ُيدفع �لثمن ع���ادة يف مكان عمل �لبائع )�مل���ادة 57 )1( )�أ((،
�ل���ذي ه���و �لطرف �ل���ذي يحق له تلق���ي ثمن �لبي���ع.)28( وذهب���ت قر�ر�ت 
�أخرى �إىل �أن مكان �أد�ء �ملطالبات بالتعوي�ص عن �الأ�صر�ر ينبغي �أن يكون 
م���كان �أد�ء �اللتز�م �لتعاقدي �لذي �أُخل ب���ه.)29( وميكن ربط هذ� �الجتاه 
�لث���اين يف �لتعليل �لق�صائي بالنهج �ل���ذي �عتمدته حمكمة عدل �جلماعة 
�الأوروبية �لتي تق�صي، فيم���ا يت�صل باملادة 5-1 من �تفاقية بروك�صل، باأن 
م���كان �الأد�ء فيم���ا يتعلق باملطالبة بالتعوي�ص عن �الأ�ص���ر�ر هو مكان �أد�ء 
 �اللت���ز�م �لذي يّدعي �الإخالل به �لطرف �ل���ذي ي�صعى �إىل �حل�صول على

�لتعوي�ص.)30(

16- وتن�صاأ �صعوبات م�صابهة فيما يتعلق بتحديد مكان �أد�ء �اللتز�م برد 
�لثم���ن عقب ف�ص���خ �لعقد ب�صبب �الإخ���الل به �أو عقب �إنه���اء �لعقد باتفاق 
�لطرف���ني �ملتعاقدي���ن، �أو مكان رد مبلغ ز�ئد دفع���ه �مل�صرتي. ون�صاأت هذه 
�ل�صعوب���ات �أي�ص���ا فيم���ا يت�ص���ل بتنفيذ �تفاقي���ة بروك�ص���ل. وت�صر بع�ص 
�لق���ر�ر�ت �إىل �لقان���ون �لوطن���ي �لذي يحك���م �لعقد.)31( وتع���ول قر�ر�ت 
�أخرى على �التفاقية فتحدد مكان �الأد�ء مبقت�صى مبد�أ عام يف �التفاقية، 

يتعني مبوجبه رد �لثمن يف مكان عمل �لد�ئن.)32(

17- ورئ���ي �أي�ص���ا، فيم���ا يت�صل بالوع���د مبكاف���اأة �لذي قطعت���ه �صركة 
 بي���ع بالربي���د مل�صرتي ب�صائ���ع، �أن م���كان �أد�ء ذلك �لوعد ه���و مكان عمل
�لد�ئ���ن —�أي يف هذه �حلالة، �مل�صرتي، تطبيقا بالقيا�ص للمادة 57 )1( 

)�أ( من �تفاقية �لبيع.)33(

احلوا�صي

)1( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 54.

)2( �نظر �لفقرة 11 وما يلي ذلك �أدناه.

)3( تعليق �الأمانة على م�صروع �ملادة 53، �لفقرة 1.

 )4( حمكم���ة منطق���ة تري���ر، �أملاني���ا، 7 كان���ون �الأول/دي�صم���رب Internationales Handelsrecht ،2000، 2001، 35، خال�ص���ة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن:

www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=800&step=Abstract )يف �إطار عالقة عمل عريقة، كان �لبائع يخ�صم �لثمن مبا�صرة بانتظام من ح�صاب يخ�ص �مل�صرتي، 
وهو ما �أمكن �عتباره �ختيار� �صمنيا لطريقة �لدفع(.

www.globalsaleslaw. :2004، 20، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Internationales Handelsrecht ،2003 5( حمكمة منطقة نورنبرغ-فورث، �أملانيا، 27 �صباط/فرب�ير(

.org/content/api/cisg/urteile/818.pdf
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 Revue suisse de droit international ،]2؛ قارن ق�سية كالوت رقم ٨٩٠ ]حمكمة ال�ستئناف يف لوغانو، �سوي�سرا، 2٩ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٠٠٣pace.edu/cases/971203s2.html

.١٠٩ ،2٠٠٤ ،et européen

)7( ق�سية كالوت رقم ٣6٣ ]حمكمة منطقة بييليفلد، اأملانيا، 2٤ ت�سرين الثاين/نوفمر ١٩٩٨[، Internationales Handelsrecht، 2٠٠١، ١٩٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981124g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/697.htm :على العنوان
)ع���ادة ا�ستق���رت عل���ى مدى �سنوات عديدة باأن يتحمل البائع تكاليف الدفع ل�سال���ح املوزع )امل�سرتي((؛ ق�سية كالوت رقم 22١ ]املحكمة املدني���ة لكانتون مدينة بازل، �سوي�سرا، ٣ 
www.globalsaleslaw.org/content/ :١٩٩٩، ١٩٠، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Revue suisse de droit international et européen ،]١٩٩7 كان���ون الأول/دي�سم���ر

api/cisg/urteile/346.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971203s2.html )الإجراءات املتبعة مبوجب عقدين �سابقني مل تكن 
كافية لت�سكيل ممار�سة اعتيادية(.

)٨( ق�سية كالوت رقم ١٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩6[، Arrêts du Tribunal fédéral, 122 III، ٤٣، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 

http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/214.pdf )ب�ساأن حتديد املحكمة التي لديها الولية وفقا لتفاقية لوغانو املوؤرخة ١6 اأيلول/�سبتمر ١٩٨٨ – املادة 5-١(.

)٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٩٤ ]املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩6[، Arrêts du Tribunal fédéral, 122 III، ٤٣، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على 

العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/214.pdf )راأت املحكمة اأنه يجب دفع الثمن يف مكان عمل البائع، وفقا للمادة 57 )١( )اأ((.
 ،١٩٩٩ ،Revue suisse de droit international et européen ،]١٩٩7 ١٠( ق�سي���ة كالوت رق���م 22١ ]املحكمة املدنية لكانتون مدينة ب���ازل، �سوي�سرا، ٣ كانون الأول/دي�سمر(

http://cisgw3.law. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/346.pdf :١٩٠، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
.pace.edu/cases/971203s2.html

)١١( انظر النبذة ب�ساأن املادة 5٨.

)١2( ق�سي���ة كالوت رق���م 6٠5 ]املحكمة العلي���ا، النم�سا، 22 ت�سرين الأول/اأكتوبر Juristische Blätter ،]2٠٠١، 2٠٠2، ٣27، متاحة اأي�سا بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 

.www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/614.pdf

www.globalsaleslaw. :2٠٠7، ١6١، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان Internationales Handelsrecht ،2٠٠6 ١٣( حمكمة منطقة كريفيلد، اأملانيا، 2٠ اأيلول/�سبتمر(

org/content/api/cisg/urteile/1459.pdf )ب�ساأن عقد ينطوي على نقل بحري، ين�ص على دفع الثمن بعد 6٠ يوما من و�سول الب�سائع اإىل اأملانيا اأو بعد ٨5 يوما من حتميل الب�سائع(؛ 
www.globalsaleslaw.org/ :2٠٠2، 72، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان Internationales Handelsrecht ،2٠٠2 حمكم���ة منطق���ة فرايبورغ، اأملاني���ا، 26 ني�سان/اأبري���ل
content/api/cisg/urteile/690.htm )ب�س���اأن دفعي���ة كان ينبغي، وفق���ا للفاتورة، اأن تتم بعد ١٤ يوما من اإر�سال الب�سائع(؛ ق�سية كالوت رق���م ١٩٤ ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، ١٨ 
 www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/214.pdf :٤٣،متاحة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العنوان ،Arrêts du Tribunal fédéral, 122 III ،]١٩٩6 كان���ون الثاين/يناير

)ب�ساأن هذا القرار، انظر احلا�سية ٨ وما يليها اأعاله(. �سدرت هذه القرارات الثالثة ب�ساأن حتديد املحكمة التي لديها الولية الدولية )انظر الفقرة ١١ وما يليها اأدناه(.
 ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،]١٤( ق�سي���ة كالوت رقم 27٤ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف �سيلي، اأملانيا، ١١ ت�سرين الثاين/نوفمر ١٩٩٨(

.www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/507.htm :١٩٩٩، ٤56، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
)١5( انظر، ب�ساأن تطبيق املادة 2٩ )١( من مدونة الإجراءات املدنية الأملانية (Zivilprozessordnung)، املحكمة الإقليمية العليا يف �ساربروكني، اأملانيا، ١2 اأيار/مايو 2٠١٠، 

 Internationales Handelsrecht 2٠١٠، 2٠2، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2155.pdf؛ ق�سية كالوت رقم ٤٩ 
http:// :١٩٩٣، ٨٤5، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 2 متوز/يولي���ه ١٩٩٣[
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/74.htm )ميك���ن اأن ي�ستم���د م���ن امل���ادة 57 )١( )اأ( من اتفاقية البيع مبداأ عام يكون مبوجبه م���كان �سداد املطالبة النقدية 
www.globalsaleslaw.org/content/api/ :ه���و مكان عمل الدائ���ن(؛ حمكمة منطقة كريفيلد، اأملانيا، ١٩ كان���ون الأول/دي�سمر ١٩٩5، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :؛ حمكم���ة منطقة نورنبريغ-فورث، اأملانيا، 26 متوز/يوليه ١٩٩٤، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العنوانcisg/urteile/397.htm

urteile/266.htm )التزام املدين بدفع الثمن يتعني اأداوؤه يف مكان عمل الدائن(.

)١6( انظر الفقرة ١٣ اأدناه.

  ،])C-288/92 )الق�سي���ة   ،١٩٩٤ حزيران/يوني���ه   2٩ الأوروبي���ة،  اجلماع���ة  الأوروبي���ة،  للجماع���ة  التابع���ة  الع���دل  ]حمكم���ة   2٩٨ رق���م  كالوت  ق�سي���ة   )١7( 

Report of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance، ١٩٩٤، I-2913 )اإعالن جتاري معّد خ�سي�سا(.

)١٨( انظ���ر، عل���ى الأخ�ص، ق�سية كالوت رقم ٨٤٣ ]Korkein oikeus، فنلندا، ١٤ ت�سرين الأول/اأكتوبر Korkeimman oikeuden ratkaisuja II، KKO 2005:114 ،]2٠٠5؛ 

املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف فيينا، النم�سا، ١ حزيران/يوني���ه 2٠٠٤، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/954.pdf؛ املحكمة 
العلي���ا، النم�س���ا، 2٩ اآذار/مار�ص 2٠٠٤، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/926.pdf؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 25 �سباط/
www.globalsaleslaw. :2٠٠٤، ١2٩2، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport Zivilrecht (NJW-RR) ،2فراي���ر ٠٠٤
www.cisgnordic.net/index. :الدامن���رك، ١2 اأيلول/�سبتم���ر 2٠٠٣، متاحة بالدامنركية يف الإنرتنت على العنوان ،Retten i Randers ؛org/content/api/cisg/urteile/1051.pdf
php/cases/danishcases/34-danishcaselaw/95-2003-sep-12-dc؛ حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ليي���ج، بلجيكا، 2٨ ني�سان/اأبريل 2٠٠٣، متاح���ة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030428b1.html، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030428b1.html؛ ق�سية كالوت رقم 
772 ]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، ٣٠ ني�سان/اأبري���ل Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport Zivilrecht (NJW-RR) ،]2٠٠٣ ، 2٠٠٣، ١5٨2، ترجم���ة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/030430g1.html؛ املحكمة التجارية يف فورن، بلجيكا، ١٩ اآذار/مار�ص 2٠٠٣، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html :بالهولندي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، ١٨ كان���ون الأول/دي�سمر 2٠٠2، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العن���وانcases/030319b1.html
urteile/1279.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218a3.html؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2٠٠2، 
Internationales Handelsrecht، 2٠٠٣، 2٨، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/700.htm؛ املحكمة املحلية يف 
غوتنغ���ني، اأملاني���ا، 2٠ اأيلول/�سبتمر 2٠٠2، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/655.htm، متاحة بالإنكليزية يف 
 Tijdschrift ،]2٠٠2 ؛ ق�سية كالوت رقم ١٠١7 ]حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ١5 اأيار/مايوhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/020920g1.html :الإنرتن���ت عل���ى العنوان
voor Belgisch Handelsrecht، 2٠٠٣، ١55، متاح���ة بالهولندي���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 
 ،Rechtskundig Weekblad ،2٠٠2 ؛ حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٣١ كانون الثاين/ينايرwww.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020515b1.html :على العنوان
النق����ص، حمكم���ة  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131b1.html؛  العن���وان:  عل���ى  الإنرتن���ت  يف  بالإنكليزي���ة  ملّخ����ص  م���ع  بالهولندي���ة  متاح���ة   ،66٤  ،2٠٠٣-2٠٠2 
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www.cisg-france.org/decisions/2606013v. :٢٠٠١، ٢٥٩٣، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،Recueil Dalloz ،الغرفة املدنية الأوىل، فرن�سا، ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١
htm؛ املحكمة املحلية يف فلين�سبورغ، اأملانيا، ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/619.htm؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٩ 
]حمكمة النق�ض، Sezioni Unite، اإيطاليا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩[، Giustizia civile، ٢٠٠٠، ٢٣٣٣؛ ق�سية كالوت رقم ٣٤٣ ]حمكمة منطقة دارم�ستات، اأملانيا، ٩ اأيار/
 Internationales ،٢٠٠١، ٢٧-٣٠ )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ حمكمة منطقة تري���ر، اأملانيا، ٧ كانون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٠ ،Internationales Handelsrecht ،]ماي���و ٢٠٠٠
Handelsrecht، ٢٠٠١، ٣٥، خال�سة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=800&step=Abstract؛ املحكمة التجارية يف �سارلريوا، 
بلجيكا، ٢٠ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٠، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=781&step=FullText؛ حمكمة منطقة 
ميمينغ���ن، اأملاني���ا، ١٣ اأيلول/�سبتم���رب ٢٠٠٠، متاحة بالأملانية يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/820.pdf، متاحة بالإنكليزية يف 
 Internationales ،؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ستوتغ���ارت، اأملاني���ا، ٢8 �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٠http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000913g1.html :الإنرتن���ت عل���ى العن���وان
Handelsrecht، ٢٠٠١، ٦٥، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/583.htm؛ ق�سية كالوت رقم ٣٦١ ]املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف براون�سفاي���غ، اأملانيا، ٢8 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٩[، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠٠، ٤؛ ق�سية كالوت رقم ٣٧٧ ]حمكمة منطقة فلين�سبورغ، اأملانيا، ٢٤ اآذار/
مار����ض ١٩٩٩[، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠١، ٢٠٢، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/719.htm، متاحة 
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990324g2.html؛ ق�سية كالوت رقم ٧٢٥ ]حمكمة النق�ض، Sezioni Unite، اإيطاليا، ١ �سباط/فرباير 
١٩٩٩[؛ ق�سية كالوت رقم ٣٢٠ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، اإ�سبانيا، ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩[، Actualidad Civil، ٢٠٠٠، الرقم ٥، 8٧ )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت 
رق���م ٢٧٤ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف �سيل���ي، اأملاني���ا، ١١ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ١٩٩8[، Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts، ١٩٩٩، ٤٥٦، متاحة 
بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/507.htm؛ املحكم���ة التجارية يف ها�سيلت، بلجي���كا، ١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩8، متاحة 
بالهولندي���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980916b1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢٢٣ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري����ض، فرن�سا، ١٥ ت�سرين الأول/
اأكتوب���ر ١٩٩٧[، متاح���ة بالفرن�سي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-france.org/decisions/151097v.htm )انظر الن�ض الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢8٧ ]املحكمة 
www.globalsaleslaw.org/content/api/ :١٩٩٧، ٢٢٩٥، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Der Betriebsberater ،]الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩٧
cisg/urteile/281.htm، متاحة بالإنكليزية ف��ي الإنرتنت ع����لى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g2.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢8٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :١٩٩8، ١٥١٣، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،Versicherungsrecht ،]كولوني���ا، اأملاني���ا، ٢١ اآب/اأغ�سط����ض ١٩٩٧
 urteile/290.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970821g1.html )انظ���ر الن����ض الكام���ل للقرار(؛ حمكم���ة اأم�سرتدام،
www.unilex.info/case. :١٩٩8، الرقم ٢٢٠، متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،هولندا، ٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧
 Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) ،]الدامن���رك، ٢٢ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩٦ ،Østre Landsret[ ؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٦٢cfm?pid=1&do=case&id=330&step=FullText
 ،١٩٩٧، ٧٥٦ ،Revue critique de droit international privé ،]616 ,1996؛ ق�سية كالوت رقم ٢٠٥ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٣ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٦ ØLK
متاح���ة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-france.org/decisions/231096v.htm؛ املحكمة املحلية يف �سيغن، اأملانيا، ٥ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥، متاحة بالأملانية 
 Nederlands International www.cisg-online.ch/cisg/urteile/287.htm؛ حمكم���ة هريتوغينبو����ض، هولن���دا، ٩ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٥،  يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: 
Privaatrecht، ١٩٩٦، الرق���م ١١8، متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العن���وان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=144&step=FullText؛ ق�سية كالوت رقم 
٢8٦ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢٢ اأيلول/�سبتم���رب ١٩٩٥[، Recht der Internationalen Wirtschaft، ١٩٩٦، ١٠٣٥؛ حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢٠ ت�سرين 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951020n1. :١٩٩٦، الرق���م ٢٧٩، ملّخ�ض متاح يف الإنرتنت على العنوان ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٥
html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢8 حزيران/يونيه ١٩٩٥، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/406.htm؛ ق�سية كالوت 
www.cisg- :١٩٩٥، ٩٦٤، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،Journal du droit international ،]رقم ١٥٣ ]حمكمة ال�ستئناف، غرينوبل، فرن�سا، ٢٩ اآذار/مار�ض ١٩٩٥
 ،Nederlands International Privaatrecht ،انظ���ر الن����ض الكامل للق���رار(؛ حمكمة ميدلبورغ، هولندا، ٢٥ كان���ون الثاين/يناي���ر ١٩٩٥( france.org/decisions/290395v.htm
١٩٩٦، الرق���م ١٢٧، متاح���ة بالهولندية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=153&step=FullText؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هام، 
اأملانيا، ٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/155.htm؛ حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، 
www.unilex.info/case.cfm?pid= :١٩٩٥، الرقم ٢٦١، متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان ،Nederlands International Privaatrecht ،٢٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٤

do=case&id=138&step=FullText&1؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٥٦ ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�ض، فرن�سا، ١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣[، Juris-Classeur Périodique، طبعة 
عام���ة، ١٩٩٤، II، الرق���م ٢٢٣١٤، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-france.org/decisions/101193v.htm )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 
 Sø- og ؛www.cisg-france.org/decisions/160693v.htm :٢٥ ]حمكم���ة ال�ستئن���اف، غرينوبل، فرن�س���ا، ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٣[، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتن���ت على العن���وان
www.unilex.info/case.cfm :٩٢٠-٩٢٣، متاحة بالدامنركية يف الإنرتنت على العنوان ،A ،١٩٩٢ ،Ugeskrift for Retsvaesen ،الدامنرك، ١ متوز/يوليه ١٩٩٢ ،Handelsretten

.?pid=1&do=case&id=201&step=FullText

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1738. :١٩( املحكمة العليا يف كانتون برين، �سوي�سرا، ١٩ اأيار/مايو ٢٠٠8، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان(

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1740. :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغ���او، �سوي�سرا، ٥ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠8، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وانpdf
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1741. :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغاو �سوي�س���را، ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العن���وانpdf

pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070619s1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سل���دورف اأملانيا، ٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧، 
متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1531.pdf؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٠٦ ]حمكم���ة كانتون نيدفالدين، �سوي�س���را، ٢٣ اأيار/
 Revue suisse de droit international et ،٢٠٠٥، ٢٥٣؛ املحكم���ة التجاري���ة يف �سان���ت غالن، �سوي�س���را، ٢٩ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٤ ،Internationales Handelsrecht ،]ماي���و ٢٠٠٥
 européen، ٢٠٠٥، ١٢١، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/962.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040429s1.html؛ املحكمة العليا، النم�سا، ١8 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، Österreichische Juristen-Zeitung، ٢٠٠٤، ٣٠٥، متاحة بالأملانية 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20031118_OGH0002_0040OB00191_03X0000_000؛ 
املحكم���ة التجاري���ة يف �سان���ت غال���ن، �سوي�س���را، ١١ �سباط/فرباي���ر ٢٠٠٣، Revue suisse de droit international et européen، ٢٠٠٤، ١٠٧، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1. العن���وان:  عل���ى  الإنرتن���ت  يف  بالإنكليزي���ة  متاح���ة   ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/900.pdf العن���وان: 
 ،٢٠٠٣، ١٠٣ ،Revue suisse de droit international et européen ،]؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 88٢ ]املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغ���او، �سوي�س���را، ٥ ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب ٢٠٠٢html
Internationales Handelsrecht، ٢٠٠٣، ١٦٠؛ حمكم���ة منطق���ة فرايب���ورغ، اأملاني���ا، ٢٦ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٢، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠٢، ����ض ٧٢، متاحة بالأملانية 
 يف الإنرتن���ت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/690.htm، متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020426g1.html؛
حمكم���ة ال�ستئن���اف يف ميالنو، اإيطاليا، ٢٣ كانون الثاين/يناي���ر ٢٠٠١، Rivista di diritto internazionale privato e processuale، ٢٠٠١، ١٠٠8، متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت 
http://cisgw3.law.pace.edu/ العن���وان:  www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=768&step=FullText، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى  العن���وان:  عل���ى 

 ،٢٠٠٠ ،Revue suisse de droit international et européen ،]؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٣٢٥ ]املحكمة التجارية يف زيوري���خ، �سوي�سرا، 8 ني�سان/اأبري���ل ١٩٩٩cases/010123i3.html
 Revue suisse de droit ،]٢٠٠١، ٤٥؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢١ ]املحكم���ة املدني���ة يف مدينة بازل، �سوي�سرا، ٣ كانون الأول/دي�سم���رب ١٩٩٧ ،Internationales Handelsrecht ،١١٣
international et européen، ١٩٩٩، ١٩٠، Internationales Handelsrecht، ١٩٩٩، ١١؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ١٩٤ ]املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، ١8 كانون الثاين/يناير ١٩٩٦[، 

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (BGE) ، ال�سنة ١٢٢، املجلد الثالث، ٤٣.

)٢٠( اجلريدة الر�سمية للجماعة الأوروبية L 12 املوؤرخة ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، ١.

٢٧٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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)21( تنطب���ق �لالئح���ة عل���ى �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�صته���ل بعد 1 �آذ�ر/مار�س 2002 )�مل���ادة 66(، ويف �لبد�ية كانت �لالئحة غري منطبقة عل���ى �لد�منرك. وقد �أ�صبحت 

منطبقة على �لد�منرك منذ 1 متوز/يوليه 2007، وهو تاريخ بدء �صريان �لتفاق بني �جلماعة �لأوروبية ومملكة �لد�منرك ب�صاأن �لولية �لق�صائية و�لعرت�ف بالأحكام �لق�صائية يف 
�مل�صائل �ملدنية و�لتجارية و�إنفاذها )Official Journal of the European Union L 299 �ملوؤرخة 16 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 2005، 62؛ �نظر �أي�صا �ملعلومات عن تاريخ بدء �صريان 
 Official Journal of the European( لتفاق بني �جلماعة �لأوروبية ومملكة �لد�منرك ب�صاأن �لولية �لق�صائية و�لعرت�ف بالأحكام �لق�صائية يف �مل�صائل �ملدنية و�لتجارية و�إنفاذها�

Union L 94 بتاريخ 4 ني�صان/�أبريل 2007، 70(.

 Report of Cases before the Court of Justice ،)C-386/05 )22( حمكم���ة �لع���دل �لتابع���ة للجماع���ة �لأوروبي���ة، �لحت���اد �لأوروب���ي، 3 �أيار/ماي���و 2007 )�لق�صي���ة رق���م

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. �لعن���و�ن:  عل���ى  �لإنرتن���ت  يف  متاح���ة   ،)and the Court of First Instance, 2007, I-03699 (Color Drack)
do?uri=CELEX:62005J0386:FR:NOT )"]يف ق�صية تتعلق[ بعدة �أماكن للت�صليم د�خل دولة ع�صو و�حدة...، تكون �ملحكمة �لتي لديها �لخت�صا�س ل�صماع كل �ملطالبات �مل�صتندة 
�إىل عق���د بي���ع �لب�صائع ه���ي حمكمة مكان �لت�صليم �لرئي�صي، �لذي يج���ب حتديده على �أ�صا�س �ملعايري �لقت�صادي���ة. ويف غياب عو�مل حتديد لإثبات م���كان �لت�صليم �لرئي�صي، يجوز 

للمدعي �أن يرفع ق�صية على �ملدعى عليه يف حمكمة مكان �لت�صليم �لذي يختاره"(.
www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2129. :23( �نظ���ر �ملحكمة �لحتادية، �أملانيا، 23 حزير�ن/يوني���ه 2010، متاحة بالأملانية يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن(

http://cisgw3. :2009، 831، خال�ص���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتنت عل���ى �لعنو�ن ،Dikeo Epihiriseon ke Eterion ،2009 ،ليون���ان� ،Polymeles Protodikio Athinon ؛pdf
www.ris. :2008، 259، متاحة بالأملاني���ة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،Zivilrecht aktuell ،2008 ؛ �ملحكم���ة �لعلي���ا، �لنم�صا، 3 ني�صان/�أبري���لlaw.pace.edu/cases/092282gr.html

bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20080403_OGH0002_0010OB00205_07I0000_000، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080403a3.html؛ Monomeles Protodikio Thessalonikis، �ليون���ان، Hronika Idiotikou Dikeou ،2008، 2008، 146، متاح���ة 
http://cisgw3.law.pace. :خال�صة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/080001greek.pdf :باليوناني���ة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن

edu/cases/080001gr.html؛ �ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، 21 كانون �لأول/دي�صمرب Internationales Handelsrecht ،2005، 2006، 86، متاحة بالأملانية يف �لإنرتنت 
http://cisgw3.law.pace. :متاح���ة بالإنكليزية يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2005/16_U_47_05beschluss20051221.html :عل���ى �لعنو�ن
edu/cases/051221g1.html؛ �ملحكم���ة �لإقليمي���ة �لعليا يف هام، �أملانيا، 6 كانون �لأول/دي�صم���رب Internationales Handelsrecht ،2005، 2006، 84، متاحة بالأملانية يف �لإنرتنت 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2005/19_U_120_05urteil20051206.html :على �لعنو�ن

cases/051206g1.html؛ �ملحكم���ة �لعلي���ا، �لنم�صا، 8 �أيلول/�صبتم���رب Entscheidungen des OGH in Zivilsachen ،2005، 2005، 128، متاحة بالأملانية يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20050908_OGH0002_0080OB00083_05X0000_000؛ حمكم���ة روفرييت���و، �إيطاليا، 
www.globalsaleslaw.org/ :2005، 162، متاح���ة بالإيطالي���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،Rivista di diritto internazionale privato e processuale ،2004 28 �آب/�أغ�صط����س
content/api/cisg/urteile/902.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040828i3.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، �أملانيا، 23 �آذ�ر/
www.globalsaleslaw.org/content/api/ :2005، 143، متاح���ة بالأملاني���ة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،2004 مار����س

.cisg/urteile/998.pdf

http://eur-lex. :زينة �صيارة(، متاحة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن( )C-381/08 24( حمكم���ة �لع���دل يف �لحت���اد �لأوروبي، �لحتاد �لأوروب���ي، 25 �صباط/فرب�ير 2010 )�لق�صية رق���م(

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0381:EN:NOT، �لفق���رة 33 وم���ا يليه���ا. )يف ه���ذ� �حلك���م، �عتم���دت �ملحكم���ة، يف جمل���ة �أمور، على �مل���ادة 3 )1( من 
،(C-380/05 لق�صية رقم�) تفاقي���ة �لبي���ع و�ملادة 6 )2( من �تفاقية مدة �لتقادم يف �لبي���ع �لدويل للب�صائع(؛ حمكمة �لعدل �لتابعة للجماعة �لأوروبية، �لحتاد �لأوروب���ي، 3 �أيار/مايو 2007� 
http://eur-lex.europa. :لفقرة 18، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن� ،I-3699 (Color Drack) ،2007 ،Report of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance 

.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0386:FR:NOT

 )25( حمكم���ة �لع���دل �لتابعة لالحت���اد �لأوروبي، �لحتاد �لأوروب���ي، 25 �صباط/فرب�ي���ر 2010 )�لق�صية رقم C-381/08( )زين���ة �صيارة(، متاحة يف �لإنرتن���ت على �لعنو�ن:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0381:EN:NOT )ب�ص���اأن م���كان ت�صليم يتعلق ببيع ينط���وي على نقل ب�صائع، ر�أت �ملحكمة �أنه، يف 
غي���اب حك���م تعاقدي، يكون م���كان �لت�صليم هو مكان �لنقل �ملادي للب�صائع، �لذي ح�صل �مل�صرتي نتيجة له على حرية �لت�ص���رف �لفعلية يف �لب�صائع، �أو كان ينبغي �أن يح�صل عليها، 
دون �أن ت�صطر �إىل �لإ�صارة �إىل �لقانون �ملو�صوعي �ملنطبق على �لعقد(؛ �نظر �أي�صا �ملحكمة �لحتادية، �أملانيا، 23 حزير�ن/يونيه 2010، متاحة بالأملانية يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2129.pdf )ي�صتن�صخ �حلكم ��صتنتاجات حمكمة �لعدل �لتابعة لالحتاد �لأوروبي �ملوؤرخة 25 �صباط/فرب�ير 2010(؛ حمكمة 
 www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1502&step=FullText :لنق����س �لعليا، �إيطاليا، 5 ت�صرين �لأول/�أكتوبر 2009، متاحة بالإيطالي���ة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن�
)م���كان �لت�صلي���م هو مكان �ملق�صد �لنهائي للب�صائع(؛ �ملحكمة �لعليا، �لنم�ص���ا، 3 ني�صان/�أبريل Zivilrecht aktuell ،2008، 2008، 259، متاحة بالأملانية يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20080403_OGH0002_0010OB00205_07I0000_000، متاحة بالإنكليزية يف �لإنرتنت 

على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080403a3.html )�ملعيار �حلا�صم هو معيار �ملكان �لذي مت فيه �لأد�ء فعال(.
)26( حمكم���ة �لع���دل �لتابع���ة لالحت���اد �لأوروبي، �لحت���اد �لأوروبي، 25 �صباط/فرب�ي���ر 2010 )رقم �لق�صي���ة C-381/08( )زينة �صي���ارة(، �لفقرة 33 وم���ا يليها، متاحة يف 

�لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0381:FR:NOT؛ حمكم���ة �لع���دل �لتابعة للجماع���ة �لأوروبية، �لحتاد 
 ،I-6073 (Rehder) ،2009 ،Report of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance ،)C-204/08 لأوروب���ي، 9 متوز/يولي���ه 2009  )�لق�صي���ة رق���م�
�لفق���رة 30 وما يليها، متاحة يف �لإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 62008J0204:FR:NOT )ب�صاأن مفهومي �لبيع 
 Report of Cases before the Court of Justice  ،)C-386/05 وتق���دمي �خلدم���ات(؛ حمكمة �لعدل �لتابعة للجماعة �لأوروبية، �لحتاد �لأوروبي، 3 �أيار/ماي���و 2007 )�لق�صية رقم
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. :لفق���رة 18، متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن� ،I-3699  (Color Drack) ،2007 ،and the Court of First Instance

.do?uri=CELEX:62005J0386:FR:NOT

www.ris.bka. :2005، 128، متاح���ة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،Entscheidungen des OGH in Zivilsachen ،2005 27( �نظ���ر �ملحكم���ة �لعليا، �لنم�صا، 8 �أيلول/�صبتم���رب(

.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20050908_OGH0002_0080OB00083_05X0000_000

 ،156 ،2004 ،Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (ZfRV) ،2004 28( �نظر �ملحكمة �لعليا، �لنم�صا، 29 �آذ�ر/مار�س(

http://cisgw3. :خال�صة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/926.pdf :متاح���ة بالأملانية يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن
law.pace.edu/cases/040329a3.html )حج���ة فرعي���ة ب�ص���اأن تنفيذ �مل���ادة 5-1 من �تفاقية بروك�صل(؛ ق�صي���ة كالوت رقم 589 ]حمكمة منطقة غي�ص���ني، �أملانيا، 17 كانون �لأول/

دي�صمرب Internationales Handelsrecht ،]2002، 2003، 276 )ب�صاأن تطبيق لئحة �ملجل�س �لأوروبي رقم 2001/44 �ملوؤرخة 22 كانون �لأول/دي�صمرب 2000، وبذلك جتاهلت نطاق 
 485 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993 ملادة 5-1 )ب( من �لالئحة(؛ ق�صية كالوت رقم 49 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 2 متوز/يوليه�

)ب�صاأن تنفيذ �ملادة 29 من مدونة �لإجر�ء�ت �ملدنية �لأملانية(.
)29( �ملحكمة �لعليا، �لنم�صا، 29 �آذ�ر/مار�س Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (ZfRV) ،2004، 2004، 156، متاحة 

بالأملانية يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/926.pdf )حجة رئي�صية ب�صاأن تنفيذ �ملادة 5-1 من �تفاقية بروك�صل(؛ حمكمة �ل�صتئناف 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0386:FR:NOT
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www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20080403_OGH0002_0010OB00205_07I0000_000
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www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/998.pdf
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يف ليي���ج، بلجي���كا، 28 ني�سان/اأبريل 2003، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030428b1.html، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030428b1.html )ب�س���اأن تنفيذ املادة 5-١ من اتفاقية بروك�س���ل(؛ ق�سية كالوت رقم 3٦١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف براون�سفايغ، 

اأملانيا، 28 ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[، Internationales Handelsrecht، 2000، ٤ )ب�ساأن تنفيذ املادة 5-١ من اتفاقية بروك�سل(.
 ،١٩٧٦ ،(csaer C-14/76، Report of Cases before the Court of Justice( حمكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية، الحتاد الأوروبي، ٦ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٧٦ )30(

. )De Bloos(١٤٩٧
)3١( ق�سية كالوت رقم ٤2١ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١0 اآذار/مار�س ١٩٩8[، Österreichische Zeitschrift für Rechtsvergleichung، ١٩٩8، ١٦١ )اتفاقية فيينا ل تنطبق 

لتحديد مكان الأداء فيما يتعلق مبطالبة برد ثمن البيع بعد اإنهاء العقد بالتفاق(؛ ق�سية كالوت رقم 3١2 ]حمكمة ال�ستئناف يف باري�س، فرن�سا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩8 )ل 
ميكن ا�ستنتاج مبداأ عام من التفاقية، لأن املادة 5٧ )١( ميكن اأن تناظر كال من مبداأ الدفع يف مكان اإقامة البائع ومبداأ الدفع يف مكان اإقامة امل�سرتي(.

www. :١٩٩٩، ٤8، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،32( املحكم���ة العليا، النم�س���ا، 2٩ حزيران/يوني���ه ١٩٩٩(

globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/483.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html )الفجوة يف اتفاقية 
فيم���ا يتعل���ق باأداء التزامات ال���رد ينبغي ملوؤها بالرجوع اإىل مبداأ عام يف التفاقية، وفقا ل���ه "ينبغي اأن يعك�س مكان اأداء اللتزامات املتعلقة بالرد م���كان اأداء اللتزامات التعاقدية 
الرئي�سي���ة"؛ وه���ذه العبارة عام���ة، بينما كان اللتزام املعني، بعد اإنهاء العقد بالتف���اق، يتعلق برد الب�سائع(؛ ق�سية كالوت رقم 205 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، 23 
ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٦[، Revue critique de droit international privé، ١٩٩٧، ٧٦2 )انظر الن�س الكامل للقرار( )يف دعوى لرد مبالغ زائدة تلقاها البائع، قالت املحكمة 

اإنه يوجد مبداأ عام مبوجبه "يتم الدفع يف مكان اإقامة الدائن، وهو مبداأ ينبغي متديده لي�سمل العقود التجارية الدولية مبوجب املادة ٦-١-٦ من مبادئ اليونيدروا"(.
 ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1279.pdf :33( املحكم���ة العليا، النم�سا، ١8 كانون الأول/دي�سمرب 2002، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218a3.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان

2٧٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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�ملادة 58

د، وجب عليه �أن يدفع �لثمن عندما ي�صع  )1( �إذ� مل َيُك���ن �مل�صرتي ُملَزمًا بدفع �لثمن يف وقت حمدَّ
ف �مل�ص���رتي وفقا للعقد وهذه �التفاقية. ويجوز للبائع �أن  لها حتت ت�صرُّ �لبائ���ُع �لب�صائَع �أو �مل�صتند�ت �لتي متثِّ

فَع �صرطًا لت�صليم �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت. يعَترب �لدَّ
���ن �لعق���ُد نقَل �لب�صائع جاَز للبائع �إر�صالها ب�ص���رط �أن ال ُت�صلَّم �لب�صائُع �أو �مل�صتند�ت  )2( �إذ� ت�صمَّ

�لتي متّثلها �إىل �مل�صرتي �إاّل ُمقابل دفع �لثمن.
)3( ال ُيل���َزم �مل�ص���رتي بدف���ع �لثمن �إاّل بعَد �أن ُتت���اَح له �لُفر�صُة لفح�ص �لب�صائ���ع، ما مل يكن ذلك 

فع �ملتَّفق عليها بني �لطرفني. متعار�صًا مع كيفية �لت�صليم �أو �لدَّ

مقّدمة

1- حتّدد �ملادة 58 �لوقت �لذي ُي�صتحّق فيه �لثمن يف حالة عدم وجود 
د �ملادة 58  �أي ن����صّ تعاق���دي حمّدد ب�ص���اأن هذه �مل�صاأل���ة.)1( وحيث حت���دِّ
د �أي�صًا �للحظة �لتي  �لوق���ت �ل���ذي ي�صبح فيه �لثمن م�صتحق �لدفع، حت���دِّ
يب���د�أ عندها تر�كم �لفائ���دة ��صتناد� �إىل �أحكام �مل���ادة 78 من �التفاقية، 

كما لوحظ يف عدد من �لقر�ر�ت.)2(

 تز�من دفع �لثمن وت�صليم
 �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت

)�ملادة 58 )1((

2- ال ُتل���زم �التفاقية �لبائع مبنح �ئتمان �إىل �مل�صرتي عند عدم وجود 
�أي �تفاق معني حول هذ� �ملو�صوع. وُتر�صي �ملادة 58 )1( قاعدة �حتياطية 
تق�صي بتز�من ت�صليم �لب�صائع )�أو �مل�صتند�ت �لتي حتكم �لت�صّرف فيها( 
مع دفع �لثمن:)3( وهي �أنه يجب على �مل�صرتي دفع �لثمن عندما ي�صع �لبائع 
�لب�صائ���ع �أو �مل�صتند�ت �لتي حتك���م �لت�صّرف فيها حتت ت�صّرفه )�جلملة 
�الأوىل م���ن �ملادة 58 )1((. وهذه �لقاع���دة �لرئي�صية م�صفوعة بقاعدتني 
تكميليت���ني. فاأوال متن���ح �ملادة 58 )3( �مل�صرتي ح���ق فح�ص �لب�صائع قبل 
�لدف���ع، ما مل تكن �ص���روط �لت�صليم �أو �لدفع �ملتف���ق عليها بني �لطرفني ال 
متنح �مل�صرتي هذ� �حلق. وثانيا، يجوز رف�ص ت�صليم �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت 
�لتي حتكم �لت�صّرف فيها �إىل �مل�صرتي �إذ� مل يدفع �لثمن يف �لوقت �لذي 
 حت���دده �التفاقي���ة )�مل���ادة 58 )1(، �جلمل���ة �لثانية، و�مل���ادة 58 )2((.
وم���ن ث���م يحق للبائ���ع �أن يحتف���ظ بالب�صائ���ع )�أو �مل�صتن���د�ت �لتي حتكم 

�لت�صّرف فيها( يف هذه �لظروف.

3- وميك���ن �أن ين�صاأ من �ص���روط �لعقد و�الأع���ر�ف �لتجارية و�لعاد�ت 
�لت���ي ��صتق���ر عليها �لتعامل بني �لطرفني )�مل���ادة 9()4( خروج عن قاعدة 
�لتب���ادل �ملتز�م���ن للب�صائع و�لثمن، وه���ذه �لقاعدة هي مب���د�أ ال ينطبق، 
وفق���ا للم���ادة 58 )1(، �إال "�إذ� مل يكن �مل�صرتي ملزم���ًا بدفع �لثمن يف �أي 

 وق���ت حمّدد". وق���د �صددت عدة حماك���م على �أولوية حري���ة �لطرفني.)5( 
 ويل���زم �أي�ص���ا �إي���الء �العتب���ار الأي تعدي���الت للعق���د يق���وم به���ا �لطرفان

)�ملادة 29(.)6(

4- وكم���ا يتجلى يف �ل�صو�ب���ق �لق�صائية، يحدث يف كث���ر من �الأحيان 
�أن يتف���ق طرفا عقد دويل تتناول���ه �التفاقية �تفاقا �صريحا �أو �صمنيا على 
وق���ت دفع �لثمن. وميكن �أن تتخذ �ل�صروط �لتعاقدية �أ�صكاال بالغة �لتنوع. 
وتبع���ا لذل���ك، �أنفذت �ملحاك���م �صروطا تن�ص على دف���ع �لثمن عند توجيه 
�إخطار من �لبائع باأن �لب�صائع جاهزة للت�صليم،)7( �أو تن�ص على �أن �لثمن 
ي�صب���ح م�صتحق �لدفع عن���د ت�صّلم �لفات���ورة)8( �أو يف غ�صون فرتة حمددة 
من �إ�صد�ر �لفاتورة �أو تلقيها)9(، �أو يف تاريخ معني)10(، �أو يف غ�صون فرتة 
حمددة م���ن ت�صليم �لب�صائ���ع)11(، �أو من تلقي �مل�صتن���د�ت �مل�صار �إليها يف 
�لعقد)12(، �أو �صمن حد زمني ي�صبق �أخذ �مل�صرتي �لب�صائع يف عهدته)13(، 
�أو يف غ�ص���ون فرتة حم���ددة بعد ت�صلي���م �لب�صائع على م���ن �ل�صفينة.)14( 
و�أنف���ذت بع����ص �لقر�ر�ت �أي�ص���ا �صرطا ين�ص على دف���ع �لثمن يف غ�صون 
ف���رتة حمددة من قب���ول �مل�صرتي لتاأكيد طل���ب ب�صائع مو�صمي���ة)15( �أو يف 
غ�ص���ون فرتة حمددة من �لدفع م���ن جانب م�صرٍت فرعي.)16( وباملثل، �أنفذ 
 ،(consignment sale) أح���د �لقر�ر�ت، فيما يت�صل ببي���ع بر�صم �الأمان���ة� 
�صرطا جعل دفع ثمن �لب�صائع �ملودعة و�ملخزونة يف مكان منف�صل مرهونا 
د وقت  ب�صح���ب �مل�صرتي تل���ك �لب�صائع من �ملخ���زون.)17( وميك���ن �أن يحدَّ
�لدف���ع يف كث���ر من �حل���االت من �صرط ب�ص���اأن �لدفع ي���رد يف �لعقد، مثل 
�ل�ص���روط �لتي تن�ص على "�لدفع نقد� عن���د �لت�صليم"،)18( �أو "�لدفع نقد� 
قب���ل �لت�صلي���م"، �أو "�لدفع عند ��صتالم �لفات���ورة"، �أو "�لدفع نقد� مقابل 
�مل�صتن���د�ت". وال تن����ص �الإنكوترمز )ل�صنة 2000 ول�صن���ة 2010( �إال على 
�أن���ه "يجب �أن يدفع �مل�صرتي ثم���ن �لب�صائع على �لنحو �ملن�صو�ص عليه يف 
عقد �لبيع"، دون �أن حتدد مبا�صرًة وقت دفع �لثمن. وبتحديد مكان ت�صليم 
 �لب�صائ���ع، ميك���ن �أن توؤث���ر �الإنكوترمز رغم ذلك يف وقت دف���ع �لثمن.)19( 
وميك���ن �أي�ص���ا لالأح���كام �لتعاقدي���ة �ملتعلق���ة بوق���ت ��صتحق���اق �لدفع �أن 
تت�صم���ن �لدفع باأق�ص���اط، بطر�ئق متباينة. ويف ن���ز�ع نظرت فيه �ملحكمة 
�لعلي���ا �الحتادي���ة �ل�صوي�صري���ة، كان �لعق���د ين����ص على دف���ع 30 يف �ملائة 
عن���د طل���ب �ملن�صاأة �ل�صناعي���ة، و30 يف �ملائ���ة عند بد�ي���ة �لتجميع، و30 
يف �ملائ���ة عن���د �كتمال �لرتكيب، على �أن ت�صب���ح �لع�صرة يف �ملائة �الأخرة 



م�صتحق���ة �لدف���ع بع���د �لبد�ي���ة �لناجح���ة لت�صغي���ل �ملرف���ق.)20( والحظت 
�ملحكم���ة �أّن �لطرفني خرجا بذل���ك عن مب���د�أ �الأد�ء �ملتز�من �ملج�صد يف 
�مل���ادة 58 م���ن �تفاقية �لبي���ع. ورئي باملث���ل �أن �لبائع �ل���ذي منح �مل�صرتي 
ل على مبد�أ تز�م���ن �الأد�ء �لو�رد يف �ملادة 58 من  �ئتمان���ا ال ميكنه �أن يعوِّ
�تفاقي���ة �لبيع.)21( كم���ا �أن �لطرفني يخرج���ان عن مب���د�أ �الأد�ء �ملتز�من 
 �إذ� ق���رر� تاأجي���ل تاريخ �لدفع ب���اأن يرتبا، بع���د ت�صليم �لب�صائ���ع، لل�صد�د

بو��صطة كمبيالة.)22(

5- ويتوّقف مكان ت�صليم �لب�صائ���ع �أو �مل�صتند�ت على �لقو�عد �لو�ردة 
يف �التفاقية. وتعرتف �ملادة 31 باأولوية حرية �لطرفني، �لتي كثر� ما يعربَّ 
عنه���ا، يف �ملمار�صات �لتعاقدية، باالإ�صارة �إىل �مل�صطلحات �لتجارية، مثل 
�الإنكوترمز. وبالن�صبة لبيع �لب�صائع يف مكان معنّي، ي�صبح �لثمن م�صتحق 
�لدف���ع عندما تكون �لب�صائع حتت ت�صّرف �مل�ص���رتي يف �ملكان �لذي �تفق 
ن���ع �لب�صائع �أو  علي���ه �لطرف���ان )�مل���ادة 31( �أو، بغر ذلك، يف م���كان �صُ
�إنتاجها )�ملادة 31 )ب(( �أو يف مكان عمل �لبائع )�ملادة 31 )ج((. و�إذ� 
كان عل���ى �لبائ���ع ت�صليم �لب�صائع يف م���كان عمل �مل�ص���رتي �أو يف �أي مكان 
�آخ���ر )�مل���ادة 31(، ي�صبح �لثمن م�صتح���ق �لدفع عندما تو�ص���ع �لب�صائع 
حتت ت�صرف �مل�صرتي يف ذلك �ملكان.)23( و�إذ� كان �لبيع ي�صتمل على نقل 
�لب�صائ���ع، يف���ي �لبائع بالتز�م���ه بالت�صليم بت�صليم �لب�صائ���ع �إىل �أول ناقل 
الإر�صاله���ا �إىل �مل�صرتي )�مل���ادة 31 )�أ((. ووفقا للقاع���دة �لعامة �لو�ردة 
يف �مل���ادة 58 )1(، لي�ص �مل�صرتي ملزما بدفع ثم���ن �لب�صائع حتى ي�صعها 
حت���ت ت�صرفه �لناقل �الأخر. ومن ثم ففي غياب حكم تعاقدي معني بهذ� 
�ل�ص���اأن ال يحق للبائع �أن يجعل ت�صلي���م �لب�صائع �إىل �لناقل �الأول م�صروطا 

بدفع �مل�صرتي �لثمن مقدما. 

 

 �لوثائق �لتي يخ�صع لها �لت�صرف يف �لب�صائع 
)�لفقرتان )1( و)2( من �ملادة 58(

6- ال تفر�ص �ملادة 58 )1( على �مل�صرتي �لتز�م �لدفع �إال عندما ي�صع 
لها" )�أي �لب�صائ���ع �لتي يخ�صع  �لبائ���ع "�لب�صائ���ع �أو �مل�صتند�ت �لت���ي متثِّ
له���ا �لت�ص���رف يف �لب�صائ���ع( حتت ت�ص���رف �مل�صرتي. وبذل���ك ي�صع هذ� 
للحك���م، مثله مثل �ملادة 58 )2(،)24( ت�صلي���م �لب�صائع وت�صليم �مل�صتند�ت 
�لت���ي متثله���ا يف نف����ص �مل�صت���وى. وتتمث���ل �ل�صعوب���ة، يف غي���اب �أي ن����ص 
تعاق���دي،)25( يف حتديد �ملق�صود بعبارة "�مل�صتند�ت �لتي متثلها". ويذهب 
�ل���ر�أي �ل�صائد �إىل �أن ه���ذ� �ملفهوم �أ�صيق من �ملفهوم �لو�رد يف �ملادة 34، 
�لذي ي�صر �إىل �اللتز�م بت�صلي���م "�مل�صتند�ت �ملتعلقة بالب�صائع".)26( وقد 
رئ���ي �أن �صه���اد�ت �ملن�ص���اأ و�لنوعية،)27( وكذل���ك �لوثائ���ق �جلمركية،)28( 
ال ت�ص���كل وثائ���ق يخ�صع له���ا �لت�ص���رف يف �لب�صائع باملعن���ى �ملق�صود يف 
 �مل���ادة 58 )1(، و�أن عدم ت�صليمها ال ميك���ن لذلك �أن يربر رف�ص �مل�صرتي 

دفع �لثمن.

حق �الحتفاظ بالب�صائع )�لفقرتان )1( و)2( من �ملادة 58(

فَع �صرطًا لت�صليم �لب�صائع �أو �مل�صتند�ت"  7- "يجوز للبائع �أن يعَترب �لدَّ
)�مل���ادة 58 )1(، �جلمل���ة �لثانية(، ما مل يتف���ق �لطرفان على غر ذلك. 
وبعب���ارة �أخ���رى ف���اإن للبائع �حل���ق يف �الحتف���اظ بالب�صائ���ع �إىل �أن يدفع 
�مل�صرتي ثمنها، مامل يت���م �التفاق على غر ذلك. ومع ذلك، ُي�صرتط على 
�لبائ���ع �لذي يقرر �أن ميار�ص ه���ذ� �حلق �أن مينح �مل�صرتي فر�صة لفح�ص 
�لب�صائع )�ملادة 58 )3((.)29( وللم�صرتي حق مناظر يف رف�ص دفع �لثمن 
حت���ى ي�صع �لبائع �لب�صائع �أو �مل�صتن���د�ت �لتي حتكم �لت�صرف فيها حتت 
ت�صرف �مل�صرتي ومين���ح �مل�صرتي �حلق يف فح�صها، ما مل يتفق �لطرفان 
عل���ى غر ذلك.)30( وتقرر �مل���ادة 58 )2( �أي�صا للبائع �حلق يف �الحتفاظ 
بالب�صائ���ع يف حالة �لبيع �لذي ي�صتم���ل على نقل �لب�صائع باملعنى �ملق�صود 
يف �مل���ادة 31 )�أ(: فيجوز للبائع �أن ير�ص���ل �لب�صائع ب�صروط تق�صي بعدم 
ت�صلي���م �لب�صائ���ع �أو �لوثائ���ق �لت���ي حتك���م �لت�ص���رف فيها للم�ص���رتي �إال 
مقاب���ل دفع �لثمن. ويرتتب على تنفيذ ح���ق �لبائع يف �الحتفاظ بالب�صائع 
�أن يتع���اون �لناق���ل. ويف ه���ذه �حلال���ة �أي�ص���ا، ُي�ص���رتط عل���ى �لبائع �لذي 
 يق���رر ممار�ص���ة ه���ذ� �حلق �أن مين���ح �مل�ص���رتي فر�صة لفح����ص �لب�صائع 

)�ملادة 58 )3((.)31(

 حّق �مل�صرتي يف فح�ص �لب�صائع 
م�صبقًا )�ملادة 58 )3((

8- وفقا للم���ادة 58 )3(، لي�ص �مل�صرتي ملزما، من حيث �ملبد�أ، بدفع 
�لثم���ن �إىل �أن تتاح له �لفر�صة لفح�ص �لب�صائع. وميكن �أن ُي�صتبعد �حلق 
يف �لفح����ص �مل�صب���ق للب�صائ���ع بن�ّص تعاقدي به���ذ� �ل�ص���اأن �أو باإجر�ء�ت 
ت�صلي���م �أو دف���ع غر متو�فقة مع ه���ذ� �لفح�ص، مثل �ل�ص���روط �لتي تن�ص 
عل���ى "�لدفع مقابل ت�صلي���م �مل�صتن���د�ت" �أو "�لدفع مقابل تق���دمي ق�صيمة 
�لت�صلي���م". ويقت�صر حق �مل�صرتي على فح����ص ق�صر و�صطحي للب�صائع، 

على غر �اللتز�م �ملقرر يف �ملادة 38.)32(

9- وال تن����ص �مل���ادة 58 )3( عل���ى �أي �ص���يء ب�ص���اأن م���ا �إن كان يحّق 
للم�ص���رتي �أن يعّلق دفع �لثمن �إذ� ك�صف �لفح�ص �أن �لب�صائع غر مطابقة 
ل�صروط �لعقد. وميكن �أن تن�صاأ م�صاألة تعليق دفع �لثمن من جانب �مل�صرتي 
ه فيها �إخطار بعدم �ملطابقة وفقا  �أي�صا يف وقت الحق، يف �حلالة �لتي يوجَّ
للم���ادة 39 بينما يكون �لثمن كله �أو ج���زء منه ما ز�ل م�صتحق �لدفع. وقد 
حكم���ت �ملحكم���ة �لعليا يف �لنم�ص���ا باأنه يحق للم�صرتي تعلي���ق دفع �لثمن، 
كمبد�أ ع���ام باملعنى �لق�صود يف �ملادة 7 )2( م���ن �التفاقية.)33( والحظت 
�ملحكم���ة، يف جملة �أم���ور، �أن �التفاقية قائمة على مب���د�أ �الأد�ء �ملتز�من، 
�ملع���رب عنه يف �ملادتني 71 و58 )3( م���ن �التفاقية، و�أن �حلق يف فح�ص 
�لب�صائ���ع، �ل���ذي تع���رتف به �مل���ادة 58 )3(، �صيك���ون بال معن���ى �إذ� كان 
�مل�ص���رتي ملزما بدفع �لثمن فور� يف ق�صية ��صتطاع فيها �مل�صرتي �أن يثبت 

عدم �ملطابقة وطلب توفر ب�صائع بديلة �أو �إ�صالح �لب�صائع �مل�صلَّمة.
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jurisprudence (RVJ)، ١٩٩5، ١6٤؛ انظر اأي�شا القرارات امل�شار اإليها يف احلا�شية 5 اأدناه.

www.globalsaleslaw.org/ :2( انظ���ر، عل���ى اخل�شو�ص، املحكمة التجارية يف كانتون ب���رن، �شوي�شرا، ١7 اآب/اأغ�شط�ص 200٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

www.globalsaleslaw.org/ :؛ حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �شوي�ش���را، 28 كانون الثاين/يناي���ر 200٩، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وانcontent/api/cisg/urteile/1995.pdf
content/api/cisg/urteile/2025.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �شوي�شرا، 
26 ت�شري���ن الثاين/نوفمرب 2008، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1739.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ Okresný súd Dolný Kubín، �شلوفاكيا، ١7 حزيران/يونيه 2008، متاحة بال�شلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان: 
 ،www.cisg.sk/en/9Cb-183-2007.html؛ Monomeles Protodikio Thessalonikis :متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،www.cisg.sk/sk/9cb-183-2007.html
اليون���ان، Hronika Idiotikou Dikeou ،2008، 2008، 52، متاح���ة باليوناني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/080002greek.pdf، خال�شة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr.html؛ حمكم���ة كانتون اأبينت�شيل-اآو�شرهودين، �شوي�ش���را، 6 اأيلول/�شبتمرب 2007، 
http://cisgw3.law.pace. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1781.pdf :متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
www.globalsaleslaw.org/content/ :؛ حمكم���ة كانتون فالي���ه، �شوي�شرا، 27 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006، متاحة بالفرن�شية يف الإنرتنت عل���ى العنوانedu/cases/070906s1.html

api/cisg/urteile/1563.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061027s1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �شوي�شرا، 25 كانون 
 ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1091.pdf :2006، 3٤، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،2005 الثاين/يناي���ر
 Revue suisse de ،2003 ؛ حمكمة كانتون فاليه، �شوي�ش���را، ١٩ اآب/اأغ�شط�صhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125s1.html :متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان
droit international et européen، 200٤، ١06، متاح���ة بالفرن�شي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/895.pdf؛ حمكمة منطقة 
www.globalsaleslaw.org/content/ :2003، 22٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،2003 مون�شينغالدب���اخ، اأملاني���ا، ١5 متوز/يولي���ه
api/cisg/urteile/813.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html؛ حمكمة منطقة في�شتاخ، اأملانيا، ١١ ني�شان/اأبريل 
Das juristische Büro ،2002، 2002، ٤2٩، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020411g1.html، متاحة بالإنكليزية يف 
www. :؛ حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، 25 اأيار/مايو ١٩٩٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411g1.html :الإنرتنت على العنوان
unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=445&step=FullText، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990525g1.html؛ ق�شية 
كالوت رق���م 228 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف رو�شت���وك، اأملاني���ا، 27 متوز/يولي���ه ١٩٩5[، Transportrecht-Internationales Handelsrecht، ١٩٩٩، 23؛ ق�شية كالوت رقم ١23 
]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 8 اآذار/مار�ص ١٩٩5[، Neue Juristische Wochenschrift، ١٩٩5، 20٩٩ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 7٩ ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف فرانكف���ورت اآم ماي���ن، اأملانيا، ١8 كان���ون الثاين/يناير ١٩٩٤[، Neue Juristische Wochenschrift، ١٩٩٤، ١0١3 )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ١ ]املحكمة 

الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١3 حزيران/يونيه ١٩٩١[، Neue Juristische Wochenschrift، ١٩٩١، 3١02 )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2006 3( ق�شية كالوت رقم ٩33 ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، 20 كانون الأول/دي�شمرب(

 ،2007 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2005 2008، ١73؛ ق�شية كالوت رقم ٩07 ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، 27 اأيار/مايو
www.globalsaleslaw.org/ :200٤، ١٤05، متاح���ة بالإيطالية يف الإنرتنت على العن���وان ،Giurisprudenza italiana ،200١52؛ حمكم���ة بادوف���ا، اإيطالي���ا، 25 �شباط/فرباي���ر ٤

content/api/cisg/urteile/819.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html؛ ق�شية كالوت رقم 255 ]حمكمة كانتون 
.١٩2 ،١٩٩٩ ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]١٩٩8 فاليه، �شوي�شرا، 30 حزيران/يونيه

www.globalsaleslaw. :2003، 2٤، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،2002 ٤( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 20 �شباط/فرباير(

org/content/api/cisg/urteile/712.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html )لحظت املحكمة اأن عرفا جتاريا 
عول عليه اأحد الطرفني ويق�شي باأن ل ُيدفع الثمن اإل بعد 60 يوما من تاريخ الفاتورة، مل يتم اإثباته، وقالت اإن هذا العرف من �شاأنه اأن يكون مناق�شا للمادة 58(.

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :5( املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون ب���رن، �شوي�ش���را، ١7 اآب/اأغ�شط�ص 200٩، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

www.globalsaleslaw.org/content/ :شلوفاكيا، ١٩ حزيران/يونيه 2008، متاحة بال�شلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان� ،Najvyšší súd Slovenskej republiky ؛urteile/1995.pdf
api/cisg/urteile/1875.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080619k1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �شوي�شرا، 26 ت�شرين 
الثاين/نوفم���رب 2008، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1739.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٩30 ]حمكمة كانت���ون فاليه، �شوي�شرا، 23 اأيار/مايو 2006[؛ حمكمة كانت���ون ت�شوغ، �شوي�شرا، 2 كانون 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1194. :2006، ١58، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،200الأول/دي�شم���رب ٤
pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html؛ ق�شية كالوت رقم 8٩3 ]حمكمة منطق���ة فيلي�شاو، �شوي�شرا، ١2 اآذار/
 Giurisprudenza ،2002005، ١2٤؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 25 �شباط/فرباير ٤ ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]200مار�ص ٤
italiana، 200٤، ١٤05، متاح���ة بالإيطالي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/819.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على 
 ،Revue suisse de droit international et européen ،2003 ؛ حمكم���ة كانتون فاليه، �شوي�شرا، ١٩ اآب/اأغ�شط����صhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html :العن���وان
200٤، ١06، متاح���ة بالفرن�شي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/895.pdf؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدب���اخ، اأملانيا، ١5 متوز/

يولي���ه Internationales Handelsrecht ،2003، 2003، 22٩، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/813.pdf، متاحة 
بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html؛ حمكم���ة كانتون �شافهاوزين، �شوي�شرا، 25 �شباط/فرباي���ر 2002، متاحة بالأملانية 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html :متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/723.htm :يف الإنرتن���ت على العن���وان 
)تنطب���ق القواع���د العام���ة الواردة يف املادة 58، لأن الطرفني تنازل ب�شلوكهما عن تطبيق ال�شروط التعاقدية املتعلقة بالدف���ع املن�شو�ص عليها يف العقد(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف 
غرات�ص، النم�شا، ١١ اآذار/مار�ص ١٩٩8، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/670.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 
 Revue valaisanne ،]؛ ق�شية كالوت رقم ١٩7 ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، 20 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩٤http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980311a3.html :على العنوان

.١6١٩٩، ٤5 ،de jurisprudence

)6( ق�شي���ة كالوت رق���م 6٤٩ ]حمكمة بادوفا، اإيطالي���ا، 3١ اآذار/مار�ص Giurisprudenza di merito ،]200٤، 200٤، ١065 )لحظ���ت املحكمة اأن ال�شرط اجلوهري الوارد 

يف امل���ادة 2٩ م���ن اتفاقي���ة البيع، اأي اتفاق الطرفني، مل ي�شت���وف يف هذه الق�شية، ثم عولت على مبداأ عدم الرجوع عن اأقوال مثبتة �شابقا فاأنفذت بندا يف فاتورة يحدد تاريخا للدفع 
 Revue suisse de droit ،2003 يل���ي ت�شلي���م الب�شائع، لأن البائع ل ميكنه، مبقت�شى ذلك املبداأ، اأن يطالب بالدفع الفوري للثمن(؛ حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، ١٩ اآب/اأغ�شط�ص
international et européen، 200٤، ١06، متاحة بالفرن�شية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/895.pdf )عولت املحكمة على تاريخ 
الدف���ع ال���ذي ح���دده البائع يف دعواه القانونية، والذي كان لحقا للتاريخ الناجت من تطبيق املادة 58 من اتفاقية البي���ع(؛ ق�شية كالوت رقم 882 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
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�سوي�س���را، 5 ت�سري���ن الثاين/نوفم���ر Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2002، 2003، 103، )ف�س���رت املحكم���ة بن���د الفاتورة الذي 
ن�س���ه "20 يوم���ا �سافيا" باأنه تاأجيل لتاريخ الدفع، ولكن مل تق���دم اأي تفا�سيل اأخرى(؛ حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 25 �سباط/فراير 2002، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/723.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html )تنطبق القواعد 

العامة الواردة يف املادة 58، لأن الطرفني تنازل ب�سلوكهما عن تطبيق ال�سروط التعاقدية املتعلقة بالدفع املن�سو�ص عليها يف العقد(.
)7( ق�سي���ة كالوت رق���م 826 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 1٩ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر Internationales Handelsrecht ،]2006، 2007، 30، )ب�ساأن بيع �سل�سلة 

من ال�سيارات، ي�سبح دفع الثمن م�ستحقا عند توجيه اإخطار يعلن اأن ال�سيارات جاهزة للت�سليم وحتديد اأرقام هياكل ال�سيارات(.
)8( املحكمة الإقليمية العليا يف براون�سفايغ، اأملانيا، 28 ت�سرين الأول/اأكتوبر Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،1٩٩٩، 2000، ٤، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991028g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/510.htm :على العنوان
 Schweizerische Zeitschrift für Internationales ،]1٩٩7 الدفع الفوري عند ت�سّلم الفاتورة(؛ ق�سية كالوت رقم 217 ]املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، 26 اأيلول/�سبتمر(

Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،78 ،1٩٩8 ،und Europäisches Recht، 1٩٩٩، 11 )الدفع الفوري عند ت�سّلم الفاتورة، وفقا ل�سرط مدرج يف الفاتورة(.

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2024. :٩( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 27 ت�سرين الثاين/نوفمر 2008، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html )٩0 يوما بعد تاريخ اإر�س���ال الفاتورة(؛ ق�سية كالوت رقم ٩3٤ ]حمكمة 
كانتون فاليه، �سوي�سرا، 27 ني�سان/اأبريل Revue suisse de droit international et européen ،]2007، 2008، 18٤ )فاتورة واجبة الدفع يف غ�سون 60 يوما(؛ ق�سية كالوت رقم 
٩0٩ ]حمكمة كانتو اأبينت�سيل-اآو�سرهودين، �سوي�سرا، ٩ اآذار/مار�ص Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2006، 2007، 150 )فاتورة 
www.globalsaleslaw. :واجب���ة الدف���ع يف غ�سون 30 يوما(؛ املحكمة التجارية يف كانتون برين، �سوي�سرا، 22 كانون الأول/دي�سمر 200٤، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
org/content/api/cisg/urteile/1192.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041222s1.html )الثمن م�ستحق بعد 60 يوما من 
www. :2006، 158، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،200اإر�سال الفاتورة(؛ حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، 2 كانون الأول/دي�سمر ٤

globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1194.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html )الدفع يف غ�سون 
1٤ يوما بعد اإ�سدار الفاتورة(؛ ق�سية كالوت رقم 6٤٩ ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 31 اآذار/مار�ص Giurisprudenza di merito ،]200٤، 200٤، 1065 )30 يوما بعد انق�ساء ال�سهر 
 Revue suisse ،2003 الذي اأُ�سدرت فيه الفاتورة، وهو �سرط دفع مدرج يف الفاتورة؛ انظر ب�ساأن هذا القرار، احلا�سية 6 اأعاله(؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 1٩ اآب/اأغ�سط�ص
de droit international et européen، 200٤، 106، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/895.pdf )"الدفع يف غ�سون 
30 يوما"، وفقا لبند يف الفاتورة(؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 30 ني�سان/اأبريل Revue suisse de droit international et européen ،2003، 200٤، 107، متاحة بالفرن�سية يف 
الإنرتن���ت عل���ى العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/896.pdf )حد نهائي للدفع قدره 30 يوما، وفقا لبند يف الفاتورة(؛ ق�سية كالوت رقم 882 ]املحكمة 
التجاري���ة يف كانت���ون اآرغاو، �سوي�سرا، 5 ت�سري���ن الثاين/نوفم���ر Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2002، 2003، 103 )الدفع "يف 
 Najvyšší súd Slovenskej :غ�س���ون 20 يوم���ا �سافي���ا"، وفقا لبند يف الفاتورة(. انظ���ر اأي�سا القرارات التالية، التي رف�ست اإنف���اذ بنود يف الفواتري تتعلق بتواريخ ا�ستحقاق الدف���ع
republiky، �سلوفاكيا، 30 ني�سان/اأبريل 2008، متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1873.pdf، متاحة بالإنكليزية 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080430k1.html )بند الفاتورة الذي ن�سه "الدفع يف غ�سون 80 يوم���ا" ل ي�سكل يف حد ذاته اتفاقا بني الطرفني 
ب�ساأن تاريخ الدفع(؛ لالطالع على مالحظة مماثلة، انظر Najvyšší súd Slovenskej republiky، �سلوفاكيا، 27 حزيران/يونيه 2007، متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070627k2.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1952.pdf

)10( ق�سية كالوت رقم 360 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل Internationales Handelsrecht ،]2000، 2001، 11٤ )تاريخ حمدد يف الفاتورة(.

)11( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 2٩ اأيار/مايو 200٩ ).Doolim Corp. v. R. Doll, LLC et al)، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html )الدف���ع يف غ�سون 15 يوما من ت�سّلم القم�سان(؛ ق�سية كالوت رقم 1020 ]هيئة حتكيم التجارة الأجنبية التابعة 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html#cx :لغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، �سربيا، 28 كانون الثاين/يناير 200٩[، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
)٤5 يوما بعد الت�سليم(؛ ق�سية كالوت رقم 5٩1 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 28 اأيار/مايو Internationales Handelsrecht ،]200٤، 200٤، 203 )خم�سة اأيام 
 ،121 ،2005 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،200بعد الت�سليم(؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 2٩ ني�سان/اأبريل ٤
http://cisgw3.law.pace. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/962.pdf :متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان

edu/cases/040429s1.html )30 يف املائة من الثمن قبل الت�سليم، و70 يف املائة يف غ�سون 30 يوما من الت�سليم(؛ ق�سية كالوت رقم 882 ]املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، 5 
ت�سري���ن الثاين/نوفم���ر Internationales Handelsrecht ،]2002، 2003، 178 )الدفع يف غ�سون 20 يوما �سافيا، وف�سرت املحكمة هذا البند الوارد يف الفاتورة باأنه تاأجيل لتاريخ 

ال�ستحقاق(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5. :هل�سنك���ي، فنلن���دا، 31 اأيار/مايو 200٤، عر�ص للق�سية بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان Hovioikeus/hovrätt )12(

html )�سبعة اأيام بعد ت�سّلم امل�ستندات(.

)13( ق�سية كالوت رقم 883 ]حمكمة كانتون اأبينت�سيل-اآو�سرهودين، �سوي�سرا، 10 اآذار/مار�ص Internationales Handelsrecht ،]2003، 200٤، 25٤ )الثمن م�ستحق الدفع 

قبل 1٤ يوما من الت�سليم للم�سرتي(.
العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  بالأملاني���ة  متاح���ة   ،161  ،2007  ،Internationales Handelsrecht  ،2006 اأيلول/�سبتم���ر   20 اأملاني���ا،  كريفيل���د،  منطق���ة   )1٤( حمكم���ة 

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1459.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060920g1.html )الثمن 
م�ستحق الدفع بعد 85 يوما من ت�سليم الب�سائع على منت ال�سفينة يف بيع ب�سرط 'الكلفة واأجور ال�سحن'(.

 ،Albert Jan van den Berg (ed.(, Yearbook Commercial Arbitration ،)11815( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، فرن�سا، 2003 )ق���رار التحكيم رقم ٤٩(

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html :املجلد احلادي والثالثون، 2006، 1٤8، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
 )16( جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 21 �سباط/فراير 2005، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:

.www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1706.pdf

)17( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة األباما ال�سمالية، الوليات املتحدة، 27 ني�سان/اأبريل 2005 ).Treibacher Industrie A.G. v. TDY Industries, Inc)، متاحة بالإنكليزية 

يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/050427-decision.pdf )بعد �سحب الب�سائع من املخزون، كان على امل�سرتي اأن يبلغ البائع بهذا ال�سحب، ويكون 
الثمن عندئذ م�ستحق الدفع عند تلقي الفاتورة(.

 )18( املحكمة اجلزئية يف نورنبريغ-فورث، اأملانيا، 27 �سباط/فراير Internationales Handelsrecht ،2003، 0٤، 20، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:

.www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/818.pdf
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 )19( هيئ���ة حتكي���م �لتج���ارة �الأجنبية �لتابع���ة لغرفة �لتج���ارة و�ل�صناعة �ل�صربي���ة، �صربيا، 28 كان���ون �لثاين/يناير 2009، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html )�حلد �لزمني �لبالغ 45 يوما بعد �لت�صليم، �ملن�صو�ص عليه يف �لعقد، مت ح�صابه من وقت ت�صليم �لب�صائع على من �ل�صفينة، 
 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،2006 وفق���ا ل�ص���رط ت�صليم �لب�صاع���ة خال�صة �أجرة �لنقل و�لتاأمني حتى تر�نا(؛ �ملحكمة �ملحلية يف كريفيلد، �أملاني���ا، 20 �أيلول/�صبتمرب
http://cisgw3.law. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1459.pdf :161، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن

pace.edu/cases/060920g1.html )�لثمن م�صتحق �لدفع بعد 85 يوما من ت�صليم �لب�صائع على من �ل�صفينة، يف �إطار بيع ب�صرط '�لكلفة و�أجور �ل�صحن'(.

 ،Polimeles Protodikio Athinon 20( ق�صي���ة كالوت رق���م 194 ]�ملحكمة �الحتادي���ة، �صوي�صر�، 18 كانون �لثاين/يناي���ر 1996[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(؛ �نظر �أي�ص���ا(

�ليون���ان، 2009، نب���ذة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html )40 يف �ملائ���ة من �لثمن مقدم���ا، و�لباقي م�صتحق 
www. :ل�ص���د�د بع���د 30 يوم���ا من تلقي �لفاتورة لكل دفع���ة ت�صّلم(؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعلي���ا يف كولونيا، �أملانيا، 3 ني�صان/�أبري���ل 2006، متاحة باالأملانية يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن�
globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1218.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060403g1.html )25 يف �ملائة عند 
�إبر�م �لعقد و75 يف �ملائة قبل �أ�صبوعني من �أول عملية ت�صليم(؛ �ملحكمة �لعليا، �لنم�صا، 8 ت�صرين �لثاين/نوفمرب Österreichische Juristen-Zeitung ،2005، 2006، 162، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1156.pdf :باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن

cases/051108a3.html )20 يف �ملائ���ة دفعي���ة مقدم���ة، و60 يف �ملائ���ة عند �لت�صليم �أو عند �الإخطار بالت�صلي���م، و20 يف �ملائة عند بدء ت�صغيل �ملع���د�ت(؛ �ملحكمة �لتجارية يف �صانت 
غالني، �صوي�صر�، 11 �صباط/فرب�ير Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،2003، 2004، 107، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/900.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html )50 يف �ملائة 
من �لثمن م�صتحقة �لدفع بعد 60 يوما من ت�صّلم �لب�صائع و50 يف �ملائة من �لثمن م�صتحقة �لدفع بعد 90 يوما من �إ�صد�ر �مل�صرتي �لفاتورة لزبونه(؛ ق�صية كالوت رقم 882 ]�ملحكمة 
�لتجاري���ة يف �آرغ���او، �صوي�صر�، 5 ت�صري���ن �لثاين/نوفم���رب Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2002، 2003، 103، متاحة يف �الإنرتنت 

على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/715.htm )�لدفع يف غ�صون 20 يوما �صافيا(.
.197 ،2001 ،Internationales Handelsrecht ،]1998 21( ق�صية كالوت رقم 297 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، 21 كانون �لثاين/يناير(

.188 ،1991 ،Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ،]1990 22( ق�صية كالوت رقم 5 ]حمكمة منطقة هامبورغ، �أملانيا، 26 �أيلول/�صبتمرب(

.203 ،2004 ،Internationales Handelsrecht ،]2004 23( ق�صية كالوت رقم 591 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 28 �أيار/مايو(

)24( �نظر �لفقرة 7 �أدناه.

 )Hovioikeus/hovrätt )25 هل�صنكي، فنلند�، 31 �أيار/مايو 2004، �لق�صية متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html

)26( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 34.

.2364 ،1996 ،Neue Juristische Wochenschrift ،]1996 27( ق�صية كالوت رقم 171 ]�ملحكمة �الحتادية، �أملانيا، 3 ني�صان/�أبريل(

)28( ق�صية كالوت رقم 216 ]حمكمة كانتون �صانت غالني، �صوي�صر�، 12 �آب/�أغ�صط�ص 1997[.

)29( �نظر �لفقرتني 8 و9 �أدناه.

.30 ،2001 ،Internationales Handelsrecht ،]2000 30( ق�صية كالوت رقم 432 ]حمكمة منطقة �صتيند�ل، �أملانيا، 12 ت�صرين �الأول/�أكتوبر(

)31( �نظر �لفقرتني 8 و9 �أدناه.

)32( ولكن �نظر ق�صية كالوت رقم 432 ]حمكمة منطقة �صتيند�ل، �أملانيا، 12 ت�صرين �الأول/�أكتوبر Internationales Handelsrecht ،]2000، 2001، 30 )حكم يتعلق باملادة 

58، باالإ�صارة �إىل �ملادة 38، باأن مدة �صهرين للفح�ص معقولة(.
www. :2006، 162، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعنو�ن ،Österreichische Juristen-Zeitung ،2005 33( �ملحكم���ة �لعلي���ا، �لنم�ص���ا، 8 ت�صري���ن �لثاين/نوفم���رب(

 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 05108a3.html :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1156.pdf
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�ملادة 59

د يف �لعقد �أو �لذي ميكن حتديده بالرجوع �إىل �لعقد  يجُب على �مل�صرتي �أن يدفَع �لثمن يف �لتاريخ �ملحدَّ
�أو �أحكام هذه �التفاقية دوَن حاجٍة �إىل قيام �لبائع بتوجيه �أيِّ طلب �أو ��صتيفاء �أيِّ �إجر�ء.

مقدمة

1- تن����ص �مل���ادة 59 بو�صوح على �لقاع���دة �لتي مبوجبه���ا يجب على 
�مل�ص���رتي �أن يدف���ع �لثمن حاملا ُي�صتحق، دون حاج���ة �إىل توجيه �أي �إخطار 
من �مل�صرتي �أو ��صتيفاء �مل�صرتي الأي �إجر�ء �آخر. وتبعا لذلك ميكن متييز 

�ملادة 59 عن �لنظم �لقانونية �لوطنية �لتي مبوجبها 

ين �إال �إذ� وج���ه �لبائع �أوال �إىل �مل�صرتي �إخطار� بالدفع  ال ُي�صتح���ق دفع �لدَّ
�أو طلبا ر�صميا �آخر.)1(

�ال�صتغناء عن �الإجر�ء�ت �ل�صكلية �لتي ت�صبق دفع �لثمن

2- ي�صبح ثمن �لبيع م�صتحق �لدفع تلقائيا يف �لتاريخ �ملحدد يف �لعقد، 
�أو، بغ���ر ذلك، يف وقت حم���دد وفقا للقو�عد �لو�ردة يف �ملادة 58.)2( والأن 
�مل���ادة 59 تعفي �لبائع من �صرط توجي���ه طلب �أو ��صتيفاء �أي �إجر�ء �صكلي 
�آخ���ر لكي ي�صبح �لثمن م�صتحق �لدفع فكثر� م���ا ي�صت�صهد بها �لق�صاة �أو 

مون.)3( وي�صار �إىل �ملادة 59 بتو�تر �أقل يف �صياقات �أخرى.)4( �ملحكَّ

3- وتخ�صع �لقاعدة �لتي مبوجبها ي�صبح �لثمن م�صتحق �لدفع تلقائيا 
دون توجي���ه �أي طلب �أو ��صتيفاء �إجر�ء �صكل���ي �آخر من جانب �لبائع لعدة 
قيود. فكما لوحظ يف �أحد قر�ر�ت �ملحاكم، ال ي�صبح �لثمن م�صتحق �لدفع 
تلقائي���ا �إذ� مل يك���ن �مل�ص���رتي يعلم يف تاري���خ �ال�صتحقاق �ملبل���غ �مل�صبوط 
للثمن.)5( كما �أن �صرط �أن ير�صل �لبائع فاتورة مقدما �إىل �مل�صرتي ين�صاأ يف 
كثر من �الأحيان من �لعقد �أو من �الأعر�ف.)6( وقد قررت كل م�صطلحات 
 �الإنكوترمز قاعدة �أن �لبائع يجب �أن يقدم �إىل �مل�صرتي فاتورة جتارية.)7( 

ورهن���ا به���ذه �ال�صتثناء�ت، يبقى منطبق���ا �ملبد�أ �لذي مف���اده �أن �اللتز�م 
بدفع �لثمن لي�ص م�صروطا باإ�صد�ر فاتورة.)8(

5- ويح���ق للبائ���ع يف حالة تخلف �مل�ص���رتي عن �لوف���اء بالتز�مه بدفع 
�لثم���ن يف تاريخ �ال�صتحقاق �أن يلجاأ �إىل �لتد�بر �ملختلفة لالنت�صاف من 
�إخالل �مل�صرتي بالعقد �ملن�صو�ص عليها يف �التفاقية، دون توجيه �أي طلب 
م�صبق بالدفع. وت�صمل �صبل �النت�صاف هذه حق �لبائع يف �لفائدة على �أي 
مبلغ م�صتحق من �مل�صرتي )�ملادة 78(. وكما لوحظ يف �لعديد من قر�ر�ت 
�ملحاكم �لتي ت�صر يف هذ� �ل�صدد �إىل �ملادة 59، تبد�أ �لفائدة �ملن�صو�ص 

عليها يف �ملادة 78 يف �لرت�كم حاملا ي�صبح �لثمن م�صتحقا.)9(

 �ال�صتغناء عن �الإجر�ء�ت �ل�صكلية �لتي
ت�صبق ت�صوية �اللتز�مات �ملالية �الأخرى

5- م���ن �مل�صلم ب���ه عموما �أن �مل���ادة 59 تعربِّ عن مبد�أ ع���ام )باملعنى 
�ملق�ص���ود يف �مل���ادة 7 )2(( ينطبق عل���ى خمتلف �أن���و�ع �ملطالبات �ملالية 
�ملرفوع���ة من ط���رف يف عقد بي���ع على �لط���رف �الآخ���ر.)10( وت�صمل هذه 
 �ملطالبات دفع �لفائدة على �لثمن �أو على �أي مبلغ يتاأخر دفعه )�ملادة 78(، 
و�ملطالب���ات بالتعوي����ص ع���ن �ل�صرر �لنا�صئ���ة من �أمور م���ن بينها �صروط 
�لعقوب���ات،)11( و�ملطالبات برد �لثمن �أو دف���ع فائدة �أو مكافاآت عقب ف�صخ 
�لعقد )�ملادة 81 )2( و�ملادة 84 )2((، و�ملطالبات برد �لفرق بني �لثمن 
�ملدفوع و�لثمن �لذي مت تخفي�صه وفقا للمادة 50، ورد �مل�صاريف �ملتكبدة 
للمحافظ���ة عل���ى �لب�صائع )�ملادت���ان 85 و86(. �إال �أنه لك���ي ت�صبح �ملادة 
59 منطبق���ة يف هذه �حلاالت �ملختلفة، يلزم �أن يعرف �ملدين مقد�ر �ملبلغ 

�مل�صتحق عليه.

احلوا�صي

)1( �نظر تعليق �الأمانة على �ملادة 55 من م�صروع �التفاقية.

)2( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 58.
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law.pace.edu/cases/901221g1.html؛ ق�صية كالوت رقم 7 ]حمكمة منطقة �أولدينبرغ �إن هول�صتاين، �أملانيا، 24 ني�صان/�أبريل 1990[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/20.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900424g1.html )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(؛ 
ق�صية كالوت رقم 46 ]حمكمة منطقة �آخني، �أملانيا، 3 ني�صان/�أبريل 1990[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/12.htm )�نظر �لن�ص 

�لكامل للقر�ر(.
)4( �نظ���ر �لق���ر�ر�ت �لتالي���ة، �لتي ت�صت�صهد باملادة 59 باعتبارها ن�ص���ا ُي�صتند �إليه لرفع دعوى للمطالبة بالدفع: �ملحكمة �الإقليمية �لعلي���ا يف هام، �أملانيا، 12 ت�صرين �لثاين/

http://cisgw3.law.pace. :متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1430.pdf :نوفم���رب 2001، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
edu/cases/01112g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 25 �أيلول/�صبتمرب 2001، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت 
عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010925r1.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 256 ]حمكم���ة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 29 حزير�ن/يوني���ه 1998[، متاحة بالفرن�صية يف 
�الإنرتن���ت عل���ى �لعنو�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/420.pdf )�أ�صار �لقر�ر �إىل �مل���ادة 59 باعتبارها �لن�ص �لوحيد �لذي ُي�صتند �إليه للمطالبة بالدفع(؛ 
http://cisgw3. :هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 26 �أيار/مايو 1998، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
 ،1996 ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،1995 ؛ حمكمة منطقة ماربورغ، �أملانيا، 12 كانون �الأول/دي�صمربlaw.pace.edu/cases/980525r1.html
http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/148.htm :ل�صفح���ة 760، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

edu/cases/951212g1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 135 ]�ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف فر�نكفورت �آم ماين، �أملانيا، 31 �آذ�ر/مار�ص 1995[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/137.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950331g1.html. �نظر �أي�صا 
�لق���ر�ر �لت���ايل، �ل���ذي �أ�صار �إىل �ملادة 59، �صمن ما �أ�صار �إليه، الإثبات �أن مكان عمل �لبائع هو مكان �أد�ء �لتز�م دفع �لثمن: �ملحكمة �لتجارية يف �صانت غالني، �صوي�صر�، 29 ني�صان/
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/962.pdf :أبريل 2004، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

cases/040429s1.html. و�نظ���ر �لق���ر�ر �لت���ايل، �لذي نق�ص قر�ر حمكمة �أدنى كان قد �أ�صار �إىل �ملادة 59 فيما يت�صل بتوزي���ع �لدفعيات: ق�صية كالوت رقم 911 ]حمكمة �لعدل يف 
جنيف، �صوي�صر�، 12 �أيار/مايو 2006[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :5( ق�صي���ة كالوت رق���م 273 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن(

cases/970709g1.html )قالت �ملحكمة �إنه، الأن �ملدعى عليه مل يكن يعلم يف وقت �ال�صتحقاق �ملبلغ �مل�صبوط للثمن، فيتعني دفع �لفو�تر يف موعد ال يتاأخر عن وقت تقدميها �أثناء 
�الإجر�ء�ت(.
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www.cisg-online.ch/cisg/ :6( �نظ���ر، عل���ى �صبيل �الإي�صاح، �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، 3 ني�صان/�أبريل 2006، متاحة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن(

urteile/1218.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060403g1.html )ف�صرت �ملحكمة �لعقد على �أن���ه ين�صئ �لتز�ما بتقدمي 
فاتورة، و�أ�صافت، دعما لذلك، �أن �مل�صرتي يلزم �أن تكون لديه فاتورة يف تعامله مع �ل�صلطات �جلمركية يف بلده(. �نظر �أي�صا �لنبذة ب�صاأن �ملادة 58، �لفقرة 4.

.A 1 ،7( �نظر �الإنكوترمز 2010، و�جبات �لبائع(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :صلوفاكي���ا، 3 ني�صان/�أبري���ل 2008، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن� ،Najvyšší súd Slovenskej republiky 8( �نظ���ر(

cases/080403k1.html )"ال يخ�صع �اللتز�م بدفع ثمن �ل�صر�ء الإ�صد�ر فاتورة"(.

)9( �نظ���ر، مث���اًل، هيئة حتكيم �لتج���ارة �الأجنبية �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �ل�صربي���ة، �صربيا، 16 �آذ�ر/مار�ص 2009، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090316sb.html؛ حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �صوي�ص���ر�، 28 كان���ون �لثاين/يناي���ر 2009، متاح���ة بالفرن�صي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن:
 http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2025.pdf؛ Polimeles Protodikio Athinon، �ليون���ان، 2009 )�ملل���ف رق���م 2009/4505(، نب���ذة باالإنكليزي���ة متاحة يف 
�الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html؛ Monomeles Protodikio Thessalonikis، �ليونان، 2007 )�ملل���ف رقم 2007/43945(، متاحة 
http://cisgw3.law.pace. :خال�صة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/080002greek.pdf :باليوناني���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
www.globalsaleslaw.com/ :؛ حمكم���ة كانت���ون �أبيت�صي���ل �آو�صرهودين، �صوي�صر�، 6 �أيلول/�صبتم���رب 2007، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�نedu/cases/080002gr.html

content/api//cisg/urteile/1781.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070906s1.html؛ Okresný súd Bardejov، �صلوفاكيا، 9 
�آذ�ر/مار����ص 2007، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070309k1.html؛ Krajský súd Žilina، �صلوفاكيا، 8 كانون �لثاين/يناير 
2007، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070108k2.html؛ حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 27 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2006، متاحة 
بالفرن�صي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1563.pdf؛ ق�صية كالوت رقم 930 ]حمكمة كانتون فاليه، �صوي�صر�، 23 �أيار/مايو 2006[؛ ق�صية كالوت 
رق���م 911 ]حمكم���ة �لعدل يف جنيف، �صوي�صر�، 12 �أيار/مايو 2006[؛ ق�صية كالوت رقم 907 ]حمكمة كانت���ون فاليه، 27 �أيار/مايو 2005[؛ ق�صية كالوت رقم 906 ]حمكمة كانتون 
نيدفالدي���ن، �صوي�ص���ر�، 23 �أيار/ماي���و 2005[؛ �ملحكمة �لتجارية يف �آرغاو، �صوي�صر�، 25 كان���ون �لثاين/يناي���ر Internationales Handelsrecht ،2005 1/2006، �ل�صفحة 34 وما 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1091.pdf :يليه���ا، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن

cases/050125s1.html؛ �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف برن، �صوي�صر�، 22 كانون �الأول/دي�صم���رب Internationales Handelsrecht ،2004، 2005، 253، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1086.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523s1.html؛ �ملحكمة �ملحلية يف 
بايروي���ت، �أملاني���ا، 10 كانون �الأول/دي�صمرب 2004، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1131.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041210g1.html؛ هيئ���ة حتكيم �لتجارة �الأجنبية �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة �ل�صربية، �صربيا، 27 �أيار/مايو 2004، متاحة 
باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040527sb.html؛ حمكمة بادوف���ا، �إيطاليا، 31 �آذ�ر/مار�ص 2004، متاحة باالإيطالية يف �الإنرتنت على 
�لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/823.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html؛ ق�صية كالوت رقم 893 
]�ملحكم���ة �جلزئي���ة يف فيلي�صاو، �صوي�صر�، 12 �آذ�ر/مار�ص 2004[؛ ق�صية كالوت رقم 889 ]�ملحكمة �لتجارية، زيوريخ، 24 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2003[؛ �ملحكمة �لتجارية يف �صانت 
غال���ني، �صوي�ص���ر�، 11 �صباط/فرب�ير 2003، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/900.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www. :؛ �ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعلي���ا يف رو�صتوك، �أملانيا، 25 �أيلول/�صبتمرب 2002، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html

cisg-online.ch/cisg/urteile/672.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html. �نظ���ر �أي�صا )بطريقة �صمنية(، 
 ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1.html :ملحكم���ة �لتجاري���ة يف نام���ور، بلجي���كا، 15 كان���ون �لثاين/يناي���ر 2002، متاح���ة بالفرن�صي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن� 
متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1.html؛ هيئة حتكيم �لتجارة �الأجنبية �لتابعة لغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة �ل�صربية، 
�صربي���ا، 12 ني�صان/�أبري���ل 2002، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020412sb.html؛ هيئة �لتحكيم �لتابع���ة لغرفة �لتجارة 
و�ل�صناع���ة �لبلغارية، بلغاريا، 12 �آذ�ر/مار�ص 2001، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010312bu.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، 
http:// :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/665.htm :أملاني���ا، 6 ني�صان/�أبري���ل 2000، متاحة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن�
cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 255 ]حمكمة كانتون و�لي�ص، �صوي�ص���ر�، 30 حزير�ن/يونيه 1998[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/419.pdf، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630s1.html؛ حمكمة منطقة برلني، �أملانيا، 
24 �آذ�ر/مار�ص 1998، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=440&step=FullText، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630s1.html؛ ق�صي���ة كالوت رقم 833 ]�ملحكمة �لعليا، هولند�، 20 �صباط/فرب�ي���ر 1998[، متاحة بالهولندية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=328&step=FullText؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 254 ]�ملحكمة �لتجارية يف �آرغ���او، �صوي�صر�، 19 كانون �الأول/دي�صمرب 
http://cisgw3.law. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/971219s1german.html :1997[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
www. :؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 283 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعلي���ا يف كولونيا، �أملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[، متاحة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�نpace.edu/cases/971219s1.html

cisg-online.ch/cisg/urteile/495.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g3.html؛ ق�صية كالوت رقم 215 ]�ملحكمة 
�ملحلي���ة يف �صان���ت غال���ني، �صوي�صر�، 3 متوز/يوليه 1997[؛ ق�صي���ة كالوت رقم 275 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعلي���ا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 24 ني�صان/�أبري���ل 1997[، متاحة باالأملانية يف 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step=FullText :الإنرتنت على �لعن���و�ن�
cases/970703s1.html؛ حمكم���ة كانت���ون فود، �صوي�صر�، 11 �آذ�ر/مار�ص 1996، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/894.pdf؛ ق�صية 
كالوت رقم 211 ]حمكمة كانتون فود، �صوي�صر�، 11 �آذ�ر/مار�ص 1996[، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960311s2.html، متاحة 
باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960311s2.html؛ ق�صية كالوت رقم 409 ]�ملحكمة �ملحلية يف كا�صيل، �أملانيا، 15 �صباط/فرب�ير 1996[، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/190.htm :متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن

 ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/278.htm :؛ حمكم���ة منطقة ميونيخ، �أملانيا، 25 كانون �لثاين/يناي���ر 1996، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�نcases/960215g2.html
 Recht der ،1995 ؛ �ملحكم���ة �ملحلي���ة يف كي���ل، �أملاني���ا، 6 ت�صري���ن �الأول/�أكتوب���رwww.cisg-online.ch/cisg/urteile/278.htm :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن
internationalen Wirtschaft، 1996، 957، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/162.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951006g1.html؛ ق�صية كالوت رقم 410 ]�ملحكمة �ملحلية يف �آل�صفلد، �أملانيا، 12 �أيار/مايو 1995[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/170.htm، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950512g1.html؛ �ملحكمة �لتجارية يف بروك�صل، 
بلجيكا، 5 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1994، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=176&step=FullText، متاحة باالإنكليزية 
يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941005b1.html؛ ق�صية كالوت رقم 79 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف فر�نكفورت �آم ماين، �أملانيا، 18 كانون �لثاين/
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/123.htm :يناير 1994[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
www.cisg-online.ch/cisg/ :نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(؛ حمكمة منطقة برلني، �أملانيا، 6 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 1992، متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�( cases/940118g1.html
urteile/173.htm؛ حمكم���ة منطق���ة مون�صينغالدباخ، �أملاني���ا، 22 �أيار/مايو 1992، متاحة باالأملانية يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/56.htm؛ هيئة 
�لتحكي���م �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولي���ة، 1992 )قر�ر �لتحكيم رقم 7153(، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/927153i1.html؛ 
 Schweizerische Zeitschrift für internationales und ،]1991 صوي�صر�، 16 كانون �الأول/دي�صمرب� ،Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna[ 55 ق�صية كالوت رقم

europäisches Recht، 1993، 665؛ ق�صية كالوت رقم 7 ]حمكمة منطقة �أولدينبرغ �إن هول�صتاين، �أملانيا، 24 ني�صان/�أبريل 1990[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.
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)10( �نظ���ر، تاأيي���دً� لهذ� �لتف�صر، �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف هامبورغ، �أملانيا، 25 كانون �لثاين/يناي���ر Internationales Handelsrecht ،2008 3/2008، �ل�صفحة 98 وما 

http://cisgw3. :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1681.pdf :يليه���ا، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن
law.pace.edu/cases/080125g1.html )بع���د �أن قال���ت �ملحكم���ة �إن �مل���ادة 59 تنطب���ق على جمي���ع �ملطالبات �لنقدية، نفذت ه���ذ� �ملبد�أ فيما يتعلق مببلغ م�صتح���ق �ل�صد�د مبوجب 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ص���رط غر�م���ة(؛ قارن �ملحكمة �لتجاري���ة يف منطقة دونيت�ص���ك، �أوكر�نيا، 13 ني�صان/�أبري���ل 2007، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن�

cases/071211u5.html )قال���ت �ملحكم���ة، مطبقة �ملادة 59 على ثمن �لبيع �مل�صتح���ق �ل�صد�د فقط، �إن "�اللتز�مات �ملالية" يتعني �لوفاء بها يف �ليوم �ملحدد يف �لعقد دون حاجة �إىل 
تقدمي �أي طلب �أو �المتثال الأي �إجر�ء �صكلي �آخر من جانب �لبائع(.

)11( �ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعلي���ا يف هامبورغ، �أملاني���ا، 25 كان���ون �لثاين/يناي���ر Internationales Handelsrecht ،2008، 3/2008، �ل�صفحة 98 وما يليه���ا، متاحة باالأملانية 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1681.pdf :يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن
cases/080125g1.html )بع���د �أن قال���ت �ملحكم���ة �إن �مل���ادة 59 تنطبق على جميع �ملطالبات �لنقدية، الحظت �أن �ملبلغ �ملحدد يف �صرط �لغر�م���ة و�جب �لدفع دون تقدمي �أي طلب �أو 

�المتثال الأي �إجر�ء �صكلي �آخر من جانب �لد�ئن، مبا يجعل �لفائدة �مل�صرتطة مبوجب �ملادة 78 ترت�كم تلقائيا(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071211u5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071211u5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html


 الفرع الثاين من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث
ال�صتالم )املادة 60(

نظرة جمملة

1- ي�صتم���ل �لف���رع �لث���اين )"�ال�صتالم"( من �لف�صل �لثال���ث من �جلزء �لثالث على حكم وحي���د )�ملادة 60( يبني �لعنا�صر �لت���ي يتاألف منها �اللتز�م 
�الأ�صا�صي �لثاين على �مل�صرتي، �ملبني يف �ملادة 53—وهو �لتز�م �مل�صرتي با�صتالم �لب�صائع.

�لعالقة باالأجز�ء �الأخرى من �التفاقية

2- هناك جو�نب عديدة من �لتز�م �مل�صرتي باال�صتالم ال يتناولها �لفرع �لثاين بل تقع يف نطاق �الأحكام �لتي يخ�صع لها �لتز�م �لبائع بالت�صليم. وهكذ� 
فاإن �ملادة 31 �لتي حتكم �ملكان �لذي ي�صلم فيه �لبائع �لب�صائع، و�ملادة 33 �لتي حتكم وقت قيام �لبائع بالت�صليم، توؤثر�ن يف �لتز�م �مل�صرتي باال�صتالم. 
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�ملادة 60

ُن �لتز�ُم �مل�صرتي باال�صتالم ما يلي: يت�صمَّ

عها منه ب�صورة معقولة لتمكني �لبائع من �لقيام بالت�صليم؛ و )�أ( �لقيام بجميع �الأعمال �لتي ميكن توقُّ

)ب(  ��صتالم �لب�صائع.

مقّدمة

1- حتدد �ملادة 60 عن�صري �لتز�م �مل�صرتي بت�صّلم �لب�صائع،)1( �لذي 
ه���و �أحد �اللتز�م���ني �الأ�صا�صّيني للم�ص���رتي ّ)2( �لو�ردي���ن يف �ملادة 53.)3( 

ويتعلق �لتز�م ت�صّلم �لب�صائع بالعن�صرين �ملبينني يف هذ� �حلكم.

و�جب �لتعاون

2- تفر�ص �ملادة 60 )�أ( عل���ى �مل�صرتي و�جب �لتعاون: فعلى �مل�صرتي 
"�لقي���ام بجمي���ع �الأعمال �لتي ميك���ن توّقعها منه ب�ص���ورة معقولة لتمكني 
�لبائع م���ن �لقيام بالت�صليم". وكثر� ما يحدد �لعق���د �أعمال �لتعاون �لتي 
يك���ون م���ن �ملعقول توقعها م���ن �مل�صرتي. وت���وؤدي �صروط �لثم���ن و�لت�صليم 
�لت���ي ي�صتخدمها �لطرفان دور� رئي�صيا يف ه���ذ� �ل�صدد. وميكن �أن تتخذ 
�أعم���ال �لتعاون �أ�ص���كاال متنوعة، �أي: �لفح����ص �الأويل للب�صائع من جانب 
ل على  �مل�ص���رتي قبل �لت�صلي���م و�لتوقيع عل���ى �صه���ادة �أهلي���ة؛)4( و�لتح�صّ
ل عل���ى رخ�صة ت�صدير؛)6(  رخ�صة ��صت���ر�د،)5( ويف ظروف �أندر �لتح�صّ
و�إب���ر�م عقد نق���ل �أو �الإخطار با�ص���م �ل�صفينة �لتي �صت�صلَّ���م �لب�صائع على 
متنها؛)7( و�اللتز�م بتوجيه �إخطار �إىل �لبائع يف غ�صون فرتة معقولة فيما 
يتعل���ق بالكميات �لتي ينبغي ت�صليمه���ا بناء على طلب �مل�صرتي)8( �أو �لتز�م 
ط���رف متعاق���د - مقيد بالتز�م �ص���ر�ء - بتقدمي طلب���ات �ل�صر�ء �لالزمة 
مبوج���ب �لعقد.)9( و�إذ� كان مكان �لت�صلي���م هو مكان عمل �مل�صرتي فيجب 
�أن ي�صم���ن �مل�صرتي �أن يك���ون بو�صع �لبائع �لدخ���ول �إىل تلك �ملباين. و�إذ� 
اأ �ملكان ب �ملاكينات فيجب �أن يهيَّ  كان م�صرتطا عل���ى �لبائع، مثال، �أن يركِّ

لذلك �لغر�ص.)10(

3- وم���ن �ملهم �لتمييز ب���ني و�جب �لتعاون باملعن���ى �ملق�صود يف �ملادة 
60 )�أ( وو�جب���ات �مل�صرتي �الأخرى �لثانوي���ة، الأن �الإخالل بالو�جب �الأول 
وحده هو �لذي ميكن �أن ُيعاقب عليه بف�صخ �لعقد بعد �نق�صاء فرتة زمنية 

�إ�صافية دون �أن يتم �لتنفيذ )�ملادة 64 )1( )ب((.)11(

4- وتخ�صع م�صاألة ما �إن كانت و�جبات �مل�صرتي د�خلة يف نطاق �الأفعال 
�مل�ص���ار �إليها يف �مل���ادة 60 )�أ( للنقا�ص ب�صفة خا�صة فيم���ا يتعلق بالتز�م 
�مل�ص���رتي بتوفر �خلطط �أو �لوثائق �أو �لبيان���ات �لالزمة ل�صنع �لب�صائع. 
 فوفق���ا الأح���د �الآر�ء �لقانوني���ة، ال ميك���ن ربط ه���ذ� �اللتز�م بامل���ادة 60، 
الأنه مفرط �لبعد عن �اللتز�م با�صتالم �لب�صائع، يف حني يذهب ر�أي �آخر 
�إىل �أن �مل���ادة 60 تنطب���ق. وق���د �أ�ص���ر يف قر�ر حمكم���ة �أمريكية �إىل هذ� 

�ملوق���ف �لق�صائي �ل���ذي يوؤيد تطبيق �مل���ادة 60.)12( وتن�ص���اأ �صكوك �أي�صا 
فيم���ا يت�صل بالتز�م �مل�صرتي بتحديد �ص���كل �لب�صائع وقيا�صاتها و�صماتها 
�الأخ���رى، �لتي يذهب �أحد �الآر�ء �إىل �عتبارها خارج نطاق �ملادة 60 )�أ(، 
وذل���ك �أ�صا�صا ب�صب���ب �أن �لبائع ميكن، يف حالة تخل���ف �مل�صرتي، �أن يقوم 

بالتحديد بنف�صه )�ملادة 65(.)13(

5- ويقت�ص���ر و�ج���ب �مل�ص���رتي �أن يتعاون عل���ى �الأعم���ال "�لتي ميكن 
عها منه ب�صورة معقولة لتمكني �لبائع من �لقيام بالت�صليم". وقد رئي،  توقُّ
فيما يتعلق بحظر الإعادة ت�صدير يخ�ص بلد� ثالثا، �أنه لي�ص على �مل�صرتي 
�أن ي�صم���ن عدم وجود قيود على �لت�صليم بل على �لبائع �أن ُيخطر �مل�صرتي 

بتلك �لقيود.)14(

و�جب �مل�صرتي �أن يقوم با�صتالم �لب�صائع

6- حت���ّدد �مل���ادة 60 )ب( �لعن�ص���ر �لث���اين م���ن �لت���ز�م �مل�ص���رتي 
باال�صت���الم، �أي و�جب ��صتالم �لب�صائ���ع. وكما لوحظ يف عدة قر�ر�ت من 
�ملحاك���م ف���اإن �ال�صتالم باملعن���ى �ملق�صود يف �مل���ادة 60 )ب( هو �لت�صليم 
�مل���ادي للب�صائ���ع.)15( ويتوّقف م���كان ��صت���الم �لب�صائع، �ل���ذي ال حتدده 
�مل���ادة 60 )ب(، وكذل���ك ترتيب���ات ��صت���الم �لب�صائ���ع، عل���ى �إج���ر�ء�ت 
�لت�صلي���م �ملتف���ق عليها ب���ني �لطرف���ني �أو، يف غياب تل���ك �لرتتيبات، على 
�لقو�ع���د �ملبين���ة يف �مل���ادة 31 )�أ( و)ب( و)ج(.)16( فعل���ى �صبي���ل �ملثال 
يج���ب على �مل�ص���رتي، عندم���ا يتمثل �لت���ز�م �لت�صلي���م يف و�ص���ع �لب�صائع 
حت���ت ت�صّرف �مل�صرتي يف مكان عم���ل �لبائع )�ملادة 31 )ج((، �أن يذهب 
 �إىل ذل���ك �مل���كان لي�صحب �لب�صائ���ع �أو �أن يعهد ب�صحبه���ا �إىل طرف ثالث

يختاره هو.

7- وال ينطب���ق �ال�صت���الم على �لب�صائع وحدها، ب���ل ينطبق �أي�صا على 
�مل�صتند�ت �لتي يتعني على �لبائع �أن ي�صلمها وفقا للمادتني 3 و34.)17(

8- و��صت���الم �لب�صائ���ع �أو �مل�صتند�ت ال يعني �صمني���ا مو�فقة �مل�صرتي 
عليها.)18( وبعبارة �أخرى، ال يوؤثر ��صتالم �لب�صائع على حق �مل�صرتي يف توجيه 
 �إخطار بعيب �ملطابقة �ملوجود يف �لب�صائع �أو يف �لوثائق )�ملادة 39 )1((
�أو حق���ه يف �للجوء �إىل �صبل �النت�صاف �ملتاحة للم�صرتي يف حالة �لت�صليم 

�ملتاأخر �أو �لت�صليم يف مكان غر منا�صب.



�حلّق يف رف�ص �لب�صائع

9- ال حت���دد �مل���ادة 60 �حل���االت �لت���ي يح���ّق فيه���ا للم�ص���رتي رف�ص 
�لب�صائ���ع. وتن�ص مو�د �أخرى من �التفاقية على حالتني حمّددتني. فحيث 
���م �لبائ���ع �لب�صائع قب���ل �لتاريخ �ملح���ّدد، يجوز للم�ص���رتي �أن يرف�ص  ي�صلِّ
�ال�صت���الم )�مل���ادة 52 )1((، وحيث ي�صلِّم �لبائع كمّي���ة من �لب�صائع �أكرب 
م���ن �لكمّية �ملن�صو�ص عليها يف �لعقد )�مل���ادة 52 )2((، يجوز للم�صرتي 
�أن يرف�ص ��صتالم �لكمية �لز�ئدة. ويكاد �أن يكون من �ملتفق عليه باالإجماع 
�أنه يح���ّق للم�صرتي �أن يرف�ص �لب�صائع �إذ� �رتكب �لبائع خمالفة جوهرية 
 للعق���د )�مل���ادة 25(، وهو ما يعط���ي �مل�صرتي �حلّق يف �إع���الن ف�صخ �لعقد 
)�مل���ادة 49 )1( )�أ(( �أو طل���ب ت�صلي���م ب�صائع بديلة )�مل���ادة 46 )2((. 

وباملث���ل فمن حق �مل�ص���رتي �أي�صا �أن يف�صخ �لعقد )وبالتايل �حلق يف رف�ص 
�ال�صتالم( �إذ� تخلف �لبائ���ع عن �لت�صليم خالل �لفرتة �لزمنية �الإ�صافية 
د وفقا للمادة 47 )�نظر �ملادة 49 )1( )ب((. وثمة م�صاألة يكر  �لتي حتدَّ
�لنقا����ص حولها وهي ما �إن كان من حق �مل�صرتي �أي�صا �أن يرف�ص �لب�صائع 
�إذ� مل يك���ن �الإخالل �ل���ذي �رتكبه �لبائع �إخالال جوهري���ا. ويذهب �لر�أي 
�ل�صائد �إىل �أن �مل�ص���رتي ملزم، يف تلك �حلالة، با�صتالم �لب�صائع، وكثر� 

ما ي�صار �إىل �أحد قر�ر�ت �ملحاكم لدعم هذ� �ملوقف.)19(

10- و�إذ� كان �مل�ص���رتي يعت���زم رف����ص �لب�صائ���ع، يكون ملزم���ا باتخاذ 
خط���و�ت معقولة حلفظها، بل قد يك���ون ملزما باحتيازه���ا لهذ� �لغر�ص، 

ولكن يحق له �حل�صول على رد م�صاريف �حلفظ )�ملادة 86(.)20(

احلوا�صي

)1( Polimeles Protodikio Athinon، �ليون���ان، 2009، خال�ص���ة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html )ر�أت 

�ملحكمة �أن يف �ملادة 60 جتديد� هاما مقارنة بالقانون �ملدين �ليوناين(.
 ،1999-1998 ،Praktika Bălgarska tărgovsko-promishlena palata ،1998 2( هيئ���ة �لتحكي���م �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �لبلغارية، بلغاريا، 12 �صباط/فرب�ي���ر(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980212bu.html :لرقم 3 ]12[، �لرقم 5 ]18[، متاحة باالإنكليزية و�الأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
)3( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 53.

http://cisgw3. :4( جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 29 �أيلول/�صبتمرب 2000، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن(

ك �لبائع وحده بوجود �إخالل باملادة 60، دون حكم من هيئة �لتحكيم حول تلك �لنقطة(؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة  law.pace.edu/cases/000929c1.html )مت�صَّ
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000908u5.html :و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 8 �أيلول/�صبتمرب 2000، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن

)5( �نظر، على �صبيل �ملثال، فيما يتعلق ب�صرط ت�صليم �لب�صاعة خال�صة �أجرة �لنقل و�لتاأمني )�الإنكوترمز 1990(، هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124r1.html :يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 24 كانون �لثاين/يناير 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
)6( �نظر، على �صبيل �ملثال، �صرط �لت�صليم يف �مل�صنع، �الإنكوترمز.

)7( �نظ���ر، عل���ى �صبي���ل �ملثال، �صرط �لت�صليم على ظهر �ل�صفينة و�صرط ت�صليم �لب�صاعة للنقل مع حتمل �مل�صرتي م�صاريف �لنقل، �الإنكوترمز؛ ق�صية كالوت رقم 987 ]جلنة 

�لتحكي���م �القت�ص���ادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 22 �آذ�ر/مار�ص 2001[ )�مل�صرتي �لذي يتخلف، يف �إط���ار بيع ب�صرط �لت�صليم على ظهر �ل�صفينة، عن 
حج���ز م���كان لل�صح���ن يف �صفينة وال يخطر �لبائع با�صم �ل�صفينة �أو مكان �لتحميل �أو وقت �لت�صليم �لذي تلزم مر�عاته، يك���ون خمال باملادة 60 من �تفاقية �لبيع(؛ ق�صية كالوت رقم 
Választottbíróság csatolták a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara[ 163، هنغاري���ا، 10 كان���ون �الأول/دي�صم���رب 1996[ )بي���ع ب�صرط �لت�صلي���م على ظهر �ل�صفينة: "��صتالم 
�لب�صائع" يعني ��صتالمها على �لنحو �ملن�صو�ص عليه يف �الإنكوترمز(؛ ق�صية كالوت رقم 680 ]جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 8 

�آذ�ر/مار�ص Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،]1996، 1996، 957 )بيع ب�صرط �لت�صليم على ظهر �ل�صفينة(.
 ،201 F. Supp. 2d 236 ،]2002 8( ق�صية ك���الوت رق���م 579 ]حمكم���ة �لواليات �ملتح���دة ملنطق���ة ني���ويورك �جلنوبي������ة، �لوالي���ات �ملتح���دة، 10 �أي���ار/ماي���و( 

www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�نني ،،(Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. v. Barr Laboratories, Inc. et al.)
.www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020821u1.htmlو db/cases2/020510u1.html

)9( �نظر ق�صية كالوت رقم 591 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف دو�صلدورف، �أملانيا، 28 �أيار/مايو Internationales Handelsrecht ،]2004، 2004، 203. لالطالع على موقف 

مناق�ص، �نظر ق�صية �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف بر�ندينبورغ �أملانيا، 18 ت�صرين �لثاين/نوفمرب Internationales Handelsrecht ،2008، 2009، 105، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1. :متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1734.pdf :عل���ى �لعن���و�ن

html، �لتي تذهب �إىل �أن تقدمي �لطلبات من �مل�صرتي لبلوغ �لكميات �ملحددة يف �لعقد ال ميكن �أن ُيربط باملادة 60، ولذلك ال ت�صتوفى متطلبات تطبيق �ملادة 64 )1( )ب(.

)10( ق�صية كالوت رقم 732 ]حمكمة مقاطعة فالن�صيا، �إ�صبانيا، 26 �أيلول/�صبتمرب 2005[، ب�صاأن تركيب ماكينة طباعة عزى �لبائع عيوبها �لت�صغيلية �إىل �صوء حالة �مل�صنع، 

�عُترب �أن �مل�صرتي �أوفى بالتز�مه مبوجب �ملادة 60.
)11( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 64.

)12( ق�صي���ة كالوت رق���م 579 ]حمكم���ة �لوالي���ات �ملتح���دة ملنطقة نيويورك �جلنوبي���ة، �لواليات �ملتح���دة، 10 �أيار/ماي���و 201F. Supp. 2d 236 ،]2002، متاح���ة باالإنكليزية 

يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعنو�ن���ني: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020510u1.html  وwww.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020821u1.html )�لتد�بر 
�لتح�صرية، مثل توفر �خلطط �أو �لبيانات، تدخل �أي�صا يف نطاق �لتعاون �مل�صرتط على �مل�صرتي، الأنها توؤدي يف �لنهاية �إىل متكني �لبائع من �لقيام بالت�صليم(.

)13( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 65.

)14( ق�صي���ة كالوت رق���م 176 ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�صا، 6 �صباط/فرب�ير Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfRV) ،]1996، 1996، 248 )غر �أنه، عند تقدمي �أ�صباب 

لهذ� �لتف�صر، مل تذكر �ملحكمة �ملادة 60(.
)15( �ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعليا يف بر�ندينبورغ، �أملانيا، 18 ت�صري���ن �لثاين/نوفم���رب Internationales Handelsrecht ،2008، 2009، 105، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على 

�لعن���و�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1734.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html؛ 
ق�صية كالوت رقم 721 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف كالرزروهي، �أملانيا، 8 �صباط/فرب�ير 2006[، Internationales Handelsrecht، 2007، 106؛ ق�صية كالوت رقم 885 ]�ملحكمة 
�الحتادية، �صوي�صر�، 13 ت�صرين �لثاين/نوفمرب Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]2003، 2005، 116؛ حمكمة منطقة �صاربروكني، 
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www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/713. :2003، 27، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،2002 اأملاني���ا، 2 متوز/يولي���ه
htm، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html؛ ق�سية كالوت رقم 25١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، 
30 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١998[، Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht، ١999، ١85؛ ق�سية كالوت رقم ١23 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 

.75 ،١29 ،Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) ،]١995 8 اآذار/مار�س
)١6( ق�سية كالوت رقم ٤7 ]حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، ١٤ اأيار/مايو ١993[، Recht der Internationalen Wirtschaft، ١993، 760 )انظر الن�س الكامل للقرار(.

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]١998 ١7( ق�سية كالوت رقم 25١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 30 ت�سرين الثاين/نوفمرب(

.١85 ،١999 ،Recht

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]200١8( ق�سية كالوت رقم 892 ]حمكمة كانتون �سافهاوزين، �سوي�سرا، 27 كانون الثاين/يناير ٤(

.١22 ،2005 ،Recht

)١9( ق�سية كالوت رقم 79 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١8 كانون الثاين/يناير ١99٤[، Neue Juristische Wochenschrift، ١99٤، ١0١3 )انظر 

الن�س الكامل للقرار( )وفقا لتفاقية فيينا، ُيتوقع من امل�سرتي اأن يوافق على ا�ستالم الب�سائع غري املطابقة واأن يلجاأ اإىل �سبل انت�ساف غري ف�سخ العقد، �سريطة اأن ل ي�سكل عدم 
املطابقة اإخالل جوهريا(.

)20( انظر النبذة ب�ساأن املادة 86.

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/713.htm
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/713.htm


الفرع الثالث من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث
اجلزاءات [تدابري النت�صاف] التي ترتتب على خمالفة امل�صرتي للعقد )املواد 61 -65(

نظرة جمملة

1- يتناول �لفرع �لثالث من �لف�صل �لثالث من �جلزء �لثالث �جلز�ء�ت 
�ص ملخالفة �مل�صرتي للعقد.  )تد�بر �النت�صاف( �ملتاح���ة للبائع �لذي تعرَّ
وي�صرد �حلكم �الأول يف هذ� �لفرع، وهو �ملادة 61، تد�بر �النت�صاف تلك، 
ويجي���ز للبائع �ملت�صرر �أن يلجاأ �إليها. وتتن���اول �الأحكام �ملتبقية من �لفرع 
تد�بر �نت�ص���اف معّينة �أو �صروط م�صبقة لتد�ب���ر �النت�صاف، وهي: حق 
�لبائ���ع يف �أن يطلب من �مل�صرتي تنفيذ �لتز�ماته )�ملادة 62(، وحق �لبائع 
يف �أن يح���دد فرتة �إ�صافية للم�صرتي لتنفي���ذ �لتز�ماته )�ملادة 63(، وحق 
�لبائ���ع يف ف�صخ �لعقد )�ملادة 64(، وح���ق �لبائع يف حتديد �ملو��صفات �إذ� 

مل يقم �مل�صرتي بذلك يف �لوقت �ملنا�صب )�ملادة 65(.

�لعالقة باالأجز�ء �الأخرى من �التفاقية

2- من �لو��صح �أن مو�صوع �لفرع �حلايل—وهو "�جلز�ء�ت )تد�بر 
مو�صوع  �النت�صاف( �لتي ترتتب عل���ى خمالفة �مل�صرتي للعقد"—يو�زي 
�لف���رع �لثالث من �لف�صل �لث���اين من �جل���زء �لثالث—وهو "�جلز�ء�ت 
 )تد�بر �النت�صاف( �لتي ترتتب على خمالفة �لبائع للعقد" )�ملو�د 52-45(.

و�لعدي���د من �الأحكام �لو�ردة يف هذي���ن �لفرعني ت�صكل �أزو�جا متجان�صة. 
وهكذ� فاملادة 61 �لتي ت�صرد تد�بر �النت�صاف �ملتاحة للبائع تو�زي كثر� 
�مل���ادة 45 �لت���ي ت�صرد تد�بر �النت�صاف �ملتاح���ة للم�صرتي. ومن �الأحكام 
�الأخ���رى يف ه���ذ� �لفرع �لتي توج���د لها �صبائ���ه يف �لفرع �ملتعل���ق بتد�بر 

�النت�ص���اف �ملتاحة للم�صرتي �مل���ادة 62، ب�صاأن حق �لبائع يف �أن يطلب من 
�مل�صرتي تنفيذ �لتز�ماته )تو�زي �ملادة 46(؛ و�ملادة 63، ب�صاأن حق �لبائع 
يف �أن يح���دد فرتة �إ�صافية للم�صرتي لتنفيذ �لتز�ماته )تو�زي �ملادة 47(؛ 

و�ملادة 64، ب�صاأن حق �لبائع يف ف�صخ �لعقد )تو�زي �ملادة 49(.

3- وكم���ا كان �حل���ال بالن�صبة لالأح���كام �ملتعلقة بتد�ب���ر �النت�صاف 
�ملتاح���ة للم�ص���رتي،)1( تعمل �مل���و�د �لتي حتكم تد�ب���ر �النت�صاف �ملتاحة 
للبائ���ع باالقرت�ن م���ع �أحكام متنوعة خ���ارج نطاق �لف���رع �حلايل. وهكذ� 
فح���ق �لبائ���ع يف �أن يطلب من �مل�ص���رتي تنفيذ �لتز�مات���ه يخ�صع للقاعدة 
�ل���و�ردة يف �مل���ادة 28 �لتي تن����ص عل���ى �أن �ملحكمة غر ملزم���ة باإ�صد�ر 
�أم���ر باالأد�ء �ملطابق يف �لظروف �لتي ال يكون م���ن �صاأنها �أن تاأمر به فيها 
مبقت�ص���ى قانونه���ا. ويعم���ل �حلق �ملمن���وح للبائع يف �مل���ادة 61 )1( )ب( 
ب���اأن يطل���ب تعوي�صات عن �إخالل �مل�صرتي بالعق���د باالقرت�ن مع �ملو�د 74 
�إىل 76؛ و�لو�ق���ع �أن �مل���ادة 61 )1( )ب( ت�ص���ر �صر�ح���ة �إىل هذه �ملو�د، 
�لتي حت���دد كيفية �حت�صاب �لتعوي�صات. ومتثل �مل���ادة 64، �لتي تبني متى 
ميك���ن للبائ���ع �ملت�ص���رر �أن يف�صخ �لعقد، ج���زء� من �صبكة �أح���كام تتناول 
ف�ص���خ �لعق���د؛ وم���ن �الأح���كام ذ�ت �ل�صل���ة �الأح���كام �لتي حتك���م تعريف 
�ملخالف���ة �جلوهري���ة )�مل���ادة 25(، و��ص���رت�ط توجي���ه �إخط���ار بالف�ص���خ 
)�مل���ادة 26(، وف�صخ �لعق���د يف ظروف خا�صة معين���ة )�ملادتان 72 و73( 
و�أ�صالي���ب ح�ص���اب �لتعوي�صات �لتي تنطبق يف حال���ة ف�صخ �لعقد )�ملادتان 
 75 و76(، و�آث���ار �لف�ص���خ )�أحكام �لف���رع �خلام�ص م���ن �لف�صل �خلام�ص 

من �جلزء �لثالث(.

احلوا�صي

)1( �نظر �لنبذة ب�صاأن �لفرع �لثالث من �لف�صل �لثاين من �جلزء �لثالث، �لفقرة 3.
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 �ملادة 61
به عليه �لعقُد �أو هذه �التفاقية، جاز للبائع: ذ �مل�صرتي �لتز�مًا مما يرتِّ )1( �إذ� مل ُينفِّ

َرة يف �ملو�د 62 �إىل 65؛ )�أ(  �أن ي�صتعمَل �حلقوَق �ملقرَّ
)ب(   �أن يطلَب �لتعوي�صات �ملن�صو�َص عليها يف �ملو�د 74 �إىل 77.

ا من حقوقه �الأخرى يف �لرجوع على  ه يف طلب �لتعوي�صات �إذ� ��صتعمل حقًّ )2(      ال يفق���ُد �لبائ���ُع حقَّ
�مل�صرتي.

ك �لبائُع  م �أن مينَح �مل�صرتي �أيَّ ُمهلة لتنفيذ �لتز�ماته عندما يتم�صَّ )3(     ال يجوز للقا�صي �أو للمحكَّ
رة يف حالة خمالفة �مل�صرتي للعقد. باأحد �جلز�ء�ت �ملقرَّ

 تد�بر �النت�صاف �ملتاحة للبائع 
)�ملادة 61 )1((

1- تبني �ملادة 61 )1(، بعبار�ت عامة، تد�بر �النت�صاف �ملختلفة �ملتاحة 
 للبائع عندما ال ينّفذ �مل�صرتي �أحد �لتز�ماته. وحيث تن�ص �ملادة 61 )1( )�أ( 
عل���ى �أنه يجوز للبائع "�أن ي�صتعمل �حلقوق �ملق���ررة يف �ملو�د 62 �إىل 65"، 
تكتفي باالإ�صارة �إىل هذه �الأحكام: فكل حكم من �الأحكام �مل�صار �إليها يجيز 
ه���و نف�صه للبائ���ع �ملت�صرر �أن ميار�ص حقوقه �ملذك���ورة فيه، بحيث �أن تلك 
 �حلقوق متاحة للبائع حتى ولو مل ترد �الإ�صارة �إليها يف �ملادة 61 )1( )�أ(.)1( 
�إال �أن �مل���ادة 61 )1( )ب(، �إذ تن����ص عل���ى �أن���ه يجوز للبائ���ع "�أن يطلب 
�لتعوي�صات �ملن�صو�ص عليها يف �ملو�د 74 �إىل 77"، توفر �الأ�صا�ص �لقانوين 
حلق �لبائع يف �ملطالبة بالتعوي�ص عن �خل�صائر �لتي �أ�صابته؛ بينما تكتفي 
�مل���و�د 74 �إىل 77 بتحدي���د طريق���ة �حت�صاب �لتعوي�صات حامل���ا يتبني �أنها 
م�صتحق���ة. وهك���ذ� ي�ص���ح �ال�صت�صه���اد بامل���ادة 61 )1( )ب(، باعتبارها 
م�ص���در حق �لبائع يف �ملطالبة بالتعوي�صات، ح�صبما ق�صى بذلك عدد من 
ق���ر�ر�ت �ملحاكم وهيئ���ات �لتحكيم،)2( ولي�ص �الإ�ص���ارة مثال �إىل �ملادة 74 

من �التفاقية فقط.

2- وتق�ص���ر �مل�صرتي يف تنفي���ذ �أي من �لتز�ماته ه���و �ل�صرط �مل�صبق 
�لوحي���د للج���وء �إىل تد�ب���ر �النت�ص���اف �مل�ص���ار �إليها يف �مل���ادة 61 )1(. 
وم���ن ثم فكما ورد يف �أحد �لق���ر�ر�ت ال يخ�صع جلوء �لبائ���ع �ملت�صرر �إىل 
 تد�بر �النت�صاف هذه ل�صرط �أن ُيثبت �لبائع �أن �مل�صرتي كان مق�صر�.)3( 
ويرتت���ب على ذل���ك، يف جملة �أم���ور، �أن دفع �لتعوي�ص���ات ال يتطلب �إثبات 
�إتي���ان �مل�صرتي بعمل جائر. غ���ر �أنه يجوز للم�صرتي، عن���د �النطباق، �أن 
يتف���ادى �الأمر بدفع �لتعوي�صات �إذ� ��صتوفي���ت �ملتطلبات �لو�ردة يف �ملادة 

79 �أو �ملادة 80.

3- وال تذك���ر �مل���ادة 61 )1( �إال تد�ب���ر �النت�ص���اف �لرئي�صية �ملتاحة 
للبائ���ع �ملت�صرر. وميك���ن �أن تتاح تد�بر �نت�صاف �أخ���رى عالوة على تلك 
�مل�صار �إليها يف هذ� �حلكم عندما يتعر�ص �لبائع الإخالل بالعقد من جانب 
�مل�ص���رتي. وترد تد�بر �النت�صاف هذه يف �ملو�د 71 و72 و73 و78 و88 من 
�التفاقي���ة.)4( وف�ص���ال عن ذل���ك فللبائع �حلق من حيث �ملب���د�أ، ما مل يتم 
�التف���اق على خ���الف ذلك، يف �الحتفاظ بالب�صائ���ع �إىل �أن يدفع �مل�صرتي 
�لثمن )�ملادة 58 )1( و)2((. كما تن�صاأ م�صاألة ما �إن كانت �تفاقية فيينا 

تنطب���ق عل���ى �ملقا�صة من ثمن �لبي���ع للمطالبات �لتي ق���د تكون للم�صرتي 
على �لبائع، مثل �ملطالبة بالتعوي�ص عن عدم تنفيذ �لبائع اللتز�م م�صتحق 
للم�صرتي. ومبا �أنه ال يوجد يف �التفاقية ما يتناول هذه �مل�صاألة �صر�حة فاإن 
معظم قر�ر�ت �ملحاكم تذهب �إىل �أن �ملقا�صة تخ�صع للقو�نني �لوطنية.)5(

4- وتن�ص���اأ �صعوبة معيَّنة فيما يتعلق بامل���ادة 61 )1( يف �حلاالت �لتي 
يفر����ص فيها عقد �لبيع �لتز�مات على �مل�ص���رتي ال تن�ص عليها �التفاقية. 
وكم���ا هو مبني يف �مل���ادة 61 )1( فاإن عدم تنفيذ �مل�ص���رتي "�لتز�مًا مما 
ب���ه علي���ه �لعقُد �أو هذه �التفاقية" يعطي �لبائ���ع حق �للجوء �إىل تد�بر  يرتِّ
�النت�ص���اف �ملن�صو�ص عليها يف �التفاقية، حتى عندما يكون عدم �لتنفيذ 
ذ� �صلة بالتز�م تعاقدي �أُن�صئ عن طريق ممار�صة حرية �لطرفني. وهكذ� 
ففي هذه �حلاالت ال يلزم تطبيق �لقانون �لوطني �لذي يحكم �لعقد ب�صاأن 
�مل�صائ���ل �لت���ي ال تتناوله���ا �التفاقية من �أج���ل حتديد تد�ب���ر �النت�صاف 

�ملتاحة للبائع، كما يوؤكد ذلك �لنهج �لذي �تبعته �ملحاكم عموما.)6(

 �ملطالبة بالتعوي�ص مقرتنًة ب�صبل �نت�صاف �أخرى 
)�ملادة 61 )2((

5- تن�ص �ملادة 61 )2( على �أن �ختيار �لبائع ممار�صة حقه يف تد�بر 
�نت�ص���اف �أخ���رى ال حترمه من �حل���ق يف �ملطالبة بالتعوي�ص���ات.)7( وهذ� 
�حلكم مفيد ب�صفة خا�صة عندما يف�صخ �مل�صرتي �لعقد.)8( وتبني �ملادتان 
75 و76 م���ن �تفاقية �لبيع �لكيفي���ة �لتي ينبغي �أن حتت�صب بها �لتعوي�صات 

يف حالة ف�صخ �لعقد.)9(

 رف�ص منح مهلة 
)�ملادة 61 )3((

م من �صلطة منح  6- مبقت�ص���ى �ملادة 61 )3(، ُيحرم �لقا�صي �أو �ملحكَّ
�مل�ص���رتي �أي مهل���ة لتنفي���ذ �لتز�ماته، مب���ا يف ذلك �لتز�م���ه بدفع �لثمن. 
وق���د رئ���ي �أن �ملهل �لت���ي تتيحها �لقو�ن���ني �لوطنية �ملختلف���ة تتعار�ص مع 
�حتياج���ات �لتجارة �لدولية.)10( و�لبائع ه���و وحده �لذي يجوز له �أن مينح 
�مل�صرتي ف���رت�ت زمنية �إ�صافية لتنفيذ �اللتز�م���ات �لتعاقدية.)11( بيد �أن 
من �مل�صلم به عموما �أن �لقو�عد �لوطنية �ملتعلقة باإجر�ء�ت �الإع�صار تبقى 

منطبقة، ولذلك حتل حمل �ملادة 61 )3(.)12(
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احلوا�ضي

)1( مع ذلك، اأ�سري اإىل املادة 61 )1( )اأ( يف العديد من القرارات، كما يلي: Okrésny súd Bratislava III، �سلوفاكيا، 22 اأيار/مايو 2008، متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080522k1. :متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1765.pdf :عل���ى العن���وان
html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 15 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2006، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r2.html؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 7 ني�سان/اأبريل 2006، 
متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060407r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، 
الحتاد الرو�سي، 2 حزيران/يونيه 2005، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050602r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210r1. :التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 10 �سباط/فرباير 2005، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
http:// :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 28 حزيران/يونيه 200٤، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانhtml
cisgw3.law.pace.edu/cases/050210r1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 17 حزيران/يونيه 200٤، متاحة 
بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040617r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
الرو�سي، 19 اآذار/مار�س 200٤، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة 
وال�سناع���ة يف الحت���اد الرو�سي، الحتاد الرو�س���ي، 12 اآذار/مار�س 200٤، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040312r1.html؛ 
www. :2005، 121، متاحة بالفرن�سي���ة يف الإنرتنت على العنوان ،Revue suisse de droit international et européen ،200املحكم���ة الحتادي���ة، �سوي�س���را، 19 �سباط/فرباي���ر ٤
globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/839.pdf؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 3 �سباط/فرباير 200٤، 
متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040203r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، 
الحت���اد الرو�سي، 2 �سباط/فرباي���ر 200٤، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040202r1.html؛ حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/813. :2003، 229، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،2003 اأملانيا، 15 متوز/يوليه
 ،Hosjaistvennyi sud Gomel’skoi oblasti[ ٤96 ؛ ق�سية كالوت رق���مhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html :متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان ،pdf
بيالرو����س، 6 اآذار/مار����س 2003[؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحت���اد الرو�سي، 17 �سباط/فرباير 2003، متاحة بالإنكليزية يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030217r1.html؛ ق�سية كالوت رقم 978 ]جلنة التحكيم القت�سادي والتج���اري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني 
 ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]2002 ال�سعبي���ة، 30 كان���ون الأول/دي�سمرب 2002[؛ ق�سية كالوت رقم 629 ]حمكمة كانت���ون ت�سوغ، �سوي�سرا، 12 كانون الأول/دي�سم���رب
 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]2002 65؛ ق�سية كالوت رقم 886 ]املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، 3 كانون الأول/دي�سمرب
 (Cervecería y Malteria Paysandú ]2002 2003، 10٤؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 636 ]حمكمة ال�ستئناف الوطني���ة التجارية يف بوينو�س اآيري�س، الأرجنتني، 21 متوز/يولي���ه ،Recht
(.S.A. v. Cervecería Argentina S.A؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 7 حزيران/يونيه 2002، متاحة بالإنكليزية 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020607r1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم 539 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�س���ا، 31 اأيار/مايو 2002[، 
متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1197.pdf؛ هيئة التحكيم التج���اري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد 
الرو�سي، الحتاد الرو�سي، 25 اأيار/مايو 2001، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010525r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :بغرف���ة التج���ارة وال�سناع���ة يف الحتاد الرو�سي، ]الحت���اد الرو�سي، 25 كانون الثاين/يناي���ر 2001[، متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان
 Zhōngguó guójì ،]1999 ؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 807 ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 30 حزيران/يونيهcases/010125r1.html
jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān، املجلد 1999، 200٤، 2133، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990630c2.html؛ 
 ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،1999 جلن���ة التحكي���م القت�سادي والتجاري ال���دويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 11 حزيران/يوني���ه

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990611c1.html :املجلد 1999، 200٤، 206٤، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
)2( انظ���ر حمكمة منطقة ميونيخ، اأملاني���ا، 18 اأيار/مايو 2009، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1998.pdf؛ 

 ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2024.pdf :حمكم���ة كانت���ون ت�سوغ، �سوي�سرا، 27 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2008، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان
 Internationales ،2008 ؛ حمكمة كانتون �سانت غالني، �سوي�سرا، 13 اأيار/مايوhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html :متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
Handelsrecht، 2009، 161، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1768.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080513s1.html؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 27 ت�سرين الثاين/نوفمرب Internationales Handelsrecht ،2007، 2008، ٤9، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1617.pdf :بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان
www.globalsaleslaw.org/content/api/ :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغاو، �سوي�س���را، 19 حزيران/يونيه 2007، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وانcases/071127g1.html
cisg/urteile/1741.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070619s1.html؛ املحكمة املدنية، مدينة ب���ازل، �سوي�سرا، 8 ت�سرين 
الثاين/نوفم���رب 2006، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1731.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 
 Internationales ،]2006 ؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 826 ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، 19 ت�سرين الأول/اأكتوب���رhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html
Handelsrecht، 2007، 30؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 930 ]حمكم���ة كانتون فاليه، �سوي�س���را، 23 اأيار/ماي���و Revue suisse de droit international et européen ،]2006، 2008، 206؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م 721 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 8 �سباط/فرباير 2006[، Internationales Handelsrecht، 2006، 106؛ ق�سية كالوت رقم 7٤6 ]املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف غرات�س، النم�سا، 29 متوز/يوليه 200٤[، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1627.pdf، متاحة 
 Internationales ،200؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 22 متوز/يوليه ٤http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html :بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
Handelsrecht، 2005، 29، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/916.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 893 ]املحكم���ة املحلي���ة يف فيلي�س���او، �سوي�سرا، 12 اآذار/مار�س 200٤[؛ حمكم���ة منطقة برلني، اأملانيا، 
21 اآذار/مار����س 2003، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/030321g1.html؛ حمكمة منطقة غوتنغني، اأملانيا، 20 اأيلول/�سبتمرب 
Internationales Handelsrecht ،2002، 2005، 29، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/916.pdf، متاحة بالإنكليزية 
يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 30 اآب/اأغ�سط�س 2001، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/668.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020830g1.html؛ حمكمة 
الع���دل يف جني���ف، �سوي�سرا، 13 اأيلول/�سبتمرب 2002، متاحة بالفرن�سي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/722.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 
عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913s1.html؛ حمكمة ال�ستئناف يف كومل���ار، فرن�سا، 12 حزيران/يونيه 2001، متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-france.org/decisions/120601v.htm، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010612f1.html؛ حمكمة منطقة في�ستاخ، 
 ،www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/020411g1german.html :2002، ٤29، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العنوان ،Das Juristische Büro ،2002 اأملاني���ا، 11 ني�سان/اأبريل
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متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411g1.html؛ ق�صية كالوت رقم 986 ]جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية، 
جمهوري���ة ال�ص���ن ال�صعبية، ٤ �صباط/فرباير 2002[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة يف االحتاد الرو�صي، االحتاد الرو�صي، 22 كانون الثاين/يناير 2002، 
متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020122r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 36١ ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف براون�صفايغ، 28 ت�صرين 
االأول/اأكتوب���ر ١999[، Transportrecht-Internationales Handelsrecht، 2000، ٤؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 7١7 ]جلن���ة التحكيم االقت�صادي والتج���اري الدويل ال�صينية، جمهورية 
ال�ص���ن ال�صعبي���ة، 6 كان���ون الثاين/يناير ١999[، Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān، املجلد ١999، 200٤، ١٤١7؛ ق�صية كالوت رقم 288 ]املحكمة 
االإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، 28 كانون الثاين/يناي���ر ١998[، Recht der Internationalen Wirtschaft، ١998، 559؛ هيئة التحكيم التجاري ال���دويل بغرفة التجارة وال�صناعة يف 
االحتاد الرو�صي، االحتاد الرو�صي، 29 اأيلول/�صبتمرب ١997، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970929r1.html؛ ق�صية كالوت رقم 
283 ]املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف كولونيا، 9 متوز/يوليه ١997[، متاحة باالأملاني���ة يف االإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/495.htm، متاحة باالإنكليزية يف 
االإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g3.html؛ جلنة التحكيم االقت�ص���ادي والتجاري الدويل ال�صينية، جمهورية ال�صن ال�صعبية، 6 اآب/اأغ�صط�س 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :املجلد ١996، 200٤، ١62١، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،١996
cases/960806c1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 376 ]حمكمة منطق���ة بيليفلد، اأملانيا، 2 اآب/اأغ�صط�س ١996[؛ ق�صية كالوت رقم ١69 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�صلدورف، اأملانيا، 
١١ متوز/يولي���ه ١996[، Recht der Internationalen Wirtschaft، ١996، 958؛ ق�صي���ة كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س 
١996، 2١ حزيران/يونيه ١996[، Neue Juristische Wochenschrift، ١996، 3229؛ ق�صية كالوت رقم ١33 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 �صباط/فرباير ١995[، 
http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/143.htm :متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان
www.globalsaleslaw.org/ :؛ املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ١٤ كانون االأول/دي�صمرب ١99٤، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوانedu/cases/950208g1.html
 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١993 ؛ ق�صي���ة كالوت رقم 28١ ]املحكمة االإقليمية العلي���ا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١7 اأيلول/�صبتمربcontent/api/cisg/urteile/216.htm
١993، 93٤؛ ق�صي���ة كالوت رق���م ٤7 ]حمكمة منطق���ة اآخن، اأملانيا، ١٤ اأيار/مايو ١993[، Recht der Internationalen Wirtschaft، ١993، 760؛ ق�صية كالوت رقم 227 ]املحكمة 

.2١، ٤999 ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]١992 االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 22 اأيلول/�صبتمرب
)3( ق�صي���ة كالوت رق���م 28١ ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملاني���ا، ١7 اأيلول/�صبتمرب ١993[، Recht der Internationalen Wirtschaft، ١993، 93٤ )انظر الن�س 

الكامل للقرار(.
 www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1998.pdf :٤( انظ���ر حمكم���ة منطقة ميونيخ، اأملانيا، ١8 اأيار/مايو 2009، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العن���وان(

 Praxis des Internationalen ،]١997 ي�صت�صه���د الق���رار باملادة 6١ )ب( مقرونة بامل���ادة 78(؛ ق�صية كالوت رقم 296 ]حمكمة منطقة برلن-تريغارتن، اأملاني���ا، ١3 اآذار/مار�س(
Privat- und Verfahrensrechts (IPRax)، ١999، ١72 )ي�صت�صهد القرار باملادة 6١ )ب( مقرونة باملادة 78(.

)5( انظر النبذة ب�صاأن املادة ٤.

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :صلوفاكي���ا، ١2 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2008، متاحة بال�صلوفاكية يف االإنرتنت على العنوان� ،Krajský súd v Nitre 6( انظ���ر(

urteile/2040.pdf، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081112k2.html )واجب اإعادة مواد تغليف الب�صائع(؛ حمكمة كانتون �صانت 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :2009، ١6١، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،2008 غال���ن، �صوي�صرا، ١3 اأيار/ماي���و
urteile/1768.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080513s1.html )االإخالل بحظر اإع���ادة الت�صدير(؛ ق�صية كالوت رقم 
١5٤ ]حمكم���ة اال�صتئن���اف، غرينوبل، فرن�ص���ا، 22 �صباط/فرباير ١995[، Journal du droit international، ١995، 632 )االإخالل بحظ���ر اإعادة الت�صدير( )انظر الن�س الكامل 
 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]١997 للقرار(؛ ق�صية كالوت رقم 2١7 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �صوي�صرا، 26 اأيلول/�صبتمرب
Recht، ١998، 78 )االإخ���الل باتف���اق ح���ق ح�ص���ري(؛ ق�صي���ة كالوت رقم 3١١ ]املحكم���ة االإقليمية العلي���ا يف كولونيا، اأملانيا، 8 كان���ون الثاين/يناير ١997[ )االإخ���الل باتفاق على 
 Journal du ،])7١97 ت�صحي���ح عي���ب يف املطابقة خالل فرتة زمنية متفق عليها(؛ ق�صية كالوت رقم ١0٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١992 )قرار التحكيم رقم
 Schweizerische ،]١997 ١993، ١028 )التخل���ف ع���ن فتح خطاب اعتماد(؛ ق�صية كالوت رقم 26١ ]املحكم���ة املحلية يف �صانه، �صوي�صرا، 20 �صباط/فرباير ،droit international
Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht، ١999، ١95؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 63١ ]املحكم���ة العلي���ا يف كوين�زالند، اأ�صرتالي���ا، ١7 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2000[ 
www.austlii.edu.au/au/cases/qld/ :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت على العنوان ،(Downs Investments v. Perwaja Steel), 2000 WL 33657824 (QSC), ]2000[ QSC 421

.QSC/2000/421.html

http://cisgw3. :اليون���ان، 2009، خال�صة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت على العن���وان ،Polimeles Protodikio Athinon ،7( انظ���ر، لالط���الع على حيثي���ات لهذا املب���داأ(

law.pace.edu/cases/094505gr.html؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري الدويل بغرفة التج���ارة وال�صناعة يف االحتاد الرو�صي، االحتاد الرو�صي، 30 اأيار/ماي���و 200١، متاحة باالإنكليزية 
يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010530r2.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 26١ ]املحكم���ة املحلي���ة يف �صان���ه، �صوي�ص���را، 20 �صباط/فرباي���ر ١997[، 

.١95 ،١999 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht

)8( انظ���ر، عل���ى �صبيل املثال، ق�صية كالوت رق���م 986 ]جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري ال���دويل ال�صينية، جمهورية ال�صن ال�صعبي���ة، ٤ �صباط/فرباير 2002؛ حمكمة 

الع���دل يف جني���ف، �صوي�صرا، ١3 اأيلول/�صبتمرب 2002، متاحة بالفرن�صي���ة يف االإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/722.htm، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت 
 Schweizerische ،]١997 ؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 26١ ]املحكمة املحلية يف �صانه، �صوي�صرا، 20 �صباط/فرباي���رhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913s1.html :عل���ى العن���وان

.١95 ،١999 ،Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht

)9( انظر النبذة ب�صاأن املادتن 75 76.

)١0( موؤمتر االأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�صائع، فيينا، ١0 اآذار/مار�س - ١١ ني�صان/اأبريل ١980، الوثائق الر�صمية، وثائق املوؤمتر واملحا�صر املوجزة للجل�صات 

العامة واجتماعات اللجنة الرئي�صية، ١98١، ال�صفحة ٤8.
 ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225b2.html :١١( املحكم���ة التجارية يف ها�صيلت، بلجيكا، 25 �صباط/فرباير 200٤، متاح���ة بالهولندية يف االإنرتنت على العنوان(

متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225b1.html؛ املحكمة التجاري���ة يف ها�صيلت، بلجي���كا، 2 حزيران/يونيه ١999، متاحة 
www.unilex.info/case. :خال�صة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be/ipr/eng/cases/1999-06-02.html :بالهولندي���ة يف االإنرتنت على العن���وان
cfm?pid=1&do=case&id=791&step=Abstract؛ املحكم���ة التجارية يف ها�صيلت، بلجي���كا، 5 اأيار/مايو ١999، ن�س القرار بالهولندية وخال�صة باالإنكليزية متاحن يف االإنرتنت 

 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html :على العنوان
بيالرو����س،  اال�صتئن���اف(،  بيالرو����س، جلن���ة  العلي���ا يف  االقت�صادي���ة  Vysšij Choziajstviennyj Sud Riespubliki Bielaruś, kassacionnoj kolliegii )املحكم���ة   )١2(

االإنرتن���ت  يف  باالإنكليزي���ة  متاح���ة   ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/060731russian.pdf العن���وان:  عل���ى  االإنرتن���ت  يف  بالرو�صي���ة  متاح���ة   ،2006 متوز/يولي���ه   3١
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060731b5.html )تطبي���ق التداب���ري الوطني���ة اخلا�ص���ة بالدع���م امل���ايل يف القط���اع الزراع���ي(؛ ق�صي���ة كالوت رق���م ١87 
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 ]حمكم���ة �لوالي���ات �ملتح���دة ملنطق���ة نيوي���ورك �جلنوبي���ة، �لوالي���ات �ملتح���دة، 21 متوز/يولي���ه U.S. Dist. LEXIS 10630 1997 ،]1997، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت
عل���ى �لعن���و�ن: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=325&step=FullText )ر�أي �لقا�ص���ي يوؤي���د �نطباق قانون �الإفال�ص على �لبيوع �لت���ي حتكمها �تفاقية فيينا؛ 

وكانت �لق�صية تتعلق باتفاق توزيع ال حتكمه �التفاقية(.
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�ملادة 62

يج���وز للبائ���ع �أن يطلَب من �مل�صرتي دفَع �لثمن �أو ��صتالَم �لب�صائ���ع �أو تنفيَذ �لتز�ماته �الأخرى، �إاّل �إذ� 
ا يتعار�ُص مع هذ� �لطلب. كان �لبائُع قد ��صتعمل حقًّ

نظرة جمملة

1- تخ���ّول �ملادة 62 للبائع �حلق يف مطالبة �مل�صرتي بتنفيذ �لتز�ماته. 
وه���ذ� �لتدب���ر �النت�صايف معرتف ب���ه عموما يف نظ���م �لقانون �ملدين، يف 
ح���ني �أن نظ���م �لقان���ون �لع���ام ال ت�صمح عموما به���ذ� �لتدب���ر �النت�صايف 
)�ل���ذي كثر� م���ا ي�صم���ى "�الأد�ء �ملطاب���ق"( �إال يف ظروف حم���دودة.)1( 
وت���و�زي �ملادة 62 �ملادة 46، �لتي تن�ص على هذ� �لتدبر �النت�صايف �أي�صا 
للم�ص���رتي �لذي يتعر����ص الإخالل بالعقد م���ن جانب �لبائ���ع.)2( ويف �إطار 
�لف���رع �خلا�ص بالتد�ب���ر �النت�صافية �ملتاحة للبائ���ع، يرد �حلق يف تنفيذ 
�لتز�م���ات �مل�صرتي يف بد�ية �لتد�ب���ر �النت�صافية �ملختلفة �ملتاحة للبائع، 
ممث���ال �ص���ورة منعك�صة للو�صعية �لت���ي ينالها �لتدب���ر �النت�صايف �ملو�زي 

�ملتاح للم�صرتي �إز�ء �إخالل �لبائع بالعقد.)3(

2- وكثر� م���ا ينفذ �لق�صاة �أو �ملحكمون �مل���ادة 62 �أو ي�صت�صهدون بها 
من حيث �أنها متّكن �لبائع من �أن يطلب دفع ثمن �لب�صائع �ملباعة.)4( ومن 
�لناحي���ة �الأخرى يندر جد�، كما يت�صح من �ل�صو�ب���ق �لق�صائية، �أن يتخذ 
�لبائع �إجر�ء ق�صائيا للمطالبة باالأد�ء �ملطابق اللتز�م ��صتالم �لب�صائع)5( 
 �أو �أن ت�صت�صهد قر�ر�ت �ملحاكم باملادة 62 فيما يتعلق بالتز�م �ال�صتالم.)6( 
���ل �لبائع، عندما يو�جه مب�ص���رٍت يرف�ص ��صتالم  ويف معظ���م �الأحيان يف�صّ

�لب�صائع، �أن يف�صخ �لعقد ويطالب بالتعوي�ص.

 �ل�صروط �لعامة �ملتعلقة بحق �لبائع
 يف �ملطالبة بالتنفيذ

3- كما يت�صح من هذ� �حلكم، ينطبق حق �لبائع يف �ملطالبة بالتنفيذ 
عل���ى كل �لتز�م���ات �مل�ص���رتي. ويلزم �أن يك���ون �لبائع ق���د تعر�ص الإخالل 

بالعقد،)7( ولكن ال �عتبار لطبيعة �الإخالل ومد�ه.

4- ويخ�ص���ع �حل���ق يف �ملطالب���ة بالتنفيذ مبوج���ب �مل���ادة 62 لنوعني من 
�لقيود: �لقيد �الأول و�رد يف �ملادة 62 نف�صها؛ و�لقيد �لثاين ينتج من �ملادة 28.

5- فبموج���ب �مل���ادة 62، ُيح���رم �لبائ���ع م���ن �حل���ق يف �أن يطل���ب من 
ا يتعار�ُص" مع  �مل�ص���رتي تنفي���ذ �لتز�ماته �إذ� كان �لبائع قد "��صتعم���ل حقًّ
�ملطالبة بالتنفيذ. وحاالت �لتعار����ص متنوعة. فيوجد �لتعار�ص، يف جملة 
�أم���ور، يف حالة �لف�صخ )�ملادة 64()8( �أو، �إذ� كانت قد ُحددت فرتة زمنية 
�إ�صافي���ة لقيام �مل�ص���رتي بالتنفيذ )�ملادة 63 )1((، فخ���الل تلك �لفرتة 
)�مل���ادة 63 )2((. وباملثل، ُيحرم �لبائ���ع �لذي باع ب�صائع كان يتعني عليه 
�أن يحفظها كما هو من�صو�ص عليه يف �ملادة 88 من �حلق يف �أن يطلب من 

�مل�صرتي ��صتالمها.

�لت���ي  �التفاقي���ة،  م���ن   28 �مل���ادة  م���ن  �لث���اين  �لقي���د  6- وينبث���ق 
تك���ون �ملحكم���ة مبوجبه���ا غ���ر ملزم���ة باإ�ص���د�ر �أم���ر ب���االأد�ء �ملطاب���ق 
ل�صال���ح �لبائ���ع، حت���ى �إذ� كان ذل���ك مطلوب���ا عل���ى نح���و �آخ���ر مبقت�صى 
�مل���ادة 62، �إذ� مل يك���ن م���ن �ص���اأن �ملحكم���ة �أن تق���وم بذل���ك مبقت�ص���ى 
حتكمه���ا ال  �لت���ي  �ملماثل���ة  بالعق���ود  يتعل���ق  فيم���ا  �لوطن���ي   قانونه���ا 

�التفاقية.)9(

�لتنفيذ

7- لكي يتمكن �لبائع من �لتعويل على حقوقه مبوجب �ملادة 62، يتعني 
�أن "يطل���ب" من �مل�ص���رتي تنفيذ �لتز�مات���ه. وتبعا لذلك، يج���ب �أن يكون 
 هناك طلب و��صح من �لبائع باأن يفي �مل�صرتي بااللتز�م مو�صع �لنظر.)10( 
وال يل���زم توجيه �إخطار م�صبق باالإخ���الل �أو �لقيام باأي �إجر�ء �صكلي معني 

�آخر من جانب �لبائع.

8- وال تق�ص���ر �التفاقي���ة ح���ق �لبائ���ع يف �أن يطلب من �مل�ص���رتي �أد�ء 
�لتز�مات���ه على فرتة زمنية معينة.)11( ويخ�صع هذ� �حلق لفرت�ت �لتقادم 
�لعادية �لت���ي يفر�صها �لقانون �لوطني �ملنطبق �أو �التفاقية �ملتعلقة بفرتة 

�لتقادم يف �لبيع �لدويل للب�صائع، �إذ� كانت منطبقة.

احلوا�صي

)1( لالطالع على مزيد من �لتعليقات ب�صاأن هذه �مل�صاألة، �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 28، �لفقرة 1.

)2( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 46.

)3( �نظر �لنبذة ب�صاأن �ملادة 46.

www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=150 :صلوفاكيا، 12 �آذ�ر/مار�ص 2009، متاحة بال�صلوفاكية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن� ،Okresný súd Komárno  )4(

step=FullText&6، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090312k1.html؛ Okresný súd Komárno، �صلوفاكيا، 24 �صباط/فرب�ير 

www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1506&step=FullText
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1506&step=FullText


2009، متاح���ة بال�صلوفاكية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1471&step=FullText، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 1020 ]هيئة حتكي���م �لتجارة �الأجنبية �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة �ل�صربية، �صربيا، 28 كانون 
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http://cisgw3.law.pace. :صلوفاكي���ا، 22 �أيار/ماي���و 2008، متاحة بال�صلوفاكية يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن� ،Okresný súd Bratislava III ؛law.pace.edu/cases/094505gr.html
 Zhèjiāng shěng gāojí rénmín ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080522k1.html :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،edu/cisg/text/080522k1slovak.pdf
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http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/ :2008، 53، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن ،Internationales Handelsrecht ،2008 كالرزروه���ي، �أملاني���ا، 14 �صباط/فرب�ي���ر

text/080214g1german.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080214g1.html؛ Okresný súd Banská Bystrica، �صلوفاكيا، 7 
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http://cisgw3. :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/071122hungarian.pdf :2007، متاحة بالهنغارية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
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http://cisgw3.law.pace.edu/ :هنغاري���ا، 6 حزير�ن/يوني���ه 2007، متاحة بالهنغارية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،Csongrád Megyei Bíróság ؛pace.edu/cases/071107k1.html

 Hospodars’kyy sud Donets’koï ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070606h1.html :متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،cisg/text/070606hungarian.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071211u5. :ملحكم���ة �لتجارية يف �إقليم دونيت�صك(، �أوكر�نيا، 13 ني�صان/�أبريل 2007، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�( oblasti
html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 29 كانون �الأول/دي�صمرب 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 15 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 
2006، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r2.html؛ �ملحكمة �ملحلية يف بامبرغ، �أملاني���ا، 23 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2006، 
Internationales Handelsrecht، 2007، 113، متاح���ة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1400.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت 
عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 826 ]�ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعليا يف ميوني���خ، �أملانيا، 19 ت�صري���ن �الأول/�أكتوبر 2006[، 
Internationales Handelsrecht، 2007، 30، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1394.pdf، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html؛ حمكمة منطقة هوف، �أملانيا، 29 �أيلول/�صبتمرب 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r2.html؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�ص���ادي و�لتج���اري �ل���دويل �ل�صيني���ة، جمهورية �ل�ص���ني �ل�صعبية، 20 �أيلول/�صبتم���رب 2006، متاحة 
باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060920c1.html؛ Krajský súd Nitra، �صلوفاكيا، 23 حزير�ن/يوني���ه 2006، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060623k1.html؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، حزير�ن/يونيه 
2006، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060600c1.html؛ ق�صية كالوت رقم 911 ]حمكمة �لعدل يف جنيف، �صوي�صر�، 12 �أيار/
مايو Revue suisse de droit international et européen ،]2006، 2008، 197؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 7 
ني�صان/�أبري���ل 2006، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060407r1.html؛ �ملحكمة �الإقليمي���ة �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، 3 ني�صان/
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1218.pdf :أبريل 2006، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

cases/060403g1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 9 �آذ�ر/مار�ص 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060309r1.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 15 �صباط/فرب�ير 2006، متاحة 
باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060215u5.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد 
�لرو�ص���ي، 13 �صباط/فرب�ي���ر 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060213r1.html؛ هيئة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060127r1. :لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 27 كانون �لثاين/يناير 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 13 كانون �لثاين/يناير 2006، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060113r1.html؛ Efetio Athinon )حمكم���ة �ال�صتئن���اف يف �أثينا(، �ليونان، 2006 )�مللف رقم 2006/4861(، متاحة باليونانية يف �الإنرتنت 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060000gr. :خال�صة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/060000greek.pdf :عل���ى �لعنو�ن

html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 27 كانون �الأول/دي�صمرب 2005، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051227r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 19 �أيلول/�صبتمرب 2005، متاحة باالإنكليزية 
يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050919u5.html؛ جلنة �لتحكيم �القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�ص���ني �ل�صعبية، 2 �أيلول/
�صبتم���رب 2005، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050902c1.html؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف 
�الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 2 حزير�ن/يونيه 2005، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050602r1.html؛ هيئة �لتحكيم 
http://cisgw3.law.pace. :لتج���اري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 10 �صباط/فرب�ير 2005، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
edu/cases/050210r1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 24 كانون �لثاين/يناير 2005، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050124r1.html؛ �ملحكمة �لتجاري���ة يف برن، �صوي�صر�، 22 كانون �الأول/دي�صمرب 2004، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت 
على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1192.pdf؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 19 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2004، متاحة 
 Praxis Internationalen Privat- ،2004 ؛ حمكمة منطقة كيل، �أملانيا، 27 متوز/يوليهhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/041019u5.html :باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
und Verfahrensrechts، 2007، 417، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1534.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت 
على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 28 حزير�ن/

يوني���ه 2004، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040628r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرف���ة �لتجارة و�ل�صناعة يف 
�الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 17 حزير�ن/يونيه 2004، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040617r1.html؛ هيئة حتكيم 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :لتج���ارة �الأجنبي���ة �لتابع���ة لغرفة �لتج���ارة و�ل�صناع���ة �ل�صربية، �صربي���ا، 27 �أيار/ماي���و 2004، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن�
www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ �ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعلي���ا يف دو�صل���دورف، �أملاني���ا، 21 ني�صان/�أبري���ل 2004، متاحة باالأملاني���ة يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�نcases/040527sb.html
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/914. :؛ �ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف دو�صل���دورف ]�أملانيا، 21 ني�صان/�أبريل 2004[، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�نurteile/913.pdf
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http:// :؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 20 ني�صان/�أبريل 2004، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�نpdf
cisgw3.law.pace.edu/cases/040420r1.html؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبي���ة، 9 ني�صان/�أبريل 2004، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040409c1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 19 
�آذ�ر/مار����ص 2004، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة 
يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 12 �آذ�ر/مار�ص 2004، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040312r1.html؛ هيئة �لتحكيم 
http://cisgw3.law.pace. :لتج���اري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 24 �صباط/فرب�ير 2004، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
edu/cases/040224r1.html؛ �ملحكم���ة �الحتادي���ة، �صوي�ص���ر�، 19 �صباط/فرب�ي���ر Revue suisse de droit international et européen ،2004، 2005، 121، متاح���ة بالفرن�صية يف 
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id= :خال�صة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/839.pdf :الإنرتن���ت على �لعنو�ن�
step=Abstract&979؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 16 �صباط/فرب�ير 2004، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040216r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتج���ارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 3 �صباط/فرب�ير 
2004، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040203r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد 
�لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 2 �صباط/فرب�ير 2004، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040202r1.html؛ �ملحكمة �ملحلية يف بييليفلد، 
http:// :متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/905.pdf :أملانيا، 12كانون �الأول/دي�صمرب 2003، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
www. :؛ �ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعلي���ا يف رو�صتوك، �أملانيا، 27 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2003، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�نcisgw3.law.pace.edu/cases/031212g1.html
cisg-online.ch/cisg/urteile/815.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031027g1.html؛ حمكمة �لعدل يف جنيف، �صوي�صر�، 19 
�أيلول/�صبتم���رب 2003، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/854.pdf؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة 
و�ل�صناع���ة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 �أيلول/�صبتم���رب 2003، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917r1.html؛ 
�ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعليا يف رو�صتوك، �أملانيا، 15 �أيلول/�صبتمرب 2003، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/920.pdf، متاحة باالإنكليزية 
يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030915g1.html؛ حمكمة منطقة هامب���ورغ، �أملانيا، 10 �أيلول/�صبتمرب 2003، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/874.pdf؛ �ملحكمة �ملحلية يف بييليفل���د، �أملانيا، 15 �آب/�أغ�صط�ص 2003، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/906.pdf، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html؛ حمكمة منطقة مون�صينغالدباخ، 
�أملاني���ا، 15 متوز/يولي���ه Internationales Handelsrecht ،2003، 2003، 229، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg-online.ch//cisg/urteile/813.pdf، متاحة 
باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد 
�لرو�ص���ي، 30 �أيار/ماي���و 2003، متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030530r1.html؛ �ملحكمة �ملحلية يف غي�صني، �أملانيا، 18 �آذ�ر/

 Choziajstviennyj sud Homieĺskoj oblasti[ 496 ؛ ق�صية كالوت رق���مwww.cisg-online.ch/cisg/urteile/951.pdf :مار����ص 2003، متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن
)�ملحكم���ة �القت�صادي���ة يف �إقليم غوميل(، بيالرو�ص، 6 �آذ�ر/مار����ص 2003[؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهوري���ة �ل�صني �ل�صعبية، 17 �صباط/فرب�ير 
2003، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030217c1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد 
 Vysšjeho http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030217r1.html؛  �لعن���و�ن:  عل���ى  �الإنرتن���ت  باالإنكليزي���ة يف  متاح���ة  �صباط/فرب�ي���ر 2003،  �لرو�ص���ي، 17  �الحت���اد  �لرو�ص���ي، 
Choziajstviennoho Suda Riespubliki Bielaruś )�ملحكمة �القت�صادية �لعليا يف جمهورية بيالرو�ص(، بيالرو�ص،3 كانون �لثاين/يناير 2003، متاحة بالرو�صية يف �الإنرتنت على 
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id :خال�صة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن ،http://spravka-jurist.com/base/part-zz/tx_wswpbe.htm :لعن���و�ن�

step=Abstract&1389=؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 27 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021227c1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 10 كانون �الأول/

دي�صم���رب 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021210r1.html؛ هيئة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف 
�الحت���اد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�صي، 2 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2002، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021202r1.html؛ حمكمة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ال�صتئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، 2 كان���ون �الأول/دي�صمرب 2002، ن�ص �لق���ر�ر بالهولندية وخال�ص���ة باالإنكليزية متاحان يف �الإنرتن���ت على �لعن���و�ن�
cases/021202b1.html؛ Húběi shěng wǔhàn shì zhōngjí rénmín fǎyuàn )حمكم���ة ووه���ان �ل�صعبي���ة �ملتو�صطة �لتابعة ملحافظة هوب���اي(، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 9 �أيلول/

�صبتم���رب 2002، متاحة بال�صيني���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=69، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020909c3.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 636 ]حمكمة �ال�صتئناف �لوطنية �لتجارية يف بوينو�ص �آيري�ص، �الأرجنتني، 21 متوز/يوليه 2002[؛ هيئة 
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pace.edu/cases/020607r1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 16 ني�صان/�أبريل 2002، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020416r1.html؛ هيئة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 22 
�آذ�ر/مار����ص 2002، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020322r1.html؛ حمكمة منطقة ميونيخ، �أملانيا، 27 �صباط/فرب�ير 2002، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن ،http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/654.htm :متاح���ة باالأملانية يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن

cases/020227g1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتج���اري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 22 كانون �لثاين/يناي���ر 2002، متاحة باالإنكليزية يف 
�الإنرتن���ت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020122r1.html؛ حمكمة منطقة هامبورغ، �أملانيا، 21 كانون �الأول/دي�صمرب 2001، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1092.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011221g1.html؛ هيئة �لتحكيم 
http://cisgw3.law.pace. :لتج���اري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحت���اد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 25 �أيلول/�صبتمرب 2001، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
edu/cases/010925r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 17 متوز/يوليه 2001، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت 
عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010717r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 30 �أيار/مايو 
2001، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010530r2.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة يف �الحتاد 
�لرو�صي، �الحتاد �لرو�صي، 25 �أيار/مايو 2001، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010525r1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :بغرف���ة �لتج���ارة و�ل�صناع���ة يف �الحتاد �لرو�صي، �الحت���اد �لرو�صي، 25 كان���ون �لثاين/يناير 2001، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت عل���ى �لعن���و�ن

cases/010125r1.html؛ جلن���ة �لتحكي���م �القت�ص���ادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبي���ة، 6 كانون �الأول/دي�صمرب 2000، متاح���ة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على 
�لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001206c1.html؛ حمكمة �ال�صتئناف يف باري�ص، فرن�صا، 12 ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2000، متاحة بالفرن�صية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: 
www.cisg-france.org/decisions/121000v.htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001012f1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري 
�لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �الأوكر�نية، �أوكر�نيا، 8 �أيلول/�صبتمرب 2000، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000908u5.html؛ 
�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف غر�ت�ص، �لنم�صا، 15 حزير�ن/يونيه 2000، متاحة باالأملانية يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/799.pdf، متاحة باالإنكليزية 
�إيطالي���ا، 29 كان���ون �الأول/دي�صم���رب 1999[، ]حمكم���ة بافي���ا،  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000615a3.html؛ ق�صي���ة كالوت رق���م 380   يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: 
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 Corriere Giuridico، 2000، ٩32، متاح���ة بالإيطالية يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/991229i3italian.html، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991229i3.html؛ ق�شية كالوت رقم 807 ]جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 30 
http://cisgw3.law. :حزيران/يونيه ١٩٩٩[؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، ال�شني، ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٩، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
 Schweizerische Zeitschrift für ،]؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 333 ]املحكم���ة التجاري���ة يف كانت���ون اآرغ���او، �شوي�ش���را، ١١ حزيران/يوني���ه ١٩٩٩pace.edu/cases/990611c1.html
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=485&step=FullT :2000، ١١7، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان ،Internationales und Europäisches Recht

ext، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990611s1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم 265 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة 
الهنغارية، هنغاريا، 25 اأيار/مايو ١٩٩٩[، Transportrecht-Internationales Handelsrecht، 2000، ١6؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤70 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة 
وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 22 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩8[؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤6٩ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد 
الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 6 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩8[، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981006r1.html؛ ق�شية كالوت رقم 
http://www. :200١، 200، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩8 3٤٤ ]املحكم���ة املحلي���ة يف اإرف���ورت، اأملاني���ا، 2٩ متوز/يولي���ه
globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/561.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980729g1.html؛ حمكمة منطقة 
برل���ني، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩8، متاحة بالأملانية يف الإنرتن���ت على العنوان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=440&step=FullText، متاحة بالإنكليزية 
يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980324g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، 
١0 كان���ون الثاين/يناي���ر ١٩٩8، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980110r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة 
وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 2٩ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩7، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970929r1.html؛ 
 ،١٩٩8 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]١٩٩7 ق�ش���ية كالوت رقم 2١7 ]املحكمة التجارية يف اآرغاو، �شوي�ش���را، 26 اأيلول/�شبتمرب
http://cisgw3.law. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/329.pdf :78، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان
www. :؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 273 ]املحكم���ة الإقليمية العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩7[، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العنوانpace.edu/cases/970926s1.html
globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/282.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g1.html؛ ق�شية كالوت رقم 
 ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/495.htm :283 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩7[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g3.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني 
ال�ش���عبية، 26 حزيران/يوني���ه ١٩٩7، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970626c1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤6٤ ]هيئة التحكيم 
التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١١ حزيران/يونيه ١٩٩7[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد 
الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، 25 �ش���باط/فرباير ١٩٩7، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970225r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١2 �ش���باط/فرباير ١٩٩7، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
cases/970212r1.html؛ Fújiàn shěng gāojí rénmín fǎyuàn )املحكمة ال�شعبية العليا يف فوجيان(، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 3١ كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩6، متاحة بالإنكليزية 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970402c1.html؛ املحكم���ة املحلية يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١2 ت�ش���رين الثاين/نوفم���رب ١٩٩6، متاحة بالأملانية يف 
الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/400.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961112g1.html؛ هيئة 
http:// :التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 8 ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر ١٩٩6، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت عل���ى العنوان

cisgw3.law.pace.edu/cases/961008r1.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 30 اآب/اأغ�شط�س ١٩٩6، متاحة بالإنكليزية يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960830c1.html؛ ق�شية كالوت رقم 376 ]املحكمة املحلية يف بييليفلد، اأملانيا، 2 اآب/اأغ�شط�س ١٩٩6[، متاحة بالأملانية 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/960802g1german.html :يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان
http://cisgw3.law.pace. :؛ هيئة التحكيم والو�شاطة التابعة للغرف ال�شوي�شرية، �شوي�شرا، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانcases/960802g1.html
edu/cases/960531s1.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١6 اأيار/مايو ١٩٩6، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960516c1.html؛ املحكمة اجلزئية يف اأم�شرتدام، هولندا، ١5 اأيار/مايو ١٩٩6، Nederlands Internationaal Privaatrecht، ١٩٩6، الرقم 
http:// :٤05؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١٩ اآذار/مار�س ١٩٩6، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/960319r1.html؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 2١١ ]حمكمة كانتون فود، �شوي�ش���را، ١١ اآذار/مار�س ١٩٩6؛ ق�ش���يتان[، متاحت���ان بالأملانية يف الإنرتنت على 
العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/333.pdf، متاحتان بالإنكليزية يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960311s2.html؛ 
http:// :هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١3 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩5، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/951213r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١ كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩5، 
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951201r1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة الهنغارية، هنغاريا، ١7 ت�شرين 
الثاين/نوفم���رب ١٩٩5، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951117h1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١70 ]حمكمة منطقة ترير، اأملانيا، 
www.globalsaleslaw. :١٩٩6، 56٤، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Neue Juristische Wochenschrift–Rechtsprechungsreport ،]١٩٩5 ١2 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر

org/content/api/cisg/urteile/160.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951012g1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950515r1. :بغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١5 اأيار/مايو ١٩٩5، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
html؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ٤١0 ]حمكم���ة منطق���ة اآل�ش���فيلد، اأملاني���ا، ١2 اأيار/ماي���و ١٩٩5[، Neue Juristische Wochenschrift–Rechtsprechungsreport، ١٩٩6، ١20، متاح���ة 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/170. :متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950512g1.html :بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان
www.globalsaleslaw.org/ :؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ١35 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف فرانكف���ورت، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١٩٩5[، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وانhtm
content/api/cisg/urteile/137.htm، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950331g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ١3٤ ]املحكمة 
الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 اآذار/مار�س ١٩٩5[، Neue Juristische Wochenschrift–Rechtsprechungsreport، ١٩٩6، ١532، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/145.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١3٩ ]هيئة 
التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 3 اآذار/مار�س ١٩٩5[؛ حمكمة منطقة نوردهورن، اأملانيا، ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٤، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940614g1. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/259.htm :بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان

html؛ املحكم���ة املحلي���ة يف هانوفر، اأملانيا، ١ كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩3، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/244.htm؛ جلنة حماية 
 ،http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/rmexi1.htm :التجارة اخلارجية يف املك�ش���يك، املك�ش���يك، ٤ اأيار/مايو ١٩٩3، متاحة بالإ�ش���بانية يف الإنرتنت على العنوان
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930504m1.html؛ ق�شية كالوت رقم ١0٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩2، 
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)5( انظر Zhèjiāng shěng gāojí rénmín fǎyuàn )حمكمة ال�ش���عب العليا يف حمافظة زيجيانغ(، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 2٤ ني�ش���ان/اأبريل 2008، متاحة بال�ش���ينية 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2058.pdf :يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان
 ،200١ ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) ،2000 ؛ حمكمة منطقة هامبورغ-اآلتونا، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�شمربcases/080424c1.html
582، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/692.htm؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 5 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩3، 
متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/215.htm؛ قارن ق�شية كالوت رقم ١33 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 
8 �ش���باط/فرباير ١٩٩5[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/143.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g1.html )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)Polimeles Protodikio Athinon )6، اليونان، 200٩، خال�ش���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html؛ ق�ش���ية 

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]١٩٩8 كالوت رق���م 25١ ]املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوري���خ، �شوي�ش���را، 30 ت�ش���رين الثاين/نوفم���رب
Recht، ١٩٩٩، ١86، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/415.pdf؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 2١7 ]املحكمة التجارية يف 
كانت���ون اآرغ���او، �شوي�ش���را، 26 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩7[، Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht، ١٩٩8، 78، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت 
على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/329.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970926s1.html؛ 
هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكي���م رقم ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8786، املجلد ١١، الرقم 2، 

.www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=463&step=FullText :2000، 70، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
ذ امل�شرتي التزامًا...." )7( انظر املادة 6١ )١(: "اإذا مل ُينفِّ

)8( انظر التعليق على م�شروع التفاقية الذي اأعّدته اأمانة الأون�شيرتال ب�شاأن م�شروع املادة 58، الفقرة ١0.

)٩( انظر النبذة ب�شاأن املادة 28.

)١0( لالطالع على تاأكيد مماثل، انظر النبذة ب�شاأن املادة ٤6.

)١١( لالطالع على مالحظة م�شابهة فيما يتعلق بتطبيق املادة ٤6، انظر النبذة ب�شاأن املادة ٤6.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080424c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080424c1.html
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=463&step=FullText


املادة 63

َد للم�شرتي فرتًة اإ�شافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته. )١( يجوز للبائع اأن يحدِّ

���َذ التزاماته يف  ���ى فيها البائُع اإخطارًا من امل�ش���رتي باأنه لن ينفِّ )2( فيم���ا ع���دا احلالت التي يتلقَّ
َرة له  دة، ل يجوز للبائع قبل انق�ش���اء هذه الفرتة اأن ي�ش���تعمل اأيَّ حقٍّ من احلقوق املقرَّ الفرتة الإ�ش���افية املحدَّ

ه يف طلب تعوي�شات عن التاأخري يف التنفيذ. يف حالة خمالفة العقد. غري اأنَّ البائَع ل يفقد ب�شبب ذلك حقَّ

مقّدمة

١- بال�ش���ماح للبائع بتحديد فرتة اإ�شافية للم�شرتي لتنفيذ التزاماته، 
 متنح املادة 63 البائع حقا م�شاويا للحق املمنوح للم�شرتي مبقت�شى املادة ٤7:

 فاحلكمان مت�شوران بنف�س الطريقة وم�شاغان بعبارات متماثلة. واملادة 63 
مفيدة ب�ش���فة خا�ش���ة فيما يتعلق بحق البائع يف اإعالن ف�ش���خ العقد عمال 
باملادة 6٤: فاملادة 6٤ )١( )ب( تن�س على اأنه، اإذا مل يدفع امل�شرتي الثمن 
 اأو مل َي�ش���تلم الب�ش���ائَع خالل الفرتة الإ�ش���افية املحددة وفق���ًا للمادة 63، 
ل  يجوز للبائع اإعالن ف�ش���خ العقد. ومن ثم فاإن حتديد فرتة اإ�ش���افية ي�شهِّ
ف�ش���خ العقد.)١( بيد اأن اآلية ف�ش���خ العقد هذه ل تنطبق اإل يف حالت عدم 

دفع الثمن اأو عدم ا�شتالم الب�شائع.

2- وتن����س امل���ادة 63 )2( عل���ى اأن البائع الذي مينح امل�ش���رتي فرتة 
اإ�ش���افية ل يجوز له، خالل تلك الفرتة، اأن ي�ش���تعمل اأيَّ �ش���بيل انت�ش���اف 
���ه يف املطالبة بتعوي�س  اإزاء خمالف���ة العق���د، ولكنه مع ذل���ك يحتفظ بحقَّ
عن التاأخري يف التنفيذ. واملق�شود من الأثر امللزم للبائع الذي يرتتب على 
د تلك الفرتة الإ�شافية هو حماية امل�شرتي، الذي يحق  الإخطار الذي يحدِّ
له اأن يتوقع، ول �ش���يما عند ال�شتعداد لتنفيذ التزاماته، اأن البائع �شيقبل 

التنفيذ املطلوب.)2( 

 حتديد فرتة اإ�شافية 
)املادة 63 )١((

3- يحق للبائع اأن يحدد فرتة اإ�ش���افية للم�شرتي، ولكنه غري ملزم باأن 
يفعل ذلك لكي يتمكن من اللجوء اإىل �شبل النت�شاف املختلفة التي تن�س 
عليها التفاقية، مبا يف ذلك ف�شخ العقد.)3( وقد �شددت عدة قرارات على 
الطابع الختياري ملنح الفرتة الإ�ش���افية.)٤( غري اأن املحاكم تعتمد اأحيانا 

التف�شري املعاك�س.)5(

٤- ولي�س ماأذونا للم�شرتي باأن يحدد فرتة اإ�شافية اإل عند انق�شاء وقت 
 تنفيذ اللتزام مو�ش���ع النظر، كما يت�ش���ح من الروح القانونية للحكم.)6( 
وتبع���ا لذل���ك ن�س اأح���د الق���رارات على اأن "حتدي���د فرتة اإ�ش���افية حتى 
قب���ل اأن ت�ش���بح املطالبة املعني���ة م�ش���تحقة ل ميكن اأن ي�ش���كل فرتة ذات 
�ش���لة باملعن���ى املق�ش���ود يف امل���ادة 63"، حت���ى اإذا كانت الف���رتة املحددة 

تنق�ش���ي بعد تاريخ ال�ش���تحقاق.)7( وحكمت حمكمة اأخرى مبثل ذلك بعد 
اأن اأ�ش���ارت اإىل اأن امل���ادة 63 "تفرت�س م�ش���بقا، يف الواق���ع، اأنه مت بالفعل 
اإعالن امل�ش���رتي خمال بالعقد" قبل اأن مينح البائع الفرتة الإ�شافية، واأن 
تاري���خ الدفع املبني يف الفاتورة، التي �ش���درت يف وقت اإر�ش���ال الب�ش���ائع، 
���ر عل���ى اأنه فرتة اإ�ش���افية.)8( غ���ري اأن اإح���دى املحاكم،  ل ميك���ن اأن يف�شَّ
عندم���ا لقت �ش���عوبة مماثل���ة فيما يتعلق ببيع �ش���يارات حي���ث كان تاريخ 
دف���ع الثمن خا�ش���عا لتوجيه اإخطار م�ش���بق م���ن البائع بتوافر ال�ش���يارات 
وباأرق���ام هياكله���ا، قبل���ت ب���اأن البائ���ع ميكن اأن يح���دد فرتة اإ�ش���افية يف 
نف����س الإخطار الذي اأ�ش���بح به الثمن م�ش���تحق الدف���ع؛ ولحظت املحكمة 
 اأن ا�ش���رتاط توجيه ر�ش���التني منف�ش���لتني م���ن البائع من �ش���اأنه اأن يكون

"�شكالنية بحتة".)٩( 

5- ويتم تقرير الفرتة الإ�ش���افية التي مينحها البائع بوا�ش���طة اإخطار 
من البائع اإىل امل�ش���رتي.)١0( ويجب اأن يبني البائع بو�ش���وح اأنه يتعني على 
 امل�شرتي اأن يقوم بالتنفيذ خالل فرتة اإ�شافية حمددة اأو قابلة للتحديد.)١١( 
ول يف���ي مبقت�ش���يات امل���ادة 63 )١( توجيه طلب عام باأن يقوم امل�ش���رتي 
بتنفي���ذ واجبات���ه اأو اأدائها ف���ورا اأو دون اإبطاء.)١2( وميك���ن حتديد الفرتة 
بالتاري���خ ال���ذي يج���ب اأن يت���م في���ه التنفي���ذ )مث���ال بحل���ول 30 اأيل���ول/
�ش���بتمرب( اأو بف���رتة زمنية )مثال يف غ�ش���ون �ش���هر من هذا الي���وم(.)١3( 
وكم���ا لوح���ظ يف اأحد قرارات املحاك���م، لي�س �ش���روريا اأن ين�س الإخطار 
 عل���ى اأن تنفي���ذ اللت���زام قيد البح���ث �ش���رُيف�س اإذا حدث بعد انق�ش���اء

الفرتة الإ�شافية.)١٤( 

6- ويج���ب اأن تكون الفرتة الإ�ش���افية التي يحدده���ا البائع ذات طول 
معق���ول لتف���ي مبقت�ش���يات امل���ادة 63. ويتم تقيي���م معقولية ط���ول الفرتة 
الإ�شافية وفقا لظروف الق�شية، مبا يف ذلك الأعراف التجارية والعادات 
التي ا�شتقر عليها التعامل بني الطرفني.)١5( وتكون الفرتة املعقولة فيما يتعلق 
 با�ش���تالم الب�ش���ائع اأطول عموما من الفرتة املنطبقة على دفع الثمن.)١6( 
وق���د اعُت���ربت ف���رتة 2٩ يوما ل�ش���تالم 200 طن من حل���م اخلنزير فرتة 
معقول���ة،)١7( وكذل���ك ف���رتة �ش���هرين ون�ش���ف ال�ش���هر ل�ش���تالم ماكين���ة 
طباعة،)١8( يف حني اأن فرتة اأطول قليال من �شهر واحد حددها البائع من 
طرف واحد بعد اإبرام عقد البيع، تلتها فرتة اإ�ش���افية قدرها �ش���بعة اأيام، 
ل�ش���تالم امل�ش���رتي ١.600 طن من اأنابيب الأ�ش���عة الكاثودية امل�شتعملة، 
متثل حمولة ١١0 �شاحنات، اعُتربت غري معقولة.)١٩( وقد �شملت الفرتات 
الت���ي اعُت���ربت معقول���ة �ش���راحة اأو �ش���منيا م���ا يلي: ف���رتة قراب���ة اأربعة 
اأ�ش���هر لدفع الثمن؛)20( ف���رتة 20 يوما لفتح خطاب اعتم���اد؛)2١( فرتة 20 
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يوم���ا لدفع الثم���ن؛)22( فرتة 13 يوما لفت���ح خطاب اعتم���اد اأو دفع الثمن 
وال�ست���ام الب�سائ���ع؛)23( فرتة 10 اأي���ام لدفع الثمن؛)24( ف���رتة �سبعة اأيام 
لدف���ع الثمن؛)25( فرتة يومني لدفع الثم���ن حيث كان البائع قد وافق �سابقا 
على ع���دة تاأجيات لتاريخ اال�ستحقاق؛)26( فرتة ت�سع���ة اأيام لدفع الثمن، 
ُح���ددت يف اإخط���ار اأ�سبح مبوجبه الثم���ن اأي�سا م�ستح���ق الدفع؛)27( فرتة 
10 اأي���ام لدفع الثمن وا�ستام الب�سائع؛)28( فرتة 10 اأيام لدفع الثمن؛)29( 
ف���رتة 10 اأيام للدف���ع بوا�سطة خطاب اعتماد حي���ث كان امل�سرتي متاأخرا 
بالفع���ل عن الدفع لعدة اأ�سه���ر؛)30( وحد زمني لفرتة ال�س���داد قدره اأربعة 
اأ�سه���ر مت حتديده عق���ب مفاو�سات بني الطرف���ني.)31( ويف املقابل، قررت 
اإح���دى املحاك���م اأن فرتة �سبعة اأي���ام حيث كان امل�سرتي ق���د رف�ض �سابقا 
 دفع الثم���ن مفرطة الق�سر؛ وحدد الق�ساة الفرتة املعقولة باأ�سبوعني.)32( 
وباملث���ل، اعُت���رت فرتة ثاث���ة اأيام لتق���دمي تاأكيد م�س���ريف لفتح خطاب 

اعتماد مفرطة الق�سر يف الظروف املحيطة.)33( 

7- وال يوج���د يق���ني ب�س���اأن النتائ���ج القانوني���ة املرتتب���ة عل���ى الفرتة 
االإ�سافي���ة االأق�سر من اأن ت�س���كل فرتة معقولة. فوفقا الأح���د االآراء، لي�ض 
ملث���ل هذه الفرتة اأثر. ووفقا لراأي اآخر، حتل ف���رتة اإ�سافية معقولة الطول 
حمل الفرتة التي ُرف�ست ب�سبب ق�سرها. وقد اعتمد اأحد قرارات املحاكم 

هذا النهج الثاين �سراحة.)34( 

م���ن حي���ث  االإ�سافي���ة الأي متطلب���ات  الف���رتة  من���ح  8- وال يخ�س���ع 
ال�س���كل، وفقا للمبداأ العام ال���ذي يق�سي بالتحرر من ال�س���روط ال�سكلية، 
عل���ى اخل���روج  للطرف���ني  يج���وز  اأن���ه  اإال  11؛)35(  امل���ادة  تق���رره   ال���ذي 

هذا املبداأ.)36( 

  اآثار حتديد فرتة اإ�سافية
)املادة 63 )2((

9- يتي���ح البائع للم�س���رتي فر�سة نهائي���ة مبنحه ف���رتة اإ�سافية الأداء 
التزام���ه.)37( وي�سب���ح البائع ملزم���ا بهذا التعهد. ومن ثم ف���اإن البائع "ال 
َرة له  يج���وز له، خال تلك الف���رتة، اأن ي�ستعمل اأيَّ حقٍّ من احلق���وق املقرَّ
يف حال���ة خمالف���ة العقد" )امل���ادة 63 )2(، اجلمل���ة االأوىل(. وعلى وجه 
اخل�سو����ض، ُيعلَّق خال ه���ذه الفرتة حق البائع يف ف�س���خ العقد وحقه يف 
املطالب���ة بالتعوي����ض ع���ن االأ�سرار لعدم تنفي���ذ العقد. غري اأن���ه، كما هو 
من�سو�ض عليه يف اجلملة الثانية من املادة 63 )2(، ال يفقد البائَع، بقيامه 

ه يف طلب تعوي�سات عن التاأخري يف التنفيذ.)38(  مبنح فرتة اإ�سافية، حقَّ

10- ويتوق���ف تعليق �سبل االنت�ساف املتاح���ة للبائع لدى انق�ساء الفرتة 
االإ�سافية دون اأن يقوم امل�س���رتي بالتنفيذ. وينق�سي هذا التعليق اأي�سا يف 
احلال���ة املحددة التي يكون فيها البائع قد ت�سلم اإخطارا من امل�سرتي، كما 
���َذ التزاماته يف الفرتة  ه���و من�سو�ض علي���ه يف املادة 63 )2(، باأنه لن ينفِّ
دة. ولكي يك���ون االإخطار املقدم من امل�سرتي نافذا، يتعني  االإ�سافية املحدَّ
اأن يك���ون البائ���ع قد ا�ستلمه، وهذا خروج على القاع���دة العامة الواردة يف 
امل���ادة 27 من االتفاقية. ويف احلالت���ني كلتاهما، تكون للبائع حرية اللجوء 

اإىل �سبل االنت�ساف املختلفة املن�سو�ض عليها يف املادة 61.

11- واإذا اأدى امل�س���رتي التزامات���ه خ���ال الف���رتة االإ�سافي���ة الت���ي مت 
حتديده���ا، ُيحرم البائع من كل �سبل االنت�س���اف املتاحة له اإزاء االإخال 
بالعقد من جانب امل�سرتي، با�ستثناء احلق يف طلب التعوي�ض عن االأ�سرار 

ب�سبب التاأخري يف االأداء )املادة 63 )2(، اجلملة الثانية(.

احلوا�ضي

www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do= :1( انظر ق�سية كاوت رقم 649 ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 31 اآذار/مار�ض 2004[، متاحة باالإيطالية يف االإنرتنت على العنوان(
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Internationales Handelsrecht، 2004، 65 )اأب���دت املحكم���ة حججه���ا من حيث وقوع اإخال جوهري، ومل تعلق اأي نتائج قانونية خا�س���ة على الفرتة االإ�سافية التي حددها البائع 
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)3( انظر النبذة ب�ساأن املادة 64.
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اال�ستئن���اف يف غرينوب���ل، فرن�سا، 4 �سباط/فراير 1999[، متاحة بالفرن�سية يف االإنرتنت على العن���وان: www.cisg-france.org/decisions/040299.htm؛ ق�سية كاوت رقم 281 

.934 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ض، اأملانيا، 17 اأيلول/�سبتمر[
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/655. :5( انظ���ر حمكمة منطقة غوتنغني، اأملانيا، 20 اأيلول/�سبتمر 2002، متاحة باالأملانية يف االإنرتنت على العنوان(

htm، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020920g1.html؛ ق�سية كاوت رق���م 293 ]هيئة التحكيم ال���وّدي يف هامبورغ، اأملانيا، 

www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=966&step=FullText
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=966&step=FullText
www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QSC/2000/421.html
www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QSC/2000/421.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=966&step=FullText
www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=966&step=FullText
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/655.htm
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/655.htm


2٩ كان���ون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩8[، Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungsreport، ١٩٩٩، 780؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 307 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�ش���ا، ١١ اأيل���ول/
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :١٩٩7، 2٤5، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Österreichische Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩7 ش���بتمرب�

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970911a3.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،urteile/340.pdf

ذ امل�شرتي التزامًا..."(. )6( انظر اأي�شا املادة 6١ )"اإذا مل ُينفِّ

)7( انظ���ر املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف براندينب���ورغ، اأملاني���ا، ١8 ت�ش���رين الثاين/نوفم���رب Internationales Handelsrecht ،2008، ١05 ،200٩، esp. ١١١-١١2، متاحة 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1734.pdf :بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان
.cases/081118g1.html

www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case :8( ق�شية كالوت رقم 6٤٩ ]حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 3١ اآذار/مار�س 200٤[، متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،&id=966&step=FullText

)٩( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٩ ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر Internationales Handelsrecht ،2006، 2007، 30، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1394.pdf

www. :١0( ولكن انظر هيئة حتكيم التجارة الأجنبية التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة ال�شربية، �شربيا، ١5 متوز/يوليه 2008، متاحة بال�شربية يف الإنرتنت على العنوان(

globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1795.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html )كان التزام تعهد 
به امل�ش���رتي، خالل مفاو�ش���ات اأجراها الطرفان، بدفع الثمن �ش���من حد زمني قدره قرابة اأربعة اأ�ش���هر، يت�شمن فرتة اإ�شافية باملعنى املق�ش���ود يف املادة 63 )١((؛ هيئة التحكيم 
http://cisgw3.law. :التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١ كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩5، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/951201r2.html )اعُترب اتفاق اأُبرم اأثناء فرتة �شريان العقد على اأنه مينح امل�شرتي فرتة اإ�شافية(.

،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)7586 ١١( ولكن انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير ١٩٩2 )قرار التحكيم رقم( 

www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=134 :١0١7، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان .esp ،١0١5 ،١٩٩5 Journal du droit international ،60 ،١٩٩5 
م ا�شتنتج وجود فرتة اإ�شافية من جمرد عدم قيام البائع باأي ت�شرف عندما جوبه بعدم �شداد امل�شرتي للثمن(. step=FullText& )يبدو اأن املحكَّ

)١2( انظر التعليق على م�شروع املادة 5٩، الفقرة 7. التعليق على م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن عقود البيع الدويل للب�شائع، من اإعداد اأمانة الأون�شيرتال.

)١3( انظر التعليق على م�شروع املادة 5٩، الفقرة 7. التعليق على م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن عقود البيع الدويل للب�شائع، من اإعداد اأمانة الأون�شيرتال.

)١٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٩ ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر Internationales Handelsrecht ،2006، 2007، 30، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1394.pdf

www.cisg-france.org/decisions/221206. :١5( انظر املحكمة العليا يف �شرتا�شبورغ، فرن�شا، 22 كانون الأول/دي�شمرب 2006، متاحة بالفرن�شية يف الإنرتنت على العنوان(

htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html )اأ�ش���ار احلكم اإىل دور الأعراف والعادات التي ا�ش���تقر عليها التعامل بني 
الطرفني(.

)١6( بالنظر اإىل اأن القرار مل ُين�ش���ر كامال، ل ميكن حتديد الطول امل�ش���بوط للفرتة التي اعتربها الق�ش���اة معقولة يف ق�شية كالوت رقم ٤7 ]املحكمة املحلية يف اآخني، اأملانيا، 

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/86. :١٩٩3، 760، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩3 ١٤ اأيار/مايو
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930514g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،htm

http://www.globalsaleslaw.org/content/api/ :١7( انظ���ر املحكم���ة املحلية يف بييليفلد، اأملانيا، ١8 كان���ون الثاين/يناير ١٩٩١، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان(

.cisg/urteile/174.htm

 ،١٩٩٩ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale ،]١٩٩8 ١8( ق�شية كالوت رقم 6٤5 ]حمكمة ال�شتئناف يف ميالنو، اإيطاليا، ١١ كانون الأول/دي�شمرب(

.١١2
 ،www.cisg-france.org/decisions/221206.htm :١٩( املحكمة العليا يف �شرتا�ش���بورغ، فرن�شا، 22 كانون الأول/دي�شمرب 2006، متاحة بالفرن�شية يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
www. :20( هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الأجنبي���ة التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة ال�ش���ربية، �ش���ربيا، ١5 متوز/يولي���ه 2008، متاحة بال�ش���ربية يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1795.pdf

)2١( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2003 )قرار التحكيم رقم ١١8٤٩(، Yearbook Commercial Arbitration، املجلد 3١، 2006، ١٤8، متاحة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html :يف الإنرتنت على العنوان
www.globalsaleslaw.org/ :200١، 208، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،2000 22( املحكمة العليا، النم�شا، 28 ني�شان/اأبريل(

content/api/cisg/urteile/581.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000428a3.html )بعد اإر�ش���ال تذكريين بالدفع وانق�ش���اء 
فرتة اإ�شافية واحدة دون نتيجة(.

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]١٩٩[، ]١٩٩٩7 23( ق�شية كالوت رقم 26١ ]املحكمة املحلية يف �شانه، �شوي�شرا، 20 �شباط/فرباير(

Recht، ١٩٩٩، ١٩5، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/426.pdf، متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html )�شبق يف املا�شي حتديد عدة فرتات اإ�شافية(.

 ،2005 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،2002٤( املحكمة التجارية يف كانتون �ش���انت غالني، �شوي�ش���را، 2٩ ني�شان/اأبريل ٤(

http://cisgw3.law. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/962.pdf :١2١، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان
.pace.edu/cases/040429s1.html

http://cisgw3. :25( هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ش���ناعة الأوكرانية، اأوكرانيا، ١٩ اأيلول/�ش���بتمرب 2005، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان(

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und ،2003 ؛ املحكمة التجارية يف كانتون �ش���انت غالني، �شوي�ش���را، ١١ �ش���باط/فربايرlaw.pace.edu/cases/050919u5.html
Europäisches Recht، 200٤، ١07، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/900.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html :العنوان
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www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :26( املحكم���ة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�ش���ا، 2٤ كانون الثاين/يناير 2002، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،urteile/801.pdf

)27( ق�ش���ية كالوت رق���م 826 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١٩ ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر Internationales Handelsrecht ،]2006، 2007، 30، متاحة بالأملانية 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1394.pdf :يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان
.cases/061019g1.html

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]١٩٩7 28( ق�ش���ية كالوت رق���م 2١7 ]املحكمة التجارية يف اآرغ���او، �شوي�ش���را، 26 اأيلول/�ش���بتمرب(

http://cisgw3. :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970926s1.html :١٩٩8، 78، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Recht
.law.pace.edu/cases/970926s1.html

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]2٩( ق�ش���ية كالوت رق���م 333 ]املحكم���ة التجارية يف اآرغاو، �شوي�ش���را، ١١ حزيران/يوني���ه ١٩٩٩(

Recht، 2000، ١١7، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العنوان: www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=485&step=FullText، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990611s1.html :العنوان

 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،2002 30( املحكمة التجارية يف كانتون �ش���انت غالني، �شوي�ش���را، 3 كانون الأول/دي�ش���مرب(

http://cisgw3.law. :متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050919u5.html :١٩٩٩، ١٩5، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العنوان
.pace.edu/cases/030211s1.html

 )3١( هيئ���ة حتكي���م التج���ارة الأجنبي���ة التابع���ة لغرف���ة التج���ارة وال�ش���ناعة ال�ش���ربية، �ش���ربيا، ١5 متوز/يولي���ه 2008، متاح���ة بال�ش���ربية يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1795.pdf

)32( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروهي، اأملاني���ا، ١٤ �ش���باط/فرباير Internationales Handelsrecht ،2008، 2008، 53، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080214g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1649.pdf

 ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/192.htm :33( حمكمة منطقة كا�ش���يل، اأملانيا، 2١ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩5، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950921g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
)3٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروهي، اأملاني���ا، ١٤ �ش���باط/فرباير Internationales Handelsrecht ،2008، 2008، 53، متاحة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1649.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080214g1.html )حد 
زمني قدره اأ�شبوعان بدل من �شبعة اأيام(.

)35( انظر النبذة ب�شاأن املادتني ١١ و٩6.

 )36( انظ���ر جلن���ة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 28 �ش���باط/فرباير 2005، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتن���ت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050228c1.html )لحظ���ت جلنة التحكيم اأن البائع تخلف عن توجيه اإخطار كتابي لتحديد فرتة اإ�ش���افية، وهذا يخالف العقد، الذي مبوجب 
�شروطه يتعني اأن تكون اأي معلومات ير�شلها اأحد الطرفني اإىل الآخر يف �شكل كتابي(.

 ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/192.htm :37( املحكمة املحلية يف كا�شيل، اأملانيا، 2١ اأيلول/�شبتمرب ١٩٩5، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950921g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1131. :38( حمكمة منطقة بايرويت، اأملانيا، ١0 كانون الأول/دي�شمرب 200٤، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041210g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،pdf
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 املادة 6٤

)١( يجوز للبائع ف�شخ العقد:
)اأ(  اإذا كان عدم تنفيذ امل�ش���رتي للتزام من اللتزامات التي يرّتبها عليه العقد اأو هذه التفاقية 

ي�شّكل خمالفة جوهرية للعقد؛ اأو
)ب(   اإذا مل ينّفذ امل�شرتي التزامه بدفع الثمن اأو مل يت�شّلم الب�شائع يف الفرتة الإ�شافية التي حّددها 

البائع وفقا للفقرة )١( من املادة 63، اأو اإذا اأعلن اأنه �شوف ل يفعل ذلك خالل تلك الفرتة.

)2(    اأما يف احلالت التي يكون امل�شرتي فيها قد دفع الثمن فال يجوز للبائع ف�شخ العقد اإل اإذا وقع 
الف�شخ:

)اأ(  يف حالة التنفيذ املتاأّخر من قبل امل�شرتي، قبل اأن يكون البائع قد علم باأن التنفيذ قد مت؛
)ب(   ويف حالت املخالفات الأخرى غري التنفيذ املتاأّخر، اإذا وقع الف�شخ يف ميعاد معقول، وذلك:

)١( بعد اأن يكون البائع قد علم باملخالفة اأو كان من واجبه اأن يعلم بها؛ اأو
)2(  بع���د انق�ش���اء فرتة اإ�ش���افية يحّددها البائع وفقا للفق���رة )١( من امل���ادة 63، اأو بعد اأن يعلن 

امل�شرتي اأنه �شوف ل ينّفذ التزاماته خالل تلك الفرتة الإ�شافية.

نظرة جمملة

١- حتدد املادة 6٤ احلالت التي يحق للبائع اأن يعلن فيها ف�شخ العقد. 
وميثل هذا احلكم �ش���ورة منعك�ش���ة لأحكام املادة ٤٩ التي يخ�شع لها حق 
امل�شرتي يف اإعالن ف�شخ العقد ب�شبب اإخالل البائع بالعقد.)١( وتخ�شع اآثار 
الف�ش���خ للمواد 8١ اإىل 8٤. ويجب على البائع اأن يعلن ف�ش���خ العقد بتوجيه 
اإخط���ار )امل���ادة 26(. ويتاح الف�ش���خ مبوج���ب امل���ادة 6٤ يف حالتني هما: 
اأول، اإذا كان تخلف امل�ش���رتي عن اأداء التزاماته التعاقدية ي�شّكل خمالفة 
جوهرية للعقد ح�ش���ب التعريف الوارد يف املادة 25 )املادة 6٤ )١( )اأ((؛ 
وثانيا، اإذا تخلف امل�ش���رتي عن دفع الثمن اأو ا�شتالم الب�شائع خالل فرتة 

اإ�شافية مت حتديدها عمال باملادة 63 )املادة 6٤ )١( )ب((.

2- وف�شخ العقد هو تدبري انت�شافي ي�شّكل مالذا اأخريا يتاح عندما ل 
ميكن اأن ُيتوقع من البائع اأن يوا�ش���ل التقيد بالعقد.)2( ول يحدث الف�ش���خ 
تلقائيا بل يتطلب اأن يوجه البائع اإخطارا بالف�ش���خ )املادة 26(. ويف حالة 
ع���دم دف���ع الثمن، يح���ق للبائع اأن يف�ش���خ العقد يف اأي وقت بعد ا�ش���تيفاء 
جميع ال�ش���روط امل�شبقة للف�شخ. وحيث يكون امل�شرتي قد دفع الثمن، يفقد 
 البائ���ع احل���ق يف ف�ش���خ العقد اإذا مل ميار�ش���ه خالل الف���رتات املحددة يف

املادة 6٤ )2(.

  الف�شخ ب�شبب املخالفة اجلوهرية للعقد 
)املادة 6٤ )١( )اأ((

 3- احلال���ة الأوىل الت���ي ي�ش���تطيع البائع فيها ف�ش���خ العقد مبقت�ش���ى
املادة 6٤ )١( هي عندما يرتكب امل�ش���رتي خمالفة جوهرية للعقد ح�ش���ب 

تعريفه���ا يف امل���ادة 25.)3( ويتطلب ذلك اأن ت�ش���بب خمالفة العقد �ش���ررا 
للبائ���ع يحرم���ه ب�ش���ورة جوهرية مم���ا كان يحق ل���ه اأن يتوقعه مبقت�ش���ى 
ع ه���ذه النتيجة ومل يكن من  العق���د، اإلَّ اإذا مل يكن الط���رُف املخالُف يتوقَّ
ع ه���ذه النتيجة  �ش���اأن اأّي �ش���خ�س �َش���ويِّ الإدراك م���ن نف�س ال�ش���لة يتوقَّ
يف نف����س الظ���روف )امل���ادة 25(. وقد لوح���ظ يف اأحد ق���رارات التحكيم 
يف ه���ذا ال�ش���دد اأن���ه "وفق���ا لالإط���ار الع���ام لالتفاقي���ة ولتف�ش���ريها يف 
���ر مفهوم املخالفة اجلوهرية عادة  ال�ش���وابق الق�ش���ائية على ال�شواء، يف�شَّ
تف�ش���ريا �ش���يقا بغية منع الإفراط يف ا�ش���تخدام ف�ش���خ العق���د".)٤( وتوفر 
ال�ش���وابق الق�ش���ائية اأمثلة عديدة عل���ى املخالفات اجلوهري���ة التي تتعلق 
بثالث���ة اأن���واع من خمالف���ات العقد التي ميكن ت�ش���ورها، وه���ي عدم دفع 
 الثم���ن وعدم ا�ش���تالم الب�ش���ائع وعدم تنفي���ذ التزامات اأخرى يفر�ش���ها 

العقد على البائع. 

٤- وعموما ي�شّكل التخلف النهائي عن دفع الثمن اأو عن دفع جزء كبري 
من���ه خمالفة جوهرية للعقد.)5( ويف كثري م���ن الأحيان ياأتي الربهان على 
التخلف النهائي عن دفع الثمن من اإعالن امل�ش���رتي اأنه لن يدفع الثمن)6( 
اأو من حالة اإع�شار امل�شرتي.)7( ويف املقابل، ل ُيعترب جمرد التاأخر يف دفع 
الثم���ن خمالفة جوهري���ة)8( ما مل يك���ن اأداء التزام دف���ع الثمن يف الوقت 
املح���دد اأم���را جوهري���ا يف العقد. كم���ا اأن التاأّخر يف فتح خط���اب اعتماد 
يف الوق���ت املح���دد يف العقد ل ي�ش���ّكل تلقائيا خمالفة جوهري���ة للعقد،)٩( 
غري اأنه ميكن اأن ي�ش���كل خمالفة جوهرية وفقا لظروف الق�ش���ية.)١0( ويف 
ق�ش���ية تتعل���ق باإبرام عدة عقود متتالية، اأمكن احلك���م باأن عدم دفع ثمن 
بع����س العقود ل ي�ش���كل خمالفة جوهرية للعقود الأخ���رى ما مل يكن البائع 
وامل�شرتي قد اأبرما اتفاقا اإطاريا.)١١( وحيث مل يدفع امل�شرتي الثمن ولكن 
ل يب���دو اأن متطلبات الإخالل اجلوهري قد ا�ش���توفيت، ميكن اأن ي�ش���تفيد 
البائع من حتديد فرتة اإ�ش���افية للم�ش���رتي للدفع، ويتيح ذلك للبائع ف�شخ 
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العقد عمال باملادة 6٤ )١( )ب( اإذا تخلف امل�شرتي عن دفع الثمن خالل 
تلك الفرتة.)١2(

5- وع���ادة ما ي�ش���ّكل التخلف النهائي للم�ش���رتي عن ت�ش���ّلم الب�ش���ائع 
خمالف���ة جوهري���ة للعق���د.)١3( وب�ش���فة عامة ل يعت���رب التاأّخر يف ت�ش���ليم 
الب�ش���اعة لب�ش���عة اأيام اإخالل جوهري���ا.)١٤( اإل اأن ه���ذا التاأخر ميكن اأن 
ي�ش���كل اإخ���الل جوهريا حي���ث تكون ملراعاة تاريخ ت�ش���ّلم الب�ش���ائع اأهمية 
خا�ش���ة للبائع ب�شبب هيكل العقد، وذلك مثال اإذا كان البيع يتعلق بب�شائع 
�ش���ريعة التلف اأو اإذا كان يتعني اأن يتمكن البائع من الو�ش���ول ال�شريع اإىل 
مرافق خزن الب�ش���ائع اأو نقلها.)١5( وقد رئي، فيما يتعلق بعقد ت�شليم على 
دفعات ي�شرتط على امل�شرتي اأن يت�شلم كمية حمددة من الب�شائع كل �شنة، 
اأن الطابع اجلوهري لالإخالل الذي ارتكبه امل�شرتي باأخذ كمية غري كافية 
من الب�شائع يف اإحدى ال�شنوات يجب تقييمه ح�شب عالقته بالكميات التي 
ين����س عليها العق���د يف جممله، ولي�س فقط الكميات الت���ي ينبغي توريدها 

�شنويا.)١6(

6- كم���ا اأّن عدم تنفي���ذ التزامات غري دفع الثمن اأو ت�ش���ّلم الب�ش���ائع 
 ميكن اأن ي�شكل اإخالل جوهريا حيث ت�شتوفى املعايري املبينة يف املادة 25. 
وق���د �ش���لمت اإح���دى املحاكم بوج���ود اإخالل جوه���ري فيم���ا يتعلق بحظر 
لإع���ادة الت�ش���دير مفرو�س عل���ى امل�ش���رتي.)١7( ويف املقاب���ل، راأت اإحدى 
املحاك���م، فيم���ا يتعل���ق بواج���ب امل�ش���رتي اأن يتعاون م���ع البائع يف و�ش���ع 
جدول زمني للت�ش���ليم لل�ش���نة القادمة، اأن عدم التعاون الكايف الذي يتهم 
 ب���ه البائع امل�ش���رتي ل ي�ش���كل اإخ���الل جوهريا يف �ش���وء املعاي���ري الواردة 

يف املادة 25.)١8(

 الف�شخ ب�شبب التخلُّف عن الدفع
 اأو ال�شتالم خالل فرتة اإ�شافية 
حمددة )املادة 6٤ )١( )ب((

7- تن�س املادة 6٤ )١( )ب( على �ش���بب ثاٍن لف�ش���خ العقد، ل ينطبق 
اإل يف ح���الت عدم دفع الثمن اأو التخلف عن ت�ش���ّلم الب�ش���ائع.)١٩( فيجوز 
للبائع اأن يف�ش���خ العقد اإذا مل يدفع امل�ش���رتي الثمن اأو مل يت�ش���ّلم الب�شاعة 
خالل الفرتة الإ�ش���افية التي يحّددها البائع مبقت�ش���ى املادة 63 )١(.)20( 
ويجوز للبائع اأي�ش���ا اأن يف�ش���خ العقد اإذا اأعلن امل�شرتي اأنه لن يدفع الثمن 
اأو يت�ش���ّلم الب�ش���ائع خالل الفرتة املحددة على هذا النح���و. ويتغلب احلق 
يف الف�ش���خ عمال باملادة 6٤ )١( )ب( على ال�ش���عوبات املحيطة مب�ش���األة 
م���ا اإن كان الإخ���الل ال���ذي يرتكبه امل�ش���رتي اإخالل جوهريا على اأ�ش���ا�س 
املعاي���ري املبينة يف امل���ادة 25. وميك���ن اأن يحدث يف حالت ا�ش���تثنائية اأن 
تذه���ب الق���رارات اإىل اأن���ه ل يحق للبائع اأن يف�ش���خ العق���د اإل اإذا كان قد 
 �ش���بق له اأن حدد للم�ش���رتي فرتة اإ�ش���افية للتنفيذ، وبذلك تتجاهل نطاق 

املادة 6٤ )١( )اأ(.)2١(

8- ول تنطب���ق اآلي���ة ف�ش���خ العقد املق���ررة يف امل���ادة 6٤ )١( )ب( يف 
احل���الت الت���ي يخالف فيه���ا امل�ش���رتي التزاما غري دف���ع الثمن اأو ت�ش���لُّم 
الب�ش���ائع. ول���ذا فم���ن املهم البت فيم���ا اإن كان اإخالل امل�ش���رتي ميكن اأن 
يعترب اإخالل بالتزام بدفع الثمن اأو ت�ش���لُّم الب�شائع. ومن املهم، بناء على 
ذل���ك، البت فيما اإن كان بالو�ش���ع تف�ش���ري خمالفة امل�ش���رتي باأنها انتهاك 

لاللت���زام بدفع الثمن اأم لاللتزام بت�ش���لم الب�ش���ائع. ومبوجب املادة 5٤، 
ت�ش���كل اخلط���وات اأو الإج���راءات الالزم���ة للتمك���ن من الدف���ع جزءا من 
اللت���زام بدفع الثمن. وهكذا يكون التخلف عن فتح خطاب اعتماد داخال 
يف نط���اق انطباق املادة 6٤ )١( )ب(.)22( وتنطبق احلجة نف�ش���ها اإذا مل 
عها منه لتمكني البائع من  ينفذ امل�شرتي الأعمال التي يكون من املعقول توقُّ

ت�شليم الب�شائع.

٩- وحي���ث يحدد البائع للم�ش���رتي فرتة اإ�ش���افية لأداء التزامات غري 
الت���زام دف���ع الثمن اأو ت�ش���ّلم الب�ش���ائع، ل يوؤدي تخلف امل�ش���رتي عن اأداء 
اللتزام املعني حتى نهاية تلك الفرتة اإىل ال�ش���ماح للبائع بالف�شخ مبوجب 
امل���ادة 6٤ )١( )ب(. ول ميكن ف�ش���خ العق���د اإل اإذا كان الإخالل جوهريا 
)امل���ادة 6٤ )١( )اأ((. غ���ري اأن هذا احلد الزمني لي����س دون اأي مفعول. 
فم���ن ناحية، ل يج���وز للبائع اأن يلجاأ خالل تلك الفرتة اإىل اأي �ش���بيل من 
�شبل النت�ش���اف ب�ش���بب الإخالل بالعقد )املادة 63 )2((. ومن الناحية 
الأخ���رى، ميك���ن اأن ي���وؤدي رف����س اأداء الت���زام غري دف���ع الثمن اأو ت�ش���ّلم 
الب�شائع اإىل ازدياد الوزن املعطى لعدم الأداء، وميكن اأن يوؤثر على تقييم 

الطابع اجلوهري لالإخالل الذي ارتكبه امل�شرتي.)23(

اإعالن ف�شخ العقد

١0- مبوج���ب امل���ادة 6٤، يت���م ف�ش���خ العقد بوا�ش���طة اإعالن م���ن البائع 
)"يجوُز للبائع ف�شُخ العقد"(.)2٤( ومبقت�شى املادة 26، ل يكون اإعالن ف�شخ 
 العق���د نافذا اإل اإذا مت بتوجيه اإخطار اإىل امل�ش���رتي.)25( ووفقا للمادة 27، 
ل يوؤدي التاأخري اأو اخلطاأ يف اإي�شال الر�شالة اأو عدم و�شولها اإىل حرمان 
البائ���ع من احل���ق يف التعوي���ل عليها. ووفقا للم���ادة ١١، ل يل���زم اأن يكون 
الإخطار كتابيا، ول يخ�ش���ع لأي �شروط ب�شاأن ال�شكل، ما عدا حيث ينطبق 
التحف���ظ الوارد يف املادة ٩6. ويعني مبداأ التحرر من ال�ش���روط ال�ش���كلية 
ال���ذي يحكم الإخطار اأن اإعالن الف�ش���خ ميكن اأن يتم �ش���فويا اأو اأن ينبثق 
من ت�ش���رف البائع.)26( واأيا كانت و�ش���يلة التعبري التي يختارها امل�شرتي، 
يجب اأن ي�ش���ري الإخطار بو�شوح اإىل اأن البائع ينهي العقد.)27( ووفقا لعدة 
ق���رارات م���ن املحاكم، يجوز اأن يكون اإعالن الف�ش���خ مدرج���ا يف الإخطار 
الذي يحدد به البائع للم�ش���رتي فرتة اإ�ش���افية لالأداء.)28( وهذا هو احلال 
حيث يعلن البائع، عندما يحدد الفرتة الإ�ش���افية، اأن العقد �شُيف�شخ فورا 
يف حالة عدم دفع الثمن خالل الفرتة املحددة.)2٩( ومن الناحية الأخرى، 
ل يكفي جمرد التهديد بف�ش���خ العقد.)30( وميكن اأن ينتج الف�شخ اأي�شا من 
رفع دعوى اأو ا�شتهالل اإجراء حتكيم بهدف ف�شخ العقد،)3١( اأو من احلكم 

بتعوي�س عن اخل�شارة الناجتة من عدم الأداء.)32(

 فرتة الإعالن عن الف�شخ
 عندما يكون الثمن

قد ُدفع )املادة 6٤ )2((

١١- حت���دد امل���ادة 6٤ )2( الأح���وال الت���ي يج���ب اأن مُيار����س فيها حق 
ن���ة. ومب���ا اأن القواعد  البائ���ع يف اإع���الن ف�ش���خ العقد خ���الل ف���رتات معيَّ
ال���واردة يف امل���ادة 6٤ )2( ل تنطب���ق اإل يف احل���الت الت���ي يك���ون فيه���ا 



امل�ض���ري قد دفع الثمن فاإن ح���ق البائع يف اإعالن ف�ض���خ العقد ال يخ�ضع، 
يف املقاب���ل، حل���دود زمنية ما دام امل�ض���ري مل يدفع الثمن كل���ه.)33( فاإذا 
مل يدف���ع امل�ض���ري �ض���وى جزء م���ن الثمن، ي�ضتم���ر حق البائ���ع يف اإعالن 
الف�ض���خ يف اأي وق���ت.)34( ويف حاالت ع���دم دفع الثمن، ال مين���ع البائع من 
 اإع���الن ف�ضخ العقد �ضوى تنازله عن ذلك احل���ق اأو ت�ضرفه املناق�ض ملبداأ 

ح�ضن النية.)35(

12- وحيث يكون امل�ضري قد دفع الثمن، يفقد البائع حقه يف ف�ضخ العقد 
 اإذا مل يعل���ن الف�ض���خ خالل الف���رات املن�ضو�ض عليه���ا يف املادة 64 )2(. 
���ز ه���ذا احلكم بني تاأخ���ري التنفي���ذ واملخالفات االأخ���رى غري تاأخري  ومييِّ
التنفي���ذ. ففي ح���االت تاأخري التنفيذ، يفق���د البائع حق���ه يف اإعالن ف�ضخ 
العق���د، م���ا مل يعلن ف�ضخه قبل اأن يعلم اأن التنفي���ذ قد مت )متاأخرا(. )36( 
وم���ن ث���م فاحلكم اأك���ر �ضرامة من امل���ادة 49 )2(، التي تن����ض على اأنه 

يف ح���االت تاأخري البائ���ع الت�ضليم ُي�ضمح للم�ضري بف���رة معقولة، بعد اأن 
يعلم اأن الت�ضلي���م قد مت، الإعالن ف�ضخ العقد.)37( وفيما يتعلق باأي خمالفة 
ز املادة 64 )2( )ب( وفق���ا ملا اإن كان البائع قد  غ���ري تاأخ���ري التنفيذ، متيِّ
ح���دد اأو مل يحدد فرة اإ�ضافية للتنفيذ وفقا للمادة 63 )1(. فاإذا مل تكن 
هناك فرة اإ�ضافي���ة للتنفيذ، يفقد البائع احلق يف اإعالن ف�ضخ العقد، ما 
مل ُيعِلن الف�ضخ خالل فرة معقولة بعد اأن يكون قد علم، اأو كان من واجبه 
اأن يعل���م، باملخالف���ة )املادة 64 )ب( )1((. وحيث يك���ون البائع قد حدد 
للم�ضري ف���رة اإ�ضافية للتنفيذ، يفقد احل���ق يف اإعالن ف�ضخ العقد ما مل 
ُيعلن الف�ضخ خالل فرة معقولة بعد انق�ضاء الفرة االإ�ضافية التي حددها 
اأو بعد اأن ُيعلن امل�ضري اأنه لن ينفذ التزاماته خالل تلك الفرة االإ�ضافية 
)املادة 64 )ب( )2((. ومل ين�ضاأ من املادة 46 )2( �ضوى �ضوابق ق�ضائية 

قليلة للغاية.

احلوا�شي

)1( ب�ضبب الت�ضابه بني احلكمني، ت�ضري املحاكم اأحيانا اإىل املادة 64 بدال من املادة 49: انظر املحكمة التجارية يف كورتريك ]بلجيكا، 4 حزيران/يونيه 2004[، متاحة بالهولندية 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1. :متاحة باالإنكليزي���ة يف االإنرنت على العنوان ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040604b1.html :يف االإنرن���ت على العنوان
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/267. :؛ املحكمة االإقليمية العليا يف نورنبريغ، اأملانيا، 20 اأيلول/�ضبتمرب 1995، متاحة باالأملانية يف االإنرنت على العنوانhtml
 ،690 ،1997 ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،]1996 انظ���ر ق�ضي���ة كالوت رقم 229 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 4 كان���ون االأول/دي�ضم���رب( htm
http://cisgw3.law.pace. :متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/260.htm :متاحة باالأملانية يف االإنرنت على العنوان

edu/cases/961204g1.html، التي اأ�ضري فيها اإىل اخلطاأ الوارد يف حكم املحكمة االإقليمية العليا يف نورنبريغ(. 

)2( انظ���ر املحكم���ة االإقليمية العليا يف براندينبورغ، اأملاني���ا، 18 ت�ضرين الثاين/نوفمرب IHR 2009 ،2008، 105، املوقع ال�ضبكي Cisg-online، 1734؛ لالطالع على مالحظة 

م�ضابهة فيما يتعلق باملادة 49، انظر النبذة ب�ضاأن املادة 49.
)3( انظر النبذة ب�ضاأن املادة 25.

)4( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�ضط�ض 1998 )قرار التحكيم رقم ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)9887، 2000، املجلد 11، 

.www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=469&step=FullText :الرقم 2، 109، متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على العنوان
)5( حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الواليات املتحدة، 29 اأيار/مايو 2009 (.Doolim Corp. v. R Doll, LLC et al)، متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html ( فيم���ا يتعلق بدفعية اأقل من الثمن بن�ضبة 25 يف املائ���ة(؛ حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ضرا، 2 كانون االأول/دي�ضمرب 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على العن���وان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/733.pdf :2002، متاح���ة بالفرن�ضي���ة يف االإنرنت عل���ى العن���وان
 ،2001 WL 34046276 ،]2001 ؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 578 ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�ضيغ���ان الغربية، الواليات املتحدة، 17 كانون االأول/دي�ضمربcases/021202s1.html
متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرنت عل���ى العن���وان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/011217u1.html (عدم دفع الثمن هو اأهم �ض���كل لالإخالل اجلوهري من جانب 
امل�ض���ري(؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 468 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ض���ي، االحتاد الرو�ضي، 5 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1998[؛ ق�ضية 

كالوت رقم 130 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، 14 كانون الثاين/يناير 1994[.
www.cisg-online.ch/cisg/ :6( انظ���ر، عل���ى �ضبيل املث���ال، حمكمة كانتون فاليه، �ضوي�ض���را، 2 كانون االأول/دي�ضم���رب 2002، متاحة بالفرن�ضي���ة يف االإنرنت على العن���وان(

urteile/733.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021202s1.html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 361 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف 
.4 ،2000 ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]1999 براون�ضفايغ، اأملانيا، 28 ت�ضرين االأول/اأكتوبر

 Federal Court Reports ،57 )1995( ،]1995 ق�ضية كالوت رقم 308 ]املحكمة االحتادية يف اأ�ضراليا، منطقة اأ�ضراليا اجلنوبية، اأدياليد، اأ�ضراليا، 28 ني�ضان/اأبريل )7(

.(Roder Zelt- und Hallenkonstruktionen GmbH v. Rosedown Park Pty Ltd. et al.) 240-216 )اأ�ضراليا(
 )8( املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف دو�ضل���دورف، اأملاني���ا، 22 متوز/يولي���ه Internationales Handelsrecht ،2004، 2005، 29، متاح���ة باالأملاني���ة يف االإنرن���ت على العنوان:

 www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/916.pdf، متاح���ة باالإنكليزي���ة يف االإنرن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ ق�ضية 
كالوت رقم 301 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1992، )قرار التحكيم رقم ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)7585 ، 1995، املجلد 6، الرقم 

.www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=134&step=FullText :2، 60، متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على العنوان
)9( جلن���ة التحكيم االقت�ض���ادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبي���ة، ني�ضان/اأبريل 2006 )قرار التحكيم رق���م CISG/2006/21(، متاحة باالإنكليزية يف 

االإنرن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060400c2.html؛ حمكمة منطقة كا�ضيل، اأملانيا، 21 اأيلول/�ضبتمرب 1995، متاحة باالأملانية يف االإنرنت على العنوان: 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/192.htm، متاح���ة باالإنكليزية يف االإنرن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950921g1.html؛ جلنة التحكيم االقت�ضادي 
والتج���اري ال���دويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 23 ني�ضان/اأبري���ل Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،1995، املجلد 1995، 2004، 1446، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950423c1.html :متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على العنوان
http://cisgw3. :10( جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 15 اأيلول/�ضبتمرب 2005، متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على العنوان(

law.pace.edu/cases/050915c1.html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 976 ]جلن���ة التحكيم االقت�ضادي والتج���اري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبي���ة، 26 حزيران/يونيه 2003[، 
متاحة باالإنكليزية يف االإنرنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030626c1.html؛ املحكمة العليا يف كوين�زالند، حمكمة اال�ضتئناف، اأ�ضراليا، 12 ت�ضرين االأول/
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اأكتوبر 433 QCA]2001[ ،2001 (Downs Investments v. Perwaja Steel)، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011012a2.html؛ 
ق�شيـــة كالوت رقـــم 631 ]املحكمة العليا يف كوينـزلند، اأ�شرتاليا، 17 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000[ (Downs Investments v. Perwaja Steel)، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 
العنـــوان: http://www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QSC/2000/421.html؛ جلنـــة التحكيـــم القت�شـــادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شـــن ال�شعبية، 1 اآذار/مار�س 
http://cisgw3.law.pace. :املجلـــد 1٩٩٩، 2004، 1585، متاحـــة بالإنكليزيـــة يف الإنرتنـــت على العنوان ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،1٩٩٩
 Zhōngguó ،]1؛ ق�شية كالوت رقم 717 ]جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شن ال�شعبية، 6 كانون الثاين/يناير ٩٩٩edu/cases/990301c1.html
 Yearbook ،)10274 املجلد 1٩٩٩، 2004، 1417؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ،guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān
Commercial Arbitration، املجلد 2٩، 2004، 8٩، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990274i1.html؛ جلنة التحكيم القت�شادي 
والتجـــاري الـــدويل ال�شينية، جمهورية ال�شن ال�شعبيـــة، 21 متوز/يوليـــه Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،1٩٩7، املجلد 1٩٩7، 2004، 2215، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970721c1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان
)11( ق�شيـــة كالوت رقـــم 826 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيـــخ، اأملانيا، 1٩ ت�شرين الأول/اأكتوبـــر Internationales Handelsrecht ،]2006، 2007، 30، متاحة بالأملانية 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحـــة بالإنكليزيـــة يف الإنرتنـــت علـــى العنـــوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1394.pdf :يف الإنرتنـــت علـــى العنـــوان
.cases/061019g1.html

)12( انظـــر، علـــى �شبيل املثال، جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الـــدويل ال�شينية، جمهورية ال�شن ال�شعبية، 15 اأيلول/�شبتمـــرب 2005، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050915c1.html؛ ق�شية كالوت رقم 243 ]حمكمة ال�شتئناف يف غرينوبل، فرن�شا، 4 �شباط/فرباير 1٩٩٩[، متاحة بالفرن�شية 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990204f1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنـــوان ،www.cisg-france.org/decisions/040299.htm :يف الإنرتنت علـــى العنوان
)لحظـــت املحكمـــة اأنـــه، يف غياب اإخـــالل جوهري،كان ينبغـــي للبائع اأن مينح امل�شرتي فـــرتة اإ�شافية يقـــوم خاللها بال�شتالم(؛ ق�شيـــة كالوت رقم 261 ]حمكمـــة منطقة �شانه، 
�شوي�شرا، 20 �شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]1٩٩7، 1٩٩٩، 1٩5-1٩7، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/426.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html )التخلف عن 

التح�شل على خطاب اعتماد خالل الفرتة الإ�شافية التي حددها البائع مبوجب املادة 63(.
)13( انظـــر ق�شيـــة كالوت رقم ٩87 ]جلنة التحكيم القت�شـــادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شن ال�شعبية، 22 اآذار/مار�س 2001[ (رف�س ا�شتئجار �شفينة لنقل 

 Schweizerische ،]1٩٩7 الب�شائـــع يف اإطـــار عقد بيع ب�شرط الت�شليم على ظهر ال�شفينة(؛ ق�شية كالوت رقم 217 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �شوي�شرا، 26 اأيلول/�شبتمرب
 ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/329.pdf :1٩٩8، 78، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht 
متاحـــة بالإنكليزيـــة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970926s1.html )رف�ـــس ت�شلُّم ب�شائع( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 227 
]املحكمـــة الإقليميـــة العليا يف هام، اأملانيا، 22 اأيلول/�شبتمـــرب Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]1٩٩2، 1٩٩٩، 24، متاحـــة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان: 
http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/57.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html )رف�س 
 Zhōngguó guójì jīngjì màoyì ،1٩٩3 ــم اأكـــر من ن�شف الب�شائع(؛ جلنة التحكيـــم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شن ال�شعبية، ٩ كانون الثاين/يناير ت�شلُـّ
zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān، املجلـــد 1٩٩3، 2004، 187، متاحـــة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930109c1.html )رف�س اإر�شال 

�شفينة لنقل الب�شائع يف اإطار بيع ب�شرط الت�شليم على ظهر ال�شفينة(.
www.cisg-france.org/ :14( ق�شيـــة كالوت رقـــم 243 ]حمكمـــة ال�شتئناف يف غرينوبـــل، فرن�شا، 4 �شباط/فربايـــر 1٩٩٩[، متاحة بالفرن�شيـــة يف الإنرتنت على العنـــوان(

م ت�شليمه على  decisions/040299.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990204f1.html )بيع ع�شري برتقال كان يتعن اأن ينظَّ
مـــدى عـــدة اأ�شهر، حيث اأعلن امل�شرتي عـــن تاأخري قدره ب�شعة ايام يف ت�شلُّم اإحدى الدفعات(؛ ولكن انظر ق�شية كالوت رقم 62٩ ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، 12 كانون الأول/

دي�شمـــرب Internationales Handelsrecht ،]2002، 2004، 65 )راأت املحكمـــة اأن التاأخري لب�شعـــة اأيام ي�شكل اإخالل جوهريا؛ وينبغي احلد من مغزى هذا التاأكيد، لأن البائع �شبق 
اأن منح امل�شرتي فرتة اإ�شافية دون نتيجة(.

)15( لالطـــالع علـــى تاأكيـــد مماثل، انظـــر املحكمة الإقليميـــة العليـــا يف دو�شلـــدورف، اأملانيـــا، 22 متوز/يوليـــه Internationales Handelsrecht ،2004، 2005، 2٩، متاحة 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزيـــة يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/916.pdf :بالأملانيـــة يف الإنرتنت على العنوان
cases/040722g1.html )بعد اأن ذكرت املحكمة هذا املبداأ، رف�شت وجود اإخالل جوهري فيما يتعلق بتاأخري ت�شليم اأحذية اأطفال م�شايرة للمو�شة(.

)16( املحكمـــة الإقليميـــة العليا يف براندينبورغ، اأملانيا، 18 ت�شريـــن الثاين/نوفمـــرب Internationales Handelsrecht ،2008، 200٩، 105، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1734.pdf :العنوان
)17( ق�شيـــة كالوت رقـــم 154 ]حمكمة ال�شتئنـــاف يف غرينوبل، فرن�شـــا، 22 �شباط/فربايـــر Journal du droit international ،]1٩٩5، 1٩٩5، 632، متاحة بالفرن�شية يف 

الإنرتنت على العنوان: www.cisg-france.org/decisions/220295.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950222f1.html )كان 
م�شرتطـــا علـــى بائـــع جينز، مبوجب العقـــد، اأن يقدم اإثباتا للمق�شد النهائـــي للب�شائع يف اأفريقيا واأمريكا اجلنوبيـــة بغية �شمان امتثال امل�شرتي حلظر اإعـــادة ت�شدير يتعلق، على 

اخل�شو�س، باأوروبا؛ وراأت املحكمة اأن تخلف امل�شرتي عن تقدمي ما يثبت املق�شد النهائي للب�شائع هو خمالفة جوهرية(.
)18( املحكمـــة الإقليميـــة العليا يف براندينبورغ، اأملانيا، 18 ت�شريـــن الثاين/نوفمـــرب Internationales Handelsrecht ،2008، 200٩، 105، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1734.pdf :العنوان
)1٩( هيئـــة التحكيـــم التابعـــة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�شبتمرب 1٩٩6 )قـــرار التحكيم رقـــم ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8574، املجلد 11، 

الرقـــم 2، 2000، 57، متاحـــة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/968574i1.html )اأ�شار احُلكم اإىل اخليار املتاح للبائع لف�شخ العقد ب�شبب 
املخالفة اجلوهرية اأو الف�شخ عند انق�شاء فرتة اإ�شافية دون تلّقي التنفيذ(.

)20( انظـــر، علـــى �شبيل الإي�شاح، املحكمـــة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 14 �شباط/فربايـــر Internationales Handelsrecht ،2008، 2008، 53، متاحة بالأملانية 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحـــة بالإنكليزيـــة يف الإنرتنـــت علـــى العنـــوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1649.pdf :يف الإنرتنـــت علـــى العنـــوان
 Schweizerische Zeitschrift ،]2002 دفع الثمن(؛ ق�شية كالوت رقم 886 ]املحكمة التجارية يف كاناتون �شانت غالن، �شوي�شرا، 3 كانون الأول/دي�شمرب( cases/080214g1.html
für Internationales und Europäisches Recht، 2003، 104؛ املحكمـــة الإقليميـــة العليـــا يف غرات�ـــس، النم�شـــا، 24 كانون الثاين/يناير 2002، متاحـــة بالأملانية يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/801.pdf :العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990301c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990301c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html
http://www.cisg-france.org/decisions/040299.htm
http://www.cisg-france.org/decisions/040299.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080214g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080214g1.html


www. :2000، 72٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتن���ت على العنوان ،Juristische Blätter ،]١٩٩7 2١( ق�سي���ة كالوت رق���م 307 ]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، ١١ اأيلول/�سبتم���ر(

globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/340.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970911a3.html. انظر اأي�سا النبذة 
ب�ساأن املادة 63، الفقرة 3.

 Schweizerische Zeitschrift für Internationales und ،]١٩٩7 22( انظر، على �سبيل الإي�ساح، ق�سية كالوت رقم 26١ ]حمكمة منطقة �سانه، �سوي�سرا، 20 �سباط/فراير(

Europäisches Recht، ١٩٩٩، ١٩5، متاح���ة بالأملانية يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/426.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html )التخلف عن التح�سل على خطاب اعتماد خالل الفرتة الإ�سافية التي حددها البائع مبوجب املادة 63(.

 ،١٩٩5 ،Journal du droit international ،]١٩٩5 23( انظ���ر، عل���ى �سبي���ل املثال، ق�سي���ة كالوت رقم ١5٤ ]حمكم���ة ال�ستئناف يف غرينوب���ل، فرن�س���ا، 22 �سباط/فراي���ر(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org/decisions/220295.htm :632، متاح���ة بالفرن�سي���ة يف الإنرتنت على العنوان
cases/950222f1.html )فيم���ا يتعل���ق بتخلف امل�سرتي عن تق���دمي الإثبات الذي ي�سرتطه العقد للمق�سد النهائي للب�سائع، ذكرت املحكم���ة، يف تقديرها للطابع اجلوهري لالإخالل 

الذي ارتكبه امل�سرتي، اأن البائع منح امل�سرتي فرتة معقولة للوفاء بالتزاماته التعاقدية(.
www.globalsaleslaw. :2٤( هيئة حتكيم التجارة الأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة يف �سربيا، �سربيا، ١5 متوز/يوليه 2008، متاحة بال�سربية يف الإنرتنت على العنوان(

org/content/api/cisg/urteile/1795.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 080715sb.html )"لف�سخ العقد، ل يلزم قرار من 
www. :حمكم���ة اأو م���ن هيئ���ة حتكيم"(؛ ق�سي���ة كالوت رقم 7٤6 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف غرات�س، النم�سا، 2٩ متوز/يولي���ه 200٤[، متاحة بالأملانية يف الإنرتن���ت على العنوان
globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1627.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html )"لي�س يف اتفاقية 

البيع اأي ف�سخ بواقع احلال للعقد"(.
)25( انظر جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ني�سان/اأبريل 2006 )قرار التحكيم رقم CISG/2006/21(، متاحة بالإنكليزية 

يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060400c2.html )مل ُتف�سخ العق���ود التي اأُبرمت يف هذه الق�سية، لأن البائع مل يخط���ر امل�سرتي بالف�سخ(؛ ق�سية 
www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/ :كالوت رق���م 7٤6 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف غرات�س، النم�سا، 2٩ متوز/يوليه 200٤[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،urteile/1627.pdf

www. :2005، 2٩، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،Internationales Handelsrecht ،20026( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 22 متوز/يوليه ٤(

globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/916.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html )كان ينبغي اأن يكون 
ن امل�سرتي م���ن اأن ي�ستنتج اأن البائع ينهي العقد(؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 2 كانون الأول/دي�سمر 2002، متاحة بالفرن�سية  �سل���وك البائ���ع الذي ي�ستظهر بالف�سخ �سلوكا ميكِّ
يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/733.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021202s1.html )ف�سخ 
العق���د "ح���دث عن طريق اأفعال قاطعة"(؛ ق�سي���ة كالوت رقم 2٤3 ]حمكمة ال�ستئناف يف غرينوبل، فرن�سا، ٤ �سباط/فراير ١٩٩٩[، متاح���ة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-france.org/decisions/040299.htm، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990204f1.html؛ املحكمة املحلية يف كا�سيل، 
http:// :متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/192.htm :اأملاني���ا، 2١ اأيلول/�سبتم���ر ١٩٩5، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان

cisgw3.law.pace.edu/cases/950921g1.html )"الإفادة الالزمة بهذا املعنى مبوجب املادة 26 من اتفاقية البيع ميكن اأن تتم �سمنيا"(.

)27( ق�سية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�سا، 28 ني�سان/اأبريل Österreichische Juristenzeitung ،]2000، 2000، ١67 (يجب اأن يكون وا�سحا بجالء من الإعالن 

اأن البائع مل يعد يرغب يف التقيد بالعقد(.
www.globalsaleslaw. :28( ق���ارن ق�سي���ة كالوت رقم 7٤6 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�سا، 2٩ متوز/يولي���ه 200٤[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

org/content/api/cisg/urteile/1627.pdf، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، 
http:// :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/801.pdf :النم�سا، 2٤ كانون الثاين/يناير 2002، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان

cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٩86 ]جلنة التحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، ال�سني، ٤ �سباط/فراير 2002[؛ ق�سية كالوت 
رق���م 26١ ]حمكمة منطقة �سانه، �سوي�سرا، 20 �سباط/فراي���ر ١٩٩7[، Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht، ١٩٩٩، ١٩5-١٩7، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/426.pdf :بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/970220s1.html. ولك���ن انظ���ر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2003 )قرار التحكيم رقم ١١8٤٩(، Yearbook Commercial Arbitration، املجلد 3١، 2006، 
د فرتة اإ�سافي���ة، "ي�ستوجب الإنهاء اإر�سال  ر اأنه، عندما حُتدَّ ١٤8، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html، التي تقرِّ

د بعد انق�ساء الفرتة الإ�سافية." اإخطار ثاٍن حمدَّ
www.cisg- :2٩( ق���ارن، لالطالع عل���ى �سيغة مماثلة، املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�سا، 2٤ كانون الثاين/يناير 2002، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

online.ch/cisg/urteile/801.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html )قال البائ���ع، عندما حدد فرتة اإ�سافية، 
اإن���ه "�س���وف يرف�س قب���ول الدفع ... و... �س���وف ... يطالب بتعوي�س ع���ن الإخالل بالعقد(؛ ق�سي���ة كالوت رقم 26١ ]حمكمة منطق���ة �سانه، �سوي�س���را، 20 �سباط/فراير ١٩٩7[، 
www.globalsaleslaw.org/ :١٩٩٩، ١٩5-١٩7، متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht
content/api/cisg/urteile/426.pdf، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (ق���ال البائع اإنه �سريف�س قبول التنفيذ 

ُّم الب�سائع اإذا انق�ست الفرتة الإ�سافية دون تنفيذ من جانب امل�سرتي(. وقيام امل�سرتي بت�سل
www.globalsaleslaw. :30( ق���ارن ق�سي���ة كالوت رقم 7٤6 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�سا، 2٩ متوز/يولي���ه 200٤[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

org/content/api/cisg/urteile/1627.pdf، متاح���ة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html )ورد يف الإخطار الذي حدد الفرتة 
ل على تقدمي مطالبات بالتعوي����س ب�سبب عدم التنفيذ اأو �سنف�س���خ العقد(؛ ق�سية كالوت رق���م 83 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 2 اآذار/ الإ�سافي���ة م���ا يل���ي: "�سنع���وِّ
www.globalsaleslaw.org/ :١٩٩٤، ١075، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ، Neue Juristische Wochenschrift–Rechtsprechungsreport (NJW-RR) ،]مار�س ١٩٩٤

content/api/cisg/urteile/108.htm، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940302g1.html )اإفادة حتتوي على تذكري باللتزام العالق 
بدفع الثمن وت�سري اإىل اإمكانية اأن ين�سحب البائع من العقد(.

www.cisg-france.org/ :3١( انظ���ر، عل���ى �سبي���ل املثال، املحكم���ة التجاري���ة يف فر�ساي، فرن�س���ا، ١3 اآذار/مار����س 20١0، متاح���ة بالفرن�سي���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

.١67 ،2000 ،Österreichische Juristenzeitung ،]2000 ؛ ق�سية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�سا، 28 ني�سان/اأبريلdecisions/120310.htm

)32( ق���ارن املحكم���ة املحلية يف كا�سيل، اأملانيا، 2١ اأيلول/�سبتم���ر ١٩٩5[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/192.htm، متاحة 

بالإنكليزي���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950921g1.html )ا�ستهل البائع اإجراءات قانونية مطالبا بالتعوي�س عن اخل�سارة الناجتة من "الف�سل 
التام" لل�سفقة(.
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)33( انظر تعليق اأمانة الأون�شيرتال على م�شروع املادة 60.

www.globalsaleslaw.org/ :34( انظر ق�شية كالوت رقم 53٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، 31 اأيار/مايو 2002[، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020531a3.html :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،content/api/cisg/urteile/1197.pdf

)35( انظ���ر ق�شي���ة كالوت رق���م 826 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 1٩ ت�شري���ن الأول/اأكتوب���ر Internationales Handelsrecht ،]2006، 2007، 30، متاحة 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1394.pdf :بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/061019g1.html )راأت املحكم���ة اأن احل���ق يف الف�ش���خ مل يت���م التنازل عنه على الرغم من مرور �شتة اأ�شهر بني حتديد البائع الف���رتة الإ�شافية واإعالن الف�شخ، لأن امل�شرتي ل 

ميكن اأن يتوقع اأن ل ي�شتخدم البائع حقوقه(.
)36( انظ���ر، كمث���ال للحكم، هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولي���ة، 2003 )قرار التحكيم رق���م Yearbook Commercial Arbitration ،)1184٩، املجلد 31، 2006، 

148، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html.)كان البائع قد اأر�شل خطابا بالف�شخ بعد اأن علم بفتح امل�شرتي )متاأخرا( 
خطاب العتماد(.

)37( انظر النبذة ب�شاأن املادة 4٩.

www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/1197.pdf
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�ملادة 65

)1( �إذ� كان �لعقد يق�صي باأن على �مل�صري �أن يعنّي �صكل �لب�صائع �أو مقايي�صها �أو �ل�صفات �الأخرى 
�ملمّيزة لها ومل يقّدم هذه �ملو��ص���فات يف �مليعاد �ملتفق عليه �أو خالل مدة معقولة بعد ��ص���تالم طلب بذلك من 
�لبائع جاز للبائع، دون �الإخالل باأي حقوق �أخرى له، �أن يحّدد �ملو��صفات بنف�صه وفقا حلاجات �مل�صري �لتي 

ميكن له معرفتها.

)2( �إذ� حّدد �لبائع بنف�صه �ملو��صفات كان عليه �أن يبّلغ �مل�صري بتفا�صيلها و�أن يحّدد فرة معقولة 
ميكن فيها للم�ص���ري �أن يحّدد مو��ص���فات خمتلفة. و�إذ� مل يقم �مل�ص���ري بذلك يف �ملدة �ملحّددة بعد ��صتالم 

�إخطار من �لبائع بهذ� �ل�صاأن ت�صبح �ملو��صفات �لتي و�صعها �لبائع نهائية.

مقدمة

1- تتناول �ملادة 65 �حلاالت �لتي يرك فيها �لعقد للم�صري حتديد "�صكَل 
زة لها" )�ملادة 56 )1((.   �لب�صائع �أو مقايي�صها �أو �ل�صفات �الأخرى �ملميِّ
ويتي���ح �حلكم للبائع �أن يت�ص���رف بدال من �مل�ص���ري، بحيث ي�ص���تطيع �أن 
يحدد بنف�صه �ملو��صفات �لتي يتطلبها �لعقد. ووفقا لذلك، متنح �ملادة 65 
�لبائع �صبيال �إ�صافيا من �صبل �النت�صاف بغية حفظ حقوقه. كما �أن �ملادة 
65 تو�ص���ح �مل���ادة 14 )1(: فاق���ر�ح �إبر�م �لعقد ميك���ن �أن يكون حمدد� 
حتديد� كافيا لي�ص���كل عر�ص���ا )�إيجابا( �إذ� كان �لعقد �ملقرح يق�صي باأن 
يكون هناك حتديد للب�ص���ائع بعد �إبر�مه.)1( وقر�ر�ت �ملحاكم �أو �لتحكيم 

�لتي طبقت �ملادة 65 �أو ��صت�صهدت بها نادرة جد�.)2(

 حق �لبائع يف �أن يحّدد �ملو��صفات
)�ملادة 65 )1((

2- يخ�ص���ع حق �لبائع يف �أن يحدد �ملو��ص���فات بنف�صه بدال من �لبائع 
لع���دة �ص���روط. ف���اأوال، يتع���ني �أن يك���ون �مل�ص���ري ق���د تخلف ع���ن حتديد 
�ملو��ص���فات "يف �مليعاد �ملتَّف���ق عليه". فاإذ� مل يكن هن���اك تاريخ مبنّي يف 
�لعقد بهذ� �ل�ص���دد، فيجب على �لبائع �لذي يرغب يف و�ص���ع �ملو��ص���فات 
�أن يطلب قبل ذلك من �مل�ص���ري �أن يقدم �ملو��صفات، �لتي يتعني �أن تقدم 
"خ���الل مدة معقولة بعد ��ص���تالم �لطل���ب". وهكذ� يجب �أن ي�ص���ل طلب 
�لبائع �إىل �مل�ص���ري لكي يكون نافذ�، على خ���الف �لقاعدة �لعامة �ملبينة 
يف �مل���ادة 27. وثاني���ا، يتعني �أن تكون �ملو��ص���فات �لتي ي�ص���عها �لبائع بعد 

تخلف �مل�ص���ري عن �لقيام بذلك م�صتوفية "حلاجات �مل�صري �لتي ميكن 
له معرفتها".

3- ولي�ص �لبائع ملزما باأن يحّدد �ملو��ص���فات �لتي يحتاجها �مل�صري. 
���ل �لبائع �العتماد على تد�بر �النت�ص���اف �الأخ���رى �ملتاحة �إز�ء  وقد يف�صِّ
خمالفة �مل�صري للعقد. كما �أن �ملو��صفات �لتي ي�صعها �لبائع ال تخل باأي 
حقوق �أخرى قد تكون للبائع. وهذ� يعني �أن �لبائع �لذي و�ص���ع �ملو��صفات 
يحتفظ باحلق يف �ملطالبة بالتعوي�ص عن �الأ�ص���ر�ر �لناجمة عن �خل�صارة 

�لتي �صببها تخلف �مل�صري.

 �إعمال �حلق يف حتديد �ملو��صفات
)�ملادة 65 )2((

4- تنظ���م �ملادة 65 )2( ممار�ص���ة �لبائع حقه يف حتديد �ملو��ص���فات 
بالنيابة عن �مل�ص���ري مبقت�ص���ى �ملادة 65 )1(. وُي�ص���رط على �لبائع �أن 
ُيبلغ �مل�صري بتفا�صيل مو��صفاته و�أن يحّدد ل�ه فرة معقولة يجوز خاللها 
للم�ص���ري �أن يقدم مو��ص���فات خمتلفة )�جلملة �الأوىل(. و�إذ� مل ي�صتفد 
�مل�ص���ري من �حل���ق يف تقدمي مو��ص���فات خمتلفة خالل �لف���رة �ملعقولة 
�ملحددة على هذ� �لنحو، تكون مو��صفات �لبائع ملزمة )�جلملة �لثانية(. 
وق���د رئ���ي �أنه �إذ� ق���دم �لبائ���ع مو��ص���فات دون �تخاذ �خلط���و�ت �الأولية 
�ملن�ص���و�ص عليه���ا يف �مل���ادة 65 )2(، ال تك���ون مو��ص���فات �لبائع ملزمة 

للم�صري، �لذي يحتفظ بحرّية تقدمي مو��صفات خمتلفة.)3(

احلوا�صي

)1( �نظر، فيما يتعلق بالعالقة بني �ملادة 65 من �تفاقية �لبيع وتكوين �لعقود، جلنة �لتحكيم �القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�ص���ينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 23 ني�صان/

�أبريل 1997 )قر�ر �لتحكيم رقم Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،)CISG/1997/08، �ملجلد 1997، 2004، 1740، متاحة باالإنكليزية يف �الإنرنت 
عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970423c2.html )بينم���ا �دع���ى �مل�ص���ري �أن �لعقد مل ُيربم، م�ص���تظهر�، يف جملة �أمور، باملادتني 14 )1( و65، �أ�ص���ارت هيئة 
�لتحكيم �إىل �أن �ملادة 65 "ال تن�ص على �أنه، �إذ� مل يبني �لطرفان تفا�صيل �لب�صائع، ال ينعقد �لعقد"(؛ ق�صية كالوت رقم 133 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، 8 �صباط/

�ص �ملادة 65 عن عدم قبول �لتعديل �ملقرح للعقد و�لذي يتعلق باأمور من بينها �لتحديد �ل�صروري ملو��صفات �لب�صائع(. فرب�ير 1995[ )ال ميكن �أن تعوِّ
http:// :2005، 841، متاح���ة باليوناني���ة يف �الإنرنت على �لعنو�ن ،Episkópisi Emporikoú Dikaíou ،)2006/4861 رق���م �ملل���ف( ليون���ان، 2006� ،Efeteio Athinon )2(

cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/060000greek.pdf، خال�صة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن:  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060000gr.html)ال ي�صر �لقر�ر 
�إال �إىل �ملادة 65 من بني �ص���بل �النت�ص���اف �ملتاحة للبائع(؛ جلنة �لتحكيم �القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�ص���ينية، جمهورية �ل�ص���ني �ل�ص���عبية، 29 �أيلول/�ص���بتمرب 2000، متاحة 
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بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000929c1.html )اأ�ش���ار امل�ش���رتي وحده اإىل املادة 65(؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل 
ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، 23 ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩7 )قرار التحكيم رقم Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،)CISG/1997/08، املجلد 
١٩٩7، 200٤، ١7٤0، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970423c2.html؛ حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، ١٩ ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩6، 
متاح���ة بالأملاني���ة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/165.htm؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١33 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 �ش���باط/فرباير 

.]١٩٩5
.www.cisg-online.ch/cisg/urteile/165.htm :3( حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، ١٩ ني�شان/اأبريل ١٩٩6، متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان(

http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/165.htm


الف�ضل الرابع من اجلزء الثالث

انتقال تبعة الهالك [انتقال التبعة] )املواد 70-66(

نظرة جمملة

١- يتناول الف�ش���ل الرابع من اجلزء الثالث من التفاقية انتقال تبعة 
 هالك الب�شائع اأو تلفها اإىل امل�شرتي. فاملادة الأوىل من الف�شل )املادة 66(

تبنّي الآثار على امل�ش���رتي بعد انتقال تلك التبعة اإليه. وحتّدد املواد الثالث 
الت���ي تعقبها )امل���واد 67-6٩( القواع���د املتعلقة بوقت انتق���ال التبعة اإىل 
امل�ش���رتي. وتبني املادة الأخرية من الف�ش���ل )املادة 70( تخ�ش���ي�س تبعة 
ق املواد 67-6٩  الهالك اأو التلف اإذا ارتكب البائع خمالفة جوهرية. وتطبَّ
اأي�ش���ا مقرتنة باملادة 36 التي تن�س على اأن البائع م�شوؤول عن اأي عيب يف 

املطابقة يوجد يف وقت انتقال التبعة.)١(

2- وكقاع���دة عام���ة، ينته���ي حتم���ل البائ���ع تبعة ه���الك الب�ش���ائع اأو 
تلفه���ا متى وف���ى بالتزامه بت�ش���ليم الب�ش���ائع اأو امل�ش���تندات )انظر الفرع 
الأول م���ن الف�ش���ل الثاين م���ن اجلزء الثال���ث )امل���واد 3١-3٤(، املعنون 
"ت�ش���ليم الب�ش���اعة وامل�ش���تندات"(. وكثريا ما تكون العبارات امل�شتخدمة 
يف الف�ش���ل الراب���ع ويف امل���واد 3١-3٤ متطابقة. ومن ثم ا�ش���ُتنتج يف اأحد 
 الق���رارات اأنه ينبغي تف�ش���ري كلم���ة "الناقل" يف املادت���ني 3١ و67 كلتيهما 

تف�شريا واحدا.)2( 

3- وتنطب���ق القواعد الواردة يف الف�ش���ل الرابع دون اعتبار ملا اإن كان 
البائع اأم امل�ش���رتي هو الذي ميلك الب�شائع.)3( ولذلك حتل اأحكام الف�شل 
الرابع حمل قانون البيع الوطني الذي يلقي التبعة على "مالك" الب�ش���ائع، 
رغم اأن النتيجة قد تكون هي نف�شها يف اأي حالة معّينة مبقت�شى التفاقية 
ومبقت�ش���ى القانون الوطني على ال�شواء.)٤( وراأت اإحدى املحاكم اأن هناك 
ممار�ش���ة دولية را�ش���خة تق�شي باأن حقوق ملكية الب�ش���ائع تنتقل يف وقت 
انتق���ال تبعة اله���الك ما مل ين�س العقد على غري ذل���ك.)5( وكانت العقود 
تت�ش���من يف تلك الق�شية �شرط "ال�شعر �شامال التكلفة والتاأمني وال�شحن" 
و�ش���رط "ت�شليم الب�ش���اعة خال�ش���ة اأجرة النقل" )اإىل املكان املق�شود(، 
التي تق�ش���ي باأن تنتقل التبعة يف وقت ت�ش���ليم الب�ش���ائع اإىل الناقل الأول. 
ولذلك كانت النتيجة يف تلك الق�شية هي اأن حقوق امللكية انتقلت يف وقت 

ت�شليم الب�شائع اإىل الناقل.

٤- ويتطلب انتقال التبعة وجود عقد �شحيح.)6(

طبيعة التبعة

5- يتن���اول الف�ش���ل الراب���ع الهالك اأو التل���ف الذي يحدث للب�ش���ائع 
املبيع���ة. وه���ذا مبني �ش���راحة يف احلك���م الأول م���ن املادة 66، و�ش���منيا 
يف امل���واد الأخ���رى. وي�ش���مل هالك الب�ش���ائع احلالت الت���ي ل ميكن فيها 
العثور على الب�ش���ائع)7( اأو التي �ُش���رقت فيها اأو ُنقلت اإىل �شخ�س اآخر.)8( 

وي�ش���مل تلف الب�شائع دمارها التام، وتلفها املادي،)٩( وتدهور حالتها،)١0( 
وتقل�شها، اأثناء النقل اأو التخزين.

6- وتتن���اول ع���دة حماكم تبعات غ���ري تبعة هالك الب�ش���ائع اأو تلفها. 
وقد ذهب اأحد القرارات اأن عدم جدارة �ش���فينة النقل بالثقة، اأو التاأخري 
يف النقل، ل ي�ش���كل تبعة تخ�شع لقواعد الف�ش���ل الرابع.)١١( ومن الناحية 
الأخ���رى، طبقت ع���دة حماكم اأحكام الف�ش���ل الرابع عل���ى انتقال تبعات 
اأخرى غري تبعة هالك الب�ش���ائع اأو تلفها. وت�شمل هذه التبعات تبعة تاأخر 
الناقل بعد ت�ش���ّلمه الب�ش���ائع من البائع،)١2( وتبعة عدم �شحة اإ�شناد لوحة 
زيتي���ة اإىل مبدعه���ا،)١3( وتبع���ة اأن حتظ���ر اللوائح احلكومي���ة التجارة يف 

الب�شائع املعنية.)١٤(

 اتفاق الطرفني ب�شاأن انتقال التبعة

7- قد يتفق البائع وامل�ش���رتي على وقت انتقال تبع���ة الهالك اأو التلف 
اإىل امل�شرتي. ووفقا للمادة 6، يحكم اتفاق الطرفني هذه امل�شاألة حتى اإذا 
خرج اتفاقهما على اأحكام الف�شل الرابع التي تنطبق لول ذلك. وكثريا ما 
يتعاقد الطرفان على انتقال التبعة باأن يدرجا �شراحة يف اتفاقهما �شروطا 
جتارية، مثل الإنكوترمز ال�ش���ادرة ع���ن الغرفة التجارية الدولية.)١5( وقد 
يتفق الطرفان على تغيري �ش���رط جتاري معياري،)١6( اأو على اعتماد �شرط 
حملي،)١7( اأو ي�ش���تخدمان �شرطا جتاريا ب�ش���اأن الثمن ولي�س الت�شليم.)١8( 
وقد يتفق الطرفان اأي�ش���ا على اإ�ش���ناد التبعة باإدراج ال�شروط املعيارية اأو 
ال�ش���روط التجارية العامة للبائع اأو امل�شرتي.)١٩( وقد يك�شف تف�شري العقد 
بعناية عن وجود اتفاق ب�ش���اأن وقت انتقال التبعة. ففي ق�ش���ية تتعلق بعقد 
بيع ح�ش���ان، حيث كانت �ش���حة العقد م�ش���روطة بالنجاح يف اإعادة البيع 
بعد اأن يدرب امل�ش���رتي احل�شان ملدة ثالثة اأ�شهر، راأت املحكمة اأن اتفاقا 
م، ي�ش���كل اتفاقا على اأن  م�ش���تقال غري م�ش���روط، يق�ش���ي بدفع مبلغ مقدَّ
م( تنتقل عندما يتلقى امل�ش���رتي  تبعة هالك احل�ش���ان )فيما يتعلق باملقدَّ
احل�شان اأو يت�شّلمه. وقالت املحكمة اإنه بالنظر اإىل اخلطر الدائم املتمثل 
يف اإ�ش���ابة احل�ش���ان اأثناء تدريب���ه ويف انخفا�س قيمته، ُيق�ش���د من دفع 
املقّدم اإيجاد توازن عادل بني م�ش���الح الطرفني، يخفف من اخلطر الذي 
يتعر����س ل���ه البائع واملتمث���ل يف احتمال فقدان احل�ش���ان وكذلك احتمال 
عدم املوافقة على مطالبة بدفع ثمن ال�شراء، مع اإتاحة الفر�شة للم�شرتي 
 لتح�ش���ني احل�ش���ان لك���ي يحق���ق اأعلى ثم���ن ممك���ن يف اإعادة البي���ع.)20( 
بي���د اأنه، على الرغ���م من اأحكام املادة 6، ف�ّش���رت حمكمة اأملانية �ش���رطا 
جتاريا )"frei Haus"( )"الت�شليم جمانا"(، من�شو�شا عليه يف ال�شروط 
التجارية العامة لبائع فرن�ش���ي، وفقا للقانون الأملاين، لأن البائع ا�شتخدم 
�ش���رطا �شائعا يف التجارة الأملانية وم�ش���وغا باللغة الأملانية وكان امل�شرتي 

اأملانيا.)2١(

3١5



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  3١6

8- وتنطبق القواعد التي اأر�ش���تها التفاقية يف املادة 8 ب�ش���اأن تف�ش���ري 
البيان���ات والت�ش���رفات ال�ش���ادرة من الطرف���ني على التفاق���ات املتعلقة 
بالتبعة. وهكذا خل�شت حمكمة اإىل اأن الطرفني اتفقا على اأن ي�شلم البائع 
الب�ش���ائع يف مكان عمل امل�شرتي لأنه، وفقا للمادة 8 )2(، ميكن اأن يفهم 
�ش���خ�س �ش���وي الإدراك يف نف�س ظروف امل�ش���رتي اأن ا�شتخدام امل�شطلح 
الأمل���اين "frei Haus" )"الت�ش���ليم جمانا"( يعني الت�ش���ليم يف مكان عمل 

امل�شرتي، ولذلك ت�شبح املادة 6٩ ولي�س املادة 67 هي املنطبقة.)22(

القواعد امللزمة الأخرى ب�شاأن انتقال التبعة

٩- تن�س املادة ٩ )١( على اأن الطرفني ملزمان باأي ممار�شات ا�شتقر 
عليها التعامل بينهما، مبا فيها تلك التي حتدد تبعة الهالك اأو التلف. وقد 
بحثت املحاكم اأحيانا عن ممار�ش���ات الطرفني ال�شابقة للتو�شل اإىل دليل 
على ق�ش���د الطرفني فيما يتعلق بتبعة الهالك.)23( غري اأن اإحدى املحاكم 
خل�ش���ت اإىل اأن �شلوك طرف ما فيما يتعلق بالتبعة يف منا�شبتني �شابقتني 

ل يكفي لإن�شاء ممار�شة ملزمة.)2٤(

١0- وقد يكون البائع وامل�ش���رتي ملزمني اأي�ش���ا بالأعراف التجارية فيما 
يتعل���ق بتبعة الهالك اأو التلف. فهما ملزمان، مبقت�ش���ى املادة ٩ )١(، اإذا 
اتفقا على ُعرف ما، دوليا كان اأو حمليا. وهما ملزمان اأي�ش���ا، مبقت�ش���ى 
املادة ٩ )2(، بالأعراف الدولية املتبعة على نطاق وا�ش���ع التي يعرفانها اأو 
يفرت�س اأن يعرفاها، ما مل يتفقا على خالف ذلك. واإذا ا�شتخدم الطرفان 
يف عقدهما �شروطا جتارية واأدرجا يف العقد ن�شا �شريحا على اأن �شروط 
الإنكوترمز تنطبق ف���اإّن املادة ٩ )١( جتعل تعريف غرفة التجارة الدولية 
لل�ش���روط التجارية ملزما، ولكن مبا اأن الإنكوترمز متبعة على نطاق وا�شع 
يف بيع الب�ش���ائع الدويل ف���اإّن املحاكم تنفذ يف كثري م���ن الأحيان تعاريف 
غرف���ة التجارة الدولية لل�ش���روط التجارية حتى يف حال���ة عدم اإدراج تلك 

التعاريف �شراحة، وذلك مبقت�شى املادة ٩ )2(.)25(

 عبء اإثبات انتقال التبعة

١١- ل تتناول املادة 66 واأحكام الف�ش���ل الرابع الأخرى م�شاألة من الذي 
 يق���ع عليه عبء اإثب���ات انتقال تبع���ة اله���الك اأو التلف اإىل امل�ش���رتي.)26(

ول���دى النظر يف ع���بء الإثبات فيما يتعل���ق بانتقال التبع���ة، يجب التمييز 
ب���ني م�ش���األتني: اإثبات ما اإن كان���ت التبعة قد انتقلت، واإثب���ات ما اإن كانت 
الب�شائع مطابقة ل�شروط العقد يف وقت انتقال التبعة )قارن املادة 36(.

اإثبات انتقال التبعة

١2- ُتلقي الق�ش���ايا عبء الإثبات على البائع الذي يرفع دعوى للح�شول 
عل���ى الثمن وفق���ا للمادة 62.)27( وقد اأخفق البائعون، يف عدة ق�ش���ايا، يف 
اإثبات اأنهم �ش���لموا الب�شائع، ولذلك رئي اأن امل�شرتين لي�شوا ملزمني بدفع 
الثمن. ففي اإحدى الق�ش���ايا، خل�ش���ت املحكمة اإىل اأن �شند ال�شحن الذي 
و�ش���ف الب�شائع املبيعة و�شفا دقيقا ولكنه مل يو�شح ا�شم امل�شرتي بو�شفه 
مت�ش���لم الب�ش���ائع لي�س اإثباتا كافيا.)28( ويف ق�شية ثانية، خل�شت املحكمة 
اإىل اأن الإي�ش���ال املخت���وم ولك���ن غري املوّق���ع عليه لي�س دلي���ال كافيا على 

ت�شليم الب�شائع للم�شرتي يف مكان عمله ح�شبما ي�شرتط عقد البيع.)2٩(

اإثبات املطابقة يف وقت انتقال التبعة

١3- حيث يتلّقى امل�ش���رتي ب�ش���ائع تالف���ة ويكون هناك ن���زاع على ما اإن 
كان التل���ف ق���د حدث قبل انتقال تبعة الهالك اإىل امل�ش���رتي اأم بعده، رئي 
يف معظم الق�ش���ايا اأنه يقع على امل�ش���رتي عبء اإثبات ح���دوث التلف قبل 
انتق���ال التبعة اإلي���ه.)30( اإل اأن بع�س املحاكم ت���رى اأن عبء الإثبات ينتقل 
يف ح���الت معّينة. فقد راأت اإحدى املحاكم اأنه اإذا اأخطر امل�ش���رتي البائع 
بعدم املطابقة امتثال للمادة 3٩ اأو اإذا رف�س امل�ش���رتي الب�شائع فورا عند 
الت�ش���ليم، يتحمل البائع عبء اإثبات املطابقة يف وقت انتقال التبعة، بينما 
تنتقل التبعة اإىل امل�ش���رتي بعد اأن يقبل الب�شائع دون اأن ي�شتكي؛)3١( وراأت 
حمكم���ة اأخ���رى اأنه حيث يك���ون هناك اأم���ر حكومي مب�ش���ادرة املنتجات 
الغذائية التي ي�ش���تبه يف تلوثها بالديوك�ش���ني، ُيفرت�س اأن الب�شائع امل�شّلمة 
كان���ت غري مطابق���ة يف وقت انتقال التبع���ة، ولذلك تنتقل تبع���ة اإثبات اأن 
ال�ش���تباه ل اأ�ش���ا�س له اإىل البائ���ع.)32( ومن الناحية الأخ���رى، راأت اإحدى 
املحاك���م اأن البائع يتحمل عبء اإثبات اأن الب�ش���ائع )مادة الفينول( كانت 
غري معيبة يف وقت انتقال تبعة الهالك اإىل امل�شرتي.)33( ويف هذه الق�شية 
املعّينة، رئي اأن بائع الب�ش���اعة ب�شرط الت�ش���ليم على ظهر ال�شفينة يتحمل 
امل�ش���وؤولية لأن امل�ش���رتي قدم دليال على اأن الب�ش���ائع تاأثرت مبادة �شببت 
تده���ور حالتها قبل ت�ش���ليم الب�ش���ائع اإىل الناقل، يف ح���ني مل يقدم البائع 

دليال على العك�س.

م الق�ش���ايا التالية اأمثلة على الدليل الالزم لإثبات املطابقة اأو  ١٤- وتقدِّ
عدم املطابقة يف وقت انتقال التبعة. فحيث قّدم البائع �ش���ند �شحن يحمل 
مالحظة من الربان باأن الب�ش���ائع "�ش���ليمة على ظهر ال�شفينة" ومل يقدم 
امل�شرتي دليال على اأن تدهور حالتها حدث قبل ت�شليم البائع الب�شاعة اإىل 
ل امل�شرتي تبعة التدهور.)3٤( وباملثل، حيث كان هناك دليل على  الناقل، حتمَّ
اأن الب�ش���ائع )اأ�شالع حيوانات( مت جتهيزها وخزنها يف ظروف ودرجات 
حرارة مقبولة من وقت جتهيزها اإىل اأن ُنقلت اإىل امل�شرتي، وحيث مل يكن 
ز اأو مرفق التخزين قام باأي عمل غري �ش���ليم  يف الأدلة ما يوحي باأن املجهِّ
ل  فيما يتعلق بالب�شائع اأو اأن الأ�شالع ف�شدت قبل نقلها اإىل امل�شرتي، حتمَّ
امل�ش���رتي التبع���ة.)35( ومن الناحية الأخرى، راأت حمكم���ة اأخرى اأنه حيث 
كان هناك دليل على اأن نظام تربيد �ش���احنة الناقل كان يعمل با�ش���تمرار 
���رها اكُت�ش���ف يف  خالل النقل، وكان لزوجة �ش���رائح الفلفل املجّمدة وتك�شُّ
مكان املق�شد، راأت حمكمة اأن عدم املطابقة كان موجودا بالفعل يف وقت 
انتقال التبعة، اأي الوقت الذي �ُش���لِّمت فيه الب�ش���ائع اإىل الناقل.)36( ولكن 
ينبغي مالحظة اأنه لي�س وا�ش���حا متاما ما اإن كان اإ�شناد عبء الإثبات هو 

العامل احلا�شم يف التو�شل اإىل هذه النتائج.

 تبعة الهالك اأو التلف بعد اإنهاء 
العقد اأو ف�شخه

١5- رئ���ي اأنه اإذا ف�ش���خ الطرفان العقد اأو اتفقا عل���ى اإنهائه بعد انتقال 
التبعة اإىل امل�ش���رتي، فاإن قواع���د التبعة التي تن�س عليها �ش���منيا اأحكام 
التفاقية املتعلقة باآثار ف�ش���خ العقد )الفرع اخلام�س من الف�شل اخلام�س 
م���ن اجل���زء الثالث، املواد م���ن 8١ اإىل 8٤( مبا يف ذل���ك القواعد املتعلقة 



بال���رد عقب الف�سخ، تعلو على الأح���كام العامة املتعلقة بالتبعة والواردة 
يف الف�س���ل الراب���ع.)37( وعند رد الب�سائع يف اأعق���اب ف�سخ العقد، راأت 
اإح���دى املحاك���م اأن التزامات الطرفني ينبغي اأن تك���ون �سورة منعك�سة 
للتزام���ات الطرف���ني يف تنفيذ العق���د املف�سوخ: فاإذا واف���ق البائع على 
ت�سلي���م الب�سائع ب�سرط "ت�سلي���م امل�سنع" وكان امل�س���ري يتحمل تبعة 
النق���ل يف العق���د الأول، فاإن���ه عندما تع���اد الب�سائع عق���ب اإنهاء العقد 
تع���ود التبع���ة اإىل البائ���ع عندما ي�سلِّم امل�س���ري الب�سائ���ع اإىل ناقل يف 
م���كان عمل امل�سري.)38( ورئ���ي اأي�سا اأنه، حيث مت ف�س���خ العقد ب�سبب 
ع���دم مطابقة الب�سائ���ع، كان الت���زام امل�سري ب���رد الب�سائع ينح�سر 

يف و�س���ع الب�سائ���ع حتت ت�سرف البائع يف م���كان عمل امل�سري، متاما 
كم���ا ُتلزم املادة 31 )ج( البائ���ع بو�سع الب�سائع حتت ت�سرف امل�سري 
يف م���كان عم���ل البائع؛ وبذل���ك عادت التبع���ة اإىل البائ���ع عندما و�سع 
امل�س���ري الب�سائ���ع حت���ت ت�س���رف البائ���ع، معب���اأة بطريق���ة �سحيحة 
ل�سحنه���ا، يف م���كان عم���ل امل�س���ري.)39( وكان���ت هات���ان الق�سيت���ان 
كلتاهم���ا، اللتان رئي فيهم���ا اأن البائع يتحمل تبع���ة الهالك خالل نقل 
الب�سائع التي جتري اإعادته���ا اإليه، تتعلقان مبخالفة من جانب البائع. 
 ومل يت���م الإب���الغ ب�ساأن ه���ذه امل�ساألة ع���ن اأي ق�سية تتعل���ق باإخالل من 

جانب امل�سري.

احلوا�شي
)1( انظر، على �سبيل املثال، Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 2009 )رقم امللف 2009/4505 )ق�سية ب�ساأن �سرة واقية من الر�سا�ص( حتليل حتريري بالإنكليزية 

مت���اح يف الإنرن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html؛ Monomeles Protodikio Thessalonikis، اليون���ان، 2008 )رقم امللف 2007/43945 
)ق�سي���ة ب�س���اأن ملبو�سات(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاحة يف الإنرن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr.html؛ ق�سية كالوت رقم 802 ]املحكمة 
العلي���ا، الدائ���رة 1،)اأ( القاع���ة املدنية، اإ�سبانيا، 17 كان���ون الثاين/يناير 2008[؛ ق�سية كالوت رقم 724 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملاني���ا، 14 كانون الأول/دي�سمرب 
http://cisgw3. :2006[؛ حمكم���ة منطق���ة ميونيخ، اأملانيا، 29 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2005 )ق�سية ب�ساأن خ�سروات جمّمدة(، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرنت على العنوان
law.pace.edu/cases/051129g1.html )ولك���ن دون اإ�س���ارة �سريحة اإىل املادة 36(؛ ق�سية كالوت رقم 774 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2 اآذار/مار�ص 2005[ )حلم خنزير جمّمد 
ملّوث(، نق�ست لأ�سباب اأخرى ق�سية كالوت رقم 820 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 29 كانون الثاين/يناير 2004[ وعّدلت ق�سية حمكمة منطقة غي�سني، اأملانيا، 
18 اآذار/مار�ص 2003، متاحة يف الإنرنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/951.pdf؛ حمكمة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، 26 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2004 )ق�سية 
ب�س���اأن �سّمام���ات وحوامل �سمامات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026g1.html )ولكن دون اإ�سارة �سريحة اإىل 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :املادة 36(؛ حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، 25 اآذار/مار�ص 2003 )ق�سية ب�ساأن عربات �سباق(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان
cases/030325g1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفي���ة، �سربيا، 12 متوز/يوليه 1994، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940712sb.html )دون اإ�سارة �سريحة اإىل املادة 36(.

)2( ق�سية كالوت رقم 360 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3( حمكم���ة منطق���ة �سلي�سفيغ-هول�ستاي���ن، اأملاني���ا، 29 ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 2002 )ق�سي���ة ب�س���اأن ح�س���ان ا�ستي���الد(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرن���ت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html )خل�س���ت اإىل ال�ستنت���اج م���ن اجلمل���ة الثالث���ة م���ن املادة 67 )1((؛ حمكم���ة ووهان البحري���ة، هوباي، ال�سني، 
العن���وان: عل���ى  الإنرن���ت  يف  متاح���ة  بالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،(Nanjing Resources Group v. Tian An Insurance Co. Ltd., Nanjing Branch(  2002 اأيلول/�سبتم���رب   10 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020910c1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 447 ]حمكم���ة الوليات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، 26 اآذار/مار�ص 2002[

.(St. Paul Guardian Ins. Co. v. Neuromed Medical Systems & Support GmbH(

)4( ق�سي���ة كالوت رق���م 163 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاري���ا، 10 كانون الأول/دي�سمرب 1996[ )القانون الهنغاري الذي يق�سي بانتقال 

التبعة مع حق امللكية وبانتقال حق امللكية عند ت�سليم الب�سائع يوؤدي اإىل نف�ص النتيجة التي توؤدي اإليها التفاقية( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law. :5( هيئ���ة التحكي���م الحتادية للدائرة ال�سمالية الغربية، الحتاد الرو�س���ي، 3 حزيران/يونيه 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان(

.pace.edu/cases/030603r1.html

 )6( حمكمة منطقة �سلي�سفيغ-هول�ستاين، اأملانيا، 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2002 )ق�سية ب�ساأن ح�سان ا�ستيالد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html )اأحكام اتفاقية البيع ب�ساأن انتقال التبعة ل تنطبق حيث ُترف�ص �سحة العقد ب�سب القانون الوطني(.

)7( انظر، على �سبيل املثال، ق�سية كالوت رقم 338 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[ )تعذر العثور على الب�سائع يف امل�ستودع املفل�ص(.

ز �سمك ال�ساملون اخلام  )8( انظ���ر، عل���ى �سبيل املث���ال، ق�سية كالوت رقم 340 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 22 اأيلول/�سبتمرب 1998[ )ق���ام جمهِّ

املفل�ص باإحالة ال�ساملون املعالج اإىل زبائن اآخرين(.
)9( انظر، على �سبيل املثال، ق�سية كالوت رقم 360 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[ )تلف مادي(.

)10( انظ���ر، عل���ى �سبيل املثال، ق�سية كالوت رقم 377 ]حمكمة منطق���ة فلين�سبورغ، اأملانيا، 24 اآذار/مار�ص 1999[ )تدهور حالة الب�سائع(؛ ق�سية كالوت رقم 191 ]حمكمة 

ال�ستئناف الوطنية التجارية، الأرجنتني، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995[ )تدهور حالة الب�سائع(.
)11( جلن���ة التحكي���م القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبي���ة، 1 ني�سان/اأبريل 1997 )ق�سية ب�ساأن م�سحوق �سمك(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970401c1.html :الإنرنت على العنوان
http://cisgw3. :12( حمكم���ة كانت���ون فاليه، �سوي�سرا، 19 اآب/اأغ�سط�ص 2003 )ق�سية ب�ساأن مالب�ص وبيا�سات منزلية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرنت على العنوان(

law.pace.edu/cases/030819s1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 219 ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، 28 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 1997[ )يتحمل امل�سري تبعة التاأخري الالحق( )انظر 
الن�ص الكامل للقرار(.

)13( املحكم���ة اجلزئي���ة يف اآرنهيم، هولن���دا، 17 متوز/يولي���ه 1997 )Kunsthaus Math. Lempertz OHG v. Wilhelmina van der Geld)، يونيلك����ص، مت تاأكيدها لأ�سباب 

اأخرى، حمكمة اآرنهيم، هولندا، 9 �سباط/فرباير 1999 )اتفاقية البيع ل تنطبق(.
)14( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، 16 حزيران/يونيه 2004 )Mermark Fleischhandelsgesellschaft mbH v. Cvba Lokerse Vleesveiling)، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040616b1.html :متاحة يف الإنرنت على العنوان
)15( ل تتن���اول جمي���ع ال�سروط التجاري���ة م�ساألة الهالك اأو التلف. انظر، مثال، ق�سي���ة كالوت رقم 247 ]حمكمة مقاطعة قرطبة، اإ�سباني���ا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1997[ 

)ال�سرط "CFFO" يخ�س�ص تكلفة ال�سحن اإىل املق�سد، ولكن لي�ست له �سلة بانتقال التبعة(.
)16( انظ���ر، عل���ى �سبيل املثال، ق�سية كالوت رق���م 191 ]حمكمة ال�ستئناف الوطنية التجاري���ة، الأرجنتني، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1995[ تغي���ري ال�سرط )"التكلفة واأجرة 

النقل"( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  318

)17( انظ���ر، عل���ى �سبي���ل املثال، ق�سية كالوت رقم 317 ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفم���ر 1٩٩2[ )ال�سرط "frei Haus" )الت�سليم 

جمانا((.
)18( انظر، على �سبيل املثال، ق�سية كالوت رقم 283 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه 1٩٩7[ )"ال�سعر املدرج يف قائمة الأ�سعار، ت�سليم امل�سنع"(.

)1٩( انظ���ر، عل���ى �سبيل املثال، ق�سية كالوت رقم 317 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفمر 1٩٩2[ )مت اإنفاذ ال�سروط التجارية العامة 

للبائع الفرن�سي(. البت يف م�ساألة ما اإن كان الطرفان قد اتفقا على �سروط معيارية اأم �سروط عامة مرتوك للقواعد املنطبقة ب�ساأن تكوين العقود و�سحة تلك الأحكام وال�سروط.
)20( حمكم���ة منطق���ة �سلي�سفيغ-هول�ستاي���ن، اأملانيا، 2٩ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر 2002 )ق�سية ب�ساأن ح�س���ان ا�ستيالد(، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html

)21( ق�سية كالوت رقم 317 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفمر 1٩٩2[.

)22( ق�سية كالوت رقم 317 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفمر 1٩٩2[.

)23( ق�سي���ة كالوت رق���م 317 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفم���ر 1٩٩2[ )ا�سُتخدمت لتف�سري اتفاق الطرفني ملمار�سة البائع املتمثلة 

يف ا�ستعمال �ساحناته اخلا�سة لت�سليم الب�سائع(.
)24( ق�سية كالوت رقم 360 ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2000[ )ممار�سة ت�سمح للم�سرتي مبعاو�سة قيمة التلف املادي(.

 (BP Oil ]2003 انظ���ر، عل���ى �سبي���ل املثال، ق�سي���ة كالوت رقم 575 ]حمكمة ال�ستئن���اف يف الوليات املتحدة للدائرة اخلام�س���ة، الوليات املتح���دة، 11 حزيران/يونيه )25(

(International v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 447 ]حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الولي���ات املتحدة، 26 اآذار/مار�س 
2002[(St. Paul Guardian Ins. Co. v. Neuromed Medical Systems & Support GmbH) ، )"الكلف���ة والتاأم���ني واأج���ور ال�سح���ن"(؛ ق�سية كالوت رقم 340 ]املحكمة الإقليمية 
العليا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 22 اأيلول/�سبتمر 1٩٩8[ )"الت�سليم مدفوع الر�سم"( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/

فراير 1٩٩6[ )"ت�سليم ظهر ال�سفينة"(.
)26( ق�سي���ة كالوت رق���م 253 ]حمكم���ة ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�س���را، 15 كانون الثاين/يناير 1٩٩8[ )تخل�س اإىل اأنه ل �س���رورة للبت يف ما اإن كان ينبغي تطبيق 

املبادئ العامة لتفاقية البيع، التي من �ساأنها اأن ت�سع العبء على عاتق امل�سرتي، اأم تطبيق القانون الوطني، لأن النتيجة واحدة يف اإطار كل من البديلني(.
http://cisgw3.law. :27( املحكم���ة املحلي���ة يف بامبريغ، اأملانيا، 23 ت�سرين الأول/اأكتوب���ر 2006 )ق�سية ب�ساأن نباتات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان(

pace.edu/cases/061023g1.html؛ ق�سية كالوت رقم 338 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1٩٩8[.

)28( ق�سية كالوت رقم 283 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه 1٩٩7[.

)2٩( ق�سية كالوت رقم 317 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�سرين الثاين/نوفمر 1٩٩2[.

 (Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food 2005 على �سبيل املثال، حمكمة ال�ستئناف يف الوليات املتحدة للدائرة ال�سابعة، الوليات املتحدة، 23 اأيار/مايو )30(

(.Trading Co، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523u1.html؛ ق�سية كالوت رقم 377 ]املحكمة املحلية يف فلين�سبورغ، اأملانيا، 24 اآذار/
مار�س 1٩٩٩[.

http://cisgw3. :31( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف برين، �سوي�س���را، 11 �سباط/فراير 2004 )ق�سية ب�ساأن اأ�سالك وكوابل(، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان(

.law.pace.edu/cases/040211s1.html

)32( ق�سي���ة كالوت رق���م 820 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف فرانكف���ورت، اأملانيا، 2٩ كانون الثاين/يناي���ر 2004[ )حلم خنزير جمّمد ملّوث(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040129g1.html :الإنرتنت على العنوان
)Hovioikeus / hovrätt )33 هل�سنكي، فنلندا، 31 اأيار/مايو 2004 (.Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A)، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html :على العنوان
)34( ق�سية كالوت رقم 247 ]حمكمة مقاطعة قرطبة، اإ�سبانيا، 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1٩٩7[.

 ،(Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.) 2005 35( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف الوليات املتحدة للدائرة ال�سابعة، الوليات املتح���دة، 23 اأيار/مايو(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3. :36( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 2٩ ت�سرين الثاين/نوفمر 2005 )ق�سية ب�ساأن خ�سروات جمّمدة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.law.pace.edu/cases/051129g1.html

)37( ق�سية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�سا، 2٩ حزيران/يونيه 1٩٩٩[.

)38( ق�سية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�سا، 2٩ حزيران/يونيه 1٩٩٩[.

 )3٩( ق�سية كالوت رقم 5٩4 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 1٩ كانون الأول/دي�سمر 2002[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
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املادة 66

الهالك اأو التلف الذي يحدث للب�شائع بعد انتقال التبعة اإىل امل�شرتي ل يجعله يف حل من التزامه بدفع 
الثمن ما مل يكن الهالك اأو التلف ناجما عن فعل البائع اأو تق�شريه.

مقّدمة

١- تن�س املادة 66 على اأن امل�شرتي ل ُيعفى من التزامه بدفع الثمن اإذا 
هلكت الب�شائع اأو تلفت بعد انتقال التبعة اليه ما مل يكن البائع هو املت�شّبب 
يف الهالك اأو التلف. ول تن�شئ املادة 66 اللتزام بدفع ثمن ال�شراء؛ فذلك 
اللت���زام مقرر يف امل���ادة 53. كذلك ل تتناول امل���ادة 66 وقت انتقال تبعة 
اله���الك اأو التلف. فالعقد بني الطرفني واملواد 67-70 هما اللذان يبينان 
قواع���د حتديد وقت انتقال التبعة. وتطبق ق�ش���ايا عديدة املادة 66 اأي�ش���ا 
على العقود التي يتفق فيها الطرفان على ا�ش���تخدام �ش���روط جتارية، مثل 
"الكلفة والتاأمني واأجور ال�ش���حن" و"الكلفة واأجور ال�شحن" و"ت�شليم ظهر 
ال�شفينة" و"ت�شليم الب�ش���اعة للنقل مع حتمل امل�شرتي م�شاريف النقل"، 

حتدد وقت انتقال التبعة.)١(

اآثار انتقال التبعة اإىل امل�شرتي

2- ُتلزم القرارات امل�ش���رتي ب�ش���فة منتظمة، عند ثبوت انتقال التبعة 
قبل وقوع هالك الب�ش���ائع اأو تلفها، بدفع الثمن، ما مل يثبت اأن البائع كان 
م�ش���وؤول عن الهالك اأو التلف.)2( وت�شت�ش���هد معظم هذه القرارات، ولكن 

لي�س كلها، باملادة 53 واملادة 66 كلتيهما.)3(

3- واإذا هلكت الب�ش���ائع اأو تلفت قبل انتقال التبعة، يكون عدم ت�شليم 
الب�ش���ائع اأو ت�ش���ليم ب�ش���ائع تالفة اإخالل بالتزام البائع بت�ش���ليم ب�ش���ائع 
مطابقة للموا�ش���فات )املواد 30 و35 و36(. ويف هذه احلالة، ميكن اإبراء 
الذمة من التزام امل�شرتي بدفع الثمن اإذا ف�شخ امل�شرتي العقد )املواد ٤٩ 
و8١(، اأو ميكن خف�س الثمن )املادة 50(. ومن الناحية الأخرى، ت�شت�شهد 
ع���دة قرارات بامل���ادة 66 فرتى اأن امل�ش���رتي لي�س ملزما بدف���ع الثمن عن 

ب�شائع هلكت اأو تلفت مل يت�شلمها.)٤(

٤- ويف حالة ت�ش���ّلم فيها امل�ش���رتي الب�شائع يف م�ش���تودع البائع، ولكن 
حيث ا�شتمل العقد على �شرط "ت�شليم عند احلدود" يق�شي بانتقال التبعة 
عند احلدود، راأت هيئة حتكيم اأن وقت فح�س الب�شائع مبوجب املادة 38 

ه���و حلظة انتقال التبعة، لأن البائع لي�س م�ش���وؤول اإل ع���ن عيوب املطابقة 
التي كانت موجودة يف وقت انتقال التبعة.)5(

 حالة ال�شتثناء عندما يكون الهالك اأو التلف ناجتا 
عن فعل البائع اأو تق�شريه

5- رغم اأن امل�ش���رتي ل ُيعفى عادة من التزامه بدفع الثمن اإذا هلكت 
الب�ش���ائع اأو تلفت بعد انتقال التبعة اإليه، هناك ا�شتثناء من هذه القاعدة 
يف املادة 66 مبوجب العبارة التي تبداأ ب "ما مل". فاإذا ثبت اأن الهالك اأو 
التلف كان ب�ش���بب فعل اأو اإغفال من البائع، فقد يخلو طرف امل�ش���رتي من 
التزامه بدفع الثمن. وقد خل�شت بع�س هيئات التحكيم، عند معاجلة بيوع 
مادة كيميائية ب�شرط "الكلفة والتاأمني واأجور النقل"، اإىل اأن تخلف البائع 
عن اإعطاء الناقل التعليمات املتفق عليها ب�شاأن درجة احلرارة التي ينبغي 
اأن حتفظ فيها الب�ش���اعة اأثناء النقل ت�ش���بب يف تلفه���ا عن طريق الذوبان 
والت�ش���رب، واأن البائع م�ش���وؤول عن الهالك اأو التلف.)6( وخل�س قرار اآخر 
اإىل اأن البائع م�ش���وؤول عن تلف الب�ش���ائع الذي حدث ب�ش���بب التغليف غري 
ال�شليم قبل انتقال التبعة اإىل امل�شرتي اأو الناقل.)7( وذهب قرار اآخر، دون 
اإ�شارة اإىل املادة 66، اإىل اأن البائع يكون م�شوؤول عن تدهور حالة الب�شائع 
)خراف حية( خالل ال�ش���حن اإذا ت�ش���ببت تعليمات البائ���ع اإىل الناقل يف 
 فرط حتميل ال�شاحنة، وت�شببت بذلك يف �شوء احلالة البدنية للخراف.)8(

 ووفقا لعدة ق�شايا، يتحمل امل�شرتي عبء اإثبات اأن الهالك اأو التلف راجع 
اإىل فعل البائع اأو اإغفاله؛ ومل ي�شطلع امل�شرتي بهذا العبء يف اأي من هذه 

الق�شايا.)٩(

6- وهذا ال�ش���تثناء من التزام امل�ش���رتي بالدفع متميز عن ا�ش���تمرار 
م�ش���وؤولية البائع مبقت�ش���ى امل���ادة 36 )١( عن عي���وب املطابقة التي تكون 
موج���ودة يف وقت انتقال التبع���ة حتى واإن مل تظهر تلك العيوب اإل يف وقت 
لحق؛ كما اأن ال�ش���تثناء الوارد يف ال�ش���رط املدرج يف املادة 66 والذي ترد 
 فيه عبارة "ما مل" متميز اأي�شا عن م�شوؤولية البائع مبقت�شى املادة 36 )2( 
عن عيوب املطابقة التي تن�شاأ عقب انتقال التبعة اإذا كان البائع قد �شمن 

الب�شاعة �شد عيوب املطابقة هذه.

احلوا�ضي

)١( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١7 اأيار/مايو ١٩٩٩، )قرار التحكيم رقم ١٩٩8/3٤2(، ترجمة 

بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990517r1.html )�ش���رط "ت�ش���ليم الب�ش���اعة للنقل مع حتمل امل�شرتي م�شاريف النقل"(؛ ق�شية 
كالوت رقم 683 ]جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، ١٩٩٩[ )�شرط "الكلفة والتاأمني واأجور النقل"(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990000c1.html؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 23 �شباط/فرباير 

١٩٩5، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950223c1.html )�شرط "الكلفة والتاأمني واأجور النقل"(.

3١٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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http://cisgw3.law. :2( املحكمة املحلية يف كومارنو، �ش���لوفاكيا، ١2 اآذار/مار�س 200٩ )ق�ش���ية ب�ش���اأن بازلء جمّمدة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 (Mermark 200؛ حمكمة ال�ش���تئناف يف غينت، بلجيكا، ١6 حزيران/يوني���ه ٤)ت�ش���ري اإىل امل���ادة 66 دون اأن تذك���ر �ش���راحة ما يرتّت���ب عليها( pace.edu/cases/090312k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040616b1. :ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان ،Fleischhandelsgesellschaft mbH v. Cvba Lokerse Vleesveiling)

html؛ ق�شية كالوت رقم 552 ]حمكمة مقاطعة فالن�شيا، الدائرة 6، اإ�شبانيا، ١5 �شباط/فرباير 2003[ (Cerámicas S.L. v. Hanjin Shipping Co. Ltd)؛ ق�شية كالوت رقم 360 
]حمكمة منطقة دوي�شبورغ، اأملانيا، ١3 ني�شان/اأبريل 2000[ )مل ترباأ الذمة من التزام الدفع حيث تعر�شت الب�شائع للتلف بعد انتقال التبعة اإىل امل�شرتي(؛ ق�شية كالوت رقم 3٤0 
]املحكمة الإقليمية العليا يف اأولدينبورغ، اأملانيا، 22 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩8[ )انتقلت التبعة اإىل امل�ش���رتي عند ت�ش���ليم �شمك ال�شاملون النيء مل�شنع التجهيز، ولذلك مل ترباأ الذمة من 
ز اإىل زبائن اآخرين( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 338 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23  التزام امل�شرتي بالدفع رغم اأن امل�شنع اأر�شل ال�شمك املجهَّ
حزيران/يونيه ١٩٩8[ )امل�ش���رتي غري ملزم بدفع ثمن الب�ش���ائع التي اختفت من امل�ش���تودع، لأن التبعة مل تنتقل اإىل امل�شرتي مبوجب املادة 6٩ )2((؛ ق�شية كالوت رقم 86٤ ]جلنة 
http://cisgw3.law. :التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 25 حزيران/يونيه ١٩٩7، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/970625c1.html[ )يف عقد بيع على اأ�شا�س "الكلفة واأجور النقل"، لي�س امل�شرتي ملزما بدفع ثمن الب�شائع التي غرقت مع ال�شفينة(؛ ق�شية كالوت رقم ١63 ]هيئة 
التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�ش���ناعة الهنغارية، هنغاريا، ١0 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩6[ )حيث انتقلت التبعة اإىل امل�ش���رتي مبوجب �ش���رط "ت�شليم ظهر ال�شفينة"، مل ترباأ 
الذمة من التزام امل�ش���رتي بالدفع حتى واإن مل يتمكن امل�ش���رتي من ا�ش���تخدام الب�شائع ا�شتخداما �شليما ب�شبب حظر فر�شته الأمم املتحدة لحقا(؛ ق�شية كالوت رقم ١٩١ ]حمكمة 
ال�شتئناف الوطنية التجارية، الأرجنتني، 3١ ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩5[ )مل ترباأ الذمة من التزام الدفع، رغم تدهور حالة الب�شائع خالل النقل، لأن التبعة انتقلت عند ال�شحن، 
ومل يتمكن امل�ش���رتي من اإثبات اأن البائع م�ش���وؤول عن تدهور حالة الب�ش���ائع(، توؤكد قرار املحكمة الوطنية البتدائية يف امل�ش���ائل التجارية رقم ١١ )بوين�س اآيري�س(، الأرجنتني، ١8 

اآذار/مار�س ١٩٩٤.
)3( ت�شري الق�شايا التالية اإىل املادتني 53 و66: ق�شية كالوت رقم 377 ]حمكمة منطقة فلين�شبورغ، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[؛ ق�شية كالوت رقم 3٤0 ]املحكمة الإقليمية 

العليا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 22 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩8[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 338 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 
١٩٩8[؛ ق�شية كالوت رقم ١63 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�شناعة الهنغارية، هنغاريا، ١0 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٤( ق�ش���ية كالوت رقم 283 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩7[ )مبوجب املادتني 66 و67 )١(، لي�س على امل�ش���رتي التزام بدفع ثمن الب�ش���ائع 

التي مل يت�شلمها حيث مل ُيثبت البائع الت�شليم اإىل الناقل الأول(؛ ق�شية كالوت رقم 3١7 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩2[ )مبوجب 
املادتني 66 و67 )١(، لي�س على امل�شرتي التزام بدفع ثمن الب�شائع التي مل يت�شلمها، لأن تبعة الهالك مل تنتقل مبوجب ال�شرط التجاري Frei Haus )الت�شليم جمانا((.

http://cisgw3. :5( هيئة حتكيم التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�شالفية، �شربيا، ١2 متوز/يوليه ١٩٩٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.law.pace.edu/cases/940712sb.html

)6( ق�شية كالوت رقم 683 ]جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١٩٩٩ )مادة البيربونال اآلديهايد([، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990000c1.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، 23 �شباط/
فرباير ١٩٩5، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950223c1.html )مادة اليا�شمني اآلديهايد(.

)7( ق�شية كالوت رقم 72٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١٤ كانون الأول/دي�شمرب 2006[.

 )8( املحكمة الإقليمية العليا يف �شليزفيغ، اأملانيا، 22 اآب/اأغ�شط�س 2002 )ق�شية ب�شاأن خراف حية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html )ترف�س م�شوؤولية البائع(.

http://cisgw3.law.pace. :٩( هيئة التحكيم الحتادية لدائرة �شيبرييا الغربية، الحتاد الرو�شي، 6 اآب/اأغ�شط�س 2002، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1840. :؛ حمكمة كانتون فود، �شوي�ش���را، 26 اأيار/مايو 2000، متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/020806r1.html
pdf؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١7 اأيار/ماي���و ١٩٩٩ )قرار التحكيم رق���م ١٩٩8/3٤2(، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990517r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد 
http://cisgw3.law.pace. :الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 30 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩8 )ق���رار التحكيم رقم ١٩٩8/62(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان

edu/cases/981230r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١١ اآذار/مار�س ١٩٩8 )قرار التحكيم رقم 
١٩٩6/٤87(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980311r1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١63 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة 
التجارة وال�ش���ناعة الهنغارية، هنغاريا، ١0 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ١٩١ ]حمكمة ال�شتئناف الوطنية التجارية، الأرجنتني، 

3١ ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩5[.
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املادة 67

)١( اإذا ت�شّمن عقد البيع نقل الب�شائع ومل يكن البائع ملزما بت�شليمها يف مكان معنّي، تنتقل التبعة 
اإىل امل�ش���رتي عند ت�ش���ليم الب�شائع اإىل اأول ناقل لنقلها اإىل امل�ش���رتي. واإذا كان البائع ملزما بت�شليم الب�شائع 
اإىل ناقل يف مكان معنّي، ل تنتقل التبعة اإىل امل�ش���رتي ال عند ت�ش���ليم الب�ش���ائع اإىل الناقل يف ذلك املكان. اأما 

كون البائع خمّول بالحتفاظ بامل�شتندات التي متثل الب�شائع فال اأثر له على انتقال التبعة.

)2( وم���ع ذل���ك، ل تنتقل التبعة اإىل امل�ش���رتي ما مل تكن الب�ش���ائع معّينة بو�ش���وح باأنها امل�ش���مولة 
بالعقد، �ش���واء بوجود عالمات مميزة على الب�شائع، اأو مب�شتندات ال�شحن، اأو باإخطار موّجه اإىل امل�شرتي، اأو 

بطريقة اأخرى.

نظرة جمملة

١- توفر املادة 67 قواعد حتكم وقت انتقال تبعة الهالك اأو التلف اإىل 
امل�ش���رتي اإذا ت�شّمن عقد البيع نقل الب�شائع.)١( فبوجه عام، تنتقل التبعة 
اإىل امل�ش���رتي عندما ي�ش���لم البائع الب�ش���ائع اإىل اأول ناق���ل. وتنتقل التبعة 
ب�شرف النظر عما اإن كان حق ملكية الب�شائع لدى البائع اأم امل�شرتي،)2( 
 وبغ�س النظر عن امل�شوؤول عن الرتتيب للنقل والتاأمني.)3( وتعالج املادة 66 
اآث���ار انتق���ال التبع���ة على التزام امل�ش���رتي بالدف���ع. وتعالج امل���ادة 70 اأثر 

ارتكاب البائع خمالفة جوهرية على انتقال التبعة.

2- وتن�س املادة 67 على قاعدة دولية مقبولة عموما. وقد ا�شت�ش���هدت 
حمكمة د�شتورية، لدى النظر يف طعن يف قاعدة وطنية مماثلة على اأ�شا�س 
اأنه���ا تخالف مبداأ امل�ش���اواة الد�ش���توري، باملادتني 3١ و67 م���ن التفاقية 

كدليل على القبول العام لتلك القاعدة.)٤(

3- ومبقت�شى املادة 6، يجوز للطرفني التفاق على اخلروج عن اأحكام 
املادة 67. ومبوجب املادة ٩، ميكن اأي�شا اأن يكونا ملزمني باأعراف جتارية 
اأو طريقة تعامل بينهما خارجة عن اأحكام املادة 67. وكثريا ما ت�شت�ش���هد 
املحاكم باملادة 67 اإذا كان اتفاق الطرفني مت�شقا مع تلك املادة. ويحدث ذلك 
اأي�شا عندما يتفق الطرفان على �شروط جتارية تتناول انتقال التبعة. وقد 
)5(،(CIF) "خل�شت قرارات اإىل اأن �شرط "الكلفة والتاأمني واأجور ال�شحن 
و�شرط "الكلفة واأجور النقل" (C & F))6( )الذي حل حمله �شرط "الكلفة 
واأج���ور ال�ش���حن" (CFR) يف الإنكوترمز ١٩٩0(، و�ش���رط "ت�ش���ليم ظهر 
 )8((FOT) "و�ش���رط "خال����س على منت ال�ش���احنة )7(،(FOB) "ال�ش���فينة 
)ال���ذي ح���ل حمله �ش���رط "ت�ش���ليم الب�ش���اعة للنق���ل مع حتمل امل�ش���رتي 
م�ش���اريف النقل" (FCA) يف الإنكوترمز ١٩٩0(، و�ش���رط "�شعر القائمة 
 ت�ش���ليم امل�ش���نع"(list price ex works)،)٩( متوافقة م���ع املادة 67 )١(. 
واإذا كان ال�ش���رط التج���اري متعار�ش���ا م���ع امل���ادة 67 )١(، يعل���و اتف���اق 
الطرف���ني وفقا للم���ادة 6. وهكذا مل تطبق املحكمة املادة 67 يف حالة اتفق 
فيها الطرفان على ت�ش���ليم الب�ش���ائع جمان���ا ("frei Haus") )"الت�ش���ليم 
جمانا"( رغم اأن الب�ش���ائع يف هذه احلالة املعّينة مت ت�ش���ليمها اإىل طرف 
ثالث ناقل، وف�ّش���رت املحكمة اتفاق الطرفني املذك���ور باأنه يعني اأن البائع 

تعهد بت�شليم الب�شائع يف حمل عمل امل�شرتي.)١0(

 عقود البيع التي تت�شمن 
نقل الب�شائع

٤- ل حتدد املادة 67 متى يت�شمن عقد البيع نقل الب�شائع. وُت�شتخدم 
�ش���يغة مماثلة يف املادة 3١ )اأ(، التي تن�س على اأنه اإذا ت�شمن عقد البيع 
نقل الب�شائع فاإن البائع يفي بالتزامه بت�شليم الب�شائع عندما ي�شلمها اإىل 
اأول ناقل. وبالنظر اإىل تطابق العبارات يف احلكمني فينبغي اأن يفهما على 

اأنهما ي�شمالن نف�س املعامالت.)١١(

5- وت���ورد امل���ادة 68 قواعد خا�ش���ة ب�ش���اأن انتقال التبع���ة عندما تباع 
الب�ش���ائع اأثناء النق���ل العابر )الرتانزي���ت(. ولذلك ل تنطب���ق املادة 67 

عندما تباع الب�شائع اأثناء النقل العابر.

6- ويت�ش���من عق���د البي���ع نق���ل الب�ش���ائع عندم���ا ين����سُّ �ش���راحة اأو 
�ش���منا عل���ى نقله���ا لحق���ا. فيمك���ن اأن ين����س العق���د �ش���راحة عل���ى اأن 
 ُتنقل الب�ش���ائع بوا�ش���طة ناق���ل، وذلك مثال باأن يت�ش���من تفا�ش���يل تتعلق
 بكيفي���ة النق���ل. ويت���م ذل���ك باأك���رث ال�ش���بل كف���اءة ب���اأن يت�ش���من العقد 
�ش���روطا جتاري���ة، مثل القواع���د الدولية لتف�ش���ري امل�ش���طلحات التجارية 
)الإنكوترمز( ال�شادرة من الغرفة التجارية الدولية )مثل �شرط "الكلفة 
)(FOB) "و�شرط "ت�شليم ظهر ال�شفينة (CIF) "والتاأمني واأجور ال�ش���حن 

الت���ي تبني الطرف الذي يق���ع عليه التزام ترتيب عقد نقل. وميكن اأي�ش���ا 
اأن تن����س اأح���كام اأخرى يف العقد �ش���منا عل���ى اأنه ينبغي نقل الب�ش���ائع. 
وقد خل�ش���ت هيئ���ة حتكيم اإىل اأن العقد ت�ش���ّمن النق���ل عندما ن�س على 
اأن "عل���ى امل�ش���رتي اأن يت�ش���لم بي�س ال�ش���مك يف عنوان البائ���ع واأن ياأخذ 
الب�ش���ائع اإىل َمرافقه يف هنغاريا"، ون�س على الثمن على اأ�ش���ا�س "ت�شليم 
ظه���ر ال�ش���فينة يف كالدوف���و" )حي���ث كالدوفو هي عن���وان البائ���ع(.)١2( 
���ق بع�س الق�ش���ايا امل���ادة 67 دون اأن ت�ش���ري اإىل وقائع ت���دل على اأن  وتطبِّ
العق���د يت�ش���من النقل.)١3( وذهب اأحد الق���رارات اإىل اأن عقدا ين�س على 
الت�ش���ليم "جمانا" ه���و مع ذلك عقد يت�ش���من النقل يتعاقد فيه امل�ش���رتي 
م���ع الناقل ويتحمل البائ���ع تكلفة النقل.)١٤( بيد اأنه حي���ث كان على البائع 
اأن ي�ش���لم الب�شائع خال�ش���ة من الأعباء يف عنوان امل�شرتي، غري مدفوعة 
 الر�شوم اجلمركية، راأت املحكمة اأن التبعة انتقلت يف وقت تفريغ الب�شائع 

يف مكان التنفيذ.)١5(

32١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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7- ولأغرا����س البت يف ما اإن كان عقد البيع يت�ش���من النقل، ل اعتبار 
مل���ا اإن كان البائع اأم امل�ش���رتي هو الذي علي���ه اأن يرتب لعقد النقل.)١6( ول 
�ش���ك يف اأن البيع ينط���وي على النقل اإذا كان على البائ���ع اأن يرتب للنقل. 
وهناك ق�ش���ايا يرتب فيها امل�ش���رتي للنقل تطبق فيها املادة 67 اأي�شا.)١7( 
وتطبق بع�س الق�شايا املادة 67 دون اأن حتدد الطرف الذي عليه اأن يرتب 

للنقل.)١8(

8- وميك���ن اأن يك���ون الناق���ل لأغرا�س امل���ادة 67 خدمة بريد �ش���ريع 
(courier service))١٩( اأو خدم���ة بري���د.)20( وت�ش���ري امل���ادة 67 اإىل "نق���ل 
الب�شائع" ول ت�شرتط �شراحة اأن ينقل الب�شائع طرف ثالث ناقل. وتعامل 
بع�س القرارات الت�شليم اإىل وكيل �شحن باعتباره مكافئا للت�شليم اإىل "اأول 

ناقل".)2١(

تخ�شي�س التبعة

٩- ت�ش���ع الفقرة )١( من املادة 67 قاعدتني منف�شلتني ب�شاأن حالتني 
خمتلفتني هما: اأول، اإذا مل يكن البائع ملزما بت�ش���ليم الب�شائع اإىل الناقل 
يف مكان معني )اجلملة الأوىل من املادة 67 )١((، وثانيا، اإذا كان البائع 
ملزم���ا بذلك )اجلملة الثاني���ة(. ويف احلالتني كلتيهما تنتق���ل التبعة اإىل 

امل�شرتي عندما ي�شلم البائع الب�شائع اإىل الناقل املن�شو�س عليه.

 اإذا مل يكن البائع ملزما بت�ضليم الب�ضائع 
اإىل الناقل يف مكان معي

١0- اإذا مل يكن البائع ملزما بت�شليم الب�شائع اإىل الناقل يف مكان معنّي، 
تنتقل تبعة الهالك اأو التلف عندما ت�شلَّم الب�شائع اإىل اأول ناقل. وتت�شق هذه 
 القاعدة مع التزام البائع بت�شليم الب�شائع ح�شب ما هو مبني يف املادة 3١ )اأ(. 
وق���د خل�ش���ت اإحدى املحاكم، يف غي���اب ما يثبت اأن الطرف���ني اتفقا على 
الت�ش���ليم يف مكان اآخر، اإىل اأن البائع قام بالت�شليم وانتقلت التبعة عندما 

�شلم البائع الب�شائع اإىل اأول ناقل.)22(

 اإذا كان البائع ملزما بت�ضليم الب�ضاعة
 اإىل الناقل يف مكان معي

١١- تق�ش���ي اجلمل���ة الثانية من الفقرة )١( باأن���ه اإذا كان البائع ملزما 
بت�ش���ليم الب�ش���ائع اإىل الناق���ل يف م���كان معنّي ف���اإن التبعة تنتق���ل عندما 
ت�ش���لَّم الب�ش���ائع اإىل الناقل يف ذلك املكان. وتندرج يف نطاق الفقرة )١( 
موافق���ة البائع الذي يوجد مكان عمله بعيدا عن ال�ش���احل على اأن ير�ش���ل 
 الب�ش���ائع من اأحد املوانئ. ول توجد قرارات مبلغ عنها تف�ش���ر هذا اجلزء 

من احلكم.

معنى عبارة "ت�ضليم" اإىل الناقل

١2- يكتمل ت�شليم الب�شائع عندما تكون الب�شائع ماديا يف عهدة الناقل. 
وق���د راأت اإحدى املحاكم اأن "الت�ش���ليم" يتطلب اأن ياأخذ الناقل الب�ش���ائع 
يف عهدته، وهذا يعني ت�ش���ليم الب�ش���ائع فعليا اإىل الناقل؛ واأنه يتعني على 
ل الب�ش���ائع اإىل و�ش���يلة النقل املعنية؛ واأن التبعة ل تنتقل اإل  البائع اأن يحمِّ
عند اكتمال التحميل.)23( ويف تلك الق�شية، كان التلف ناجما من التحميل 
غري ال�ش���ليم من جانب البائع اإىل �شاحنة رتب لها امل�شرتي. وراأت حمكمة 
اأخرى اأن التبعة مل تنتقل عندما �ش���قطت الب�شاعة )ماكينة( على الأر�س 
من رافعة �ش���وكية، واأ�شبحت غري �ش���احلة للبيع، قبل حتميل املاكينة اإىل 

�شاحنة و�شلت لأخذ الب�شاعة.)2٤(

١3- اإل اأن اإح���دى املحاك���م راأت اأن التبع���ة ل تنتق���ل حت���ى عند ت�ش���ليم 
الب�ش���ائع اإىل الناقل اإذا تخلف البائع عن تقدمي �شند �شحن، �شمن احلد 
الزمني املن�ش���و�س عليه يف عقد البيع، اإىل امل�شرف الذي ُي�شدر خطاب 
العتماد من اأجل الدفع )بنتيجة اأن �شند ال�شحن مل ي�شل اإىل امل�شرتي(؛ 
وراأت املحكمة، دون اأن ت�ش���ري اإىل امل���ادة 67، اأن البائع ظل يتحمل التبعة، 

ب�شبب خمالفته للعقد.)25(

احتفاظ البائع بامل�شتندات

١٤- تن�س اجلملة الثالثة من الفقرة )١( على اأن انتقال التبعة مبقت�شى 
امل���ادة 67 ل يتاأثر باحتفاظ البائع بامل�ش���تندات التي حتكم الت�ش���رف يف 

الب�شائع. ول توجد قرارات مبلغ عنها تف�شر هذا اجلزء من احلكم.

تعيني الب�شائع

١5- جتع���ل الفق���رة )2( م���ن املادة 67 انتق���ال التبعة م�ش���روطا بتعيني 
الب�ش���ائع بو�ش���وح باأنها م�ش���مولة بالعقد.)26( والق�ش���د من هذه القاعدة 
هو احلماية من احتمال اأن يعنّي البائع ب�ش���ائع �ش���بق اأن تعر�ش���ت لل�شرر 
باأنها امل�ش���مولة بالعقد. وقد ذهبت بع�س القرارات اإىل اأن ا�شرتاط تعيني 
 الب�ش���ائع بو�ش���وح ُي�ش���توفى بو�شف الب�ش���ائع يف م�ش���تندات ال�شحن.)27( 
واأ�ش���ارت حمكم���ة اأخ���رى اإىل اأن الطرف���ني يف عق���د بيع ب�ش���رط "الكلفة 
والتاأمني واأجور ال�ش���حن" اتفقا على اأن تنتقل التبعة عندما ت�ش���لَّم حبوب 
ن���ة بو�ش���وح باأنه���ا امل�ش���مولة بالعق���د اإىل الناق���ل يف مين���اء  ال���كاكاو املعيَّ

ال�شحن.)28(

احلوا�ضي

)١( انظر ق�ش���ية كالوت رقم ٤٤7 ]حمكمة الوليات املتحدة، املحكمة املحلية يف نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 26 اآذار/مار�س 2002[ )اأكد خرباء ال�ش���اكي خطاأً اأن 

التفاقية ل ت�شتمل على قواعد ب�شاأن انتقال التبعة(.
)2( املحكمة الإقليمية العليا يف �شلي�شفيغ-هول�ش���تاين، اأملانيا، 2٩ ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2002 )ق�ش���ية ب�شاأن ح�شان ا�ش���تيالد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html )انتق���ال التبعة يف وقت الت�ش���ليم م�ش���تقل عن انتقال امللكية(؛ حمكمة ووهان البحرية، هوباي، جمهورية ال�ش���ني 
 ال�ش���عبية، ١0 اأيلول/�ش���بتمرب 2002 (Nanjing Resources Group v. Tian An Insurance Co. Ltd., Nanjing Branch)، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020910c1.html )مب���داأ الف�ش���ل ب���ني امللكية والتبعة معتمد يف اإط���ار الإنكوترمز واتفاقية البيع(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤٤7 ]حمكمة الوليات 

املتحدة، املحكمة املحلية يف نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 26 اآذار/مار�س 2002[ )ل يلزم اأن يحدث انتقال التبعة ونقل حق امللكية يف وقت واحد(.



)3( ق�شية كالوت رقم 2٤7 ]حمكمة مقاطعة قرطبة، اإ�شبانيا، 3١ ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩7[ )تنتقل التبعة دون اعتبار ملن الذي يجب عليه اأن يرتب للنقل اأو التاأمني(.

)٤( ق�شية كالوت رقم ٩١ ]املحكمة الد�شتورية، اإيطاليا، ١٩ ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩2[.

)5( ق�شية كالوت رقم 253 ]حمكمة ال�شتئناف يف كانتون تي�شينو، �شوي�شرا، ١5 كانون الثاين/يناير ١٩٩8[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)6( ق�ش���ية كالوت رقم 86٤ ]جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 25 حزيران/يونيه ١٩٩7[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625c1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١٩١ ]حمكمة ال�شتئناف الوطنية التجارية، الأرجنتني، 3١ ت�شرين الأول/اأكتوبر 
١٩٩5[، توؤكد قرار املحكمة الوطنية البتدائية يف امل�شائل التجارية رقم ١١ )بوين�س اآيري�س(، الأرجنتني، ١8 اآذار/مار�س ١٩٩٤.

)7( حمكمة �شنغهاي ال�شعبية املتو�شطة رقم 2، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 25 كانون الأول/دي�شمرب 2006 )ق�شية ب�شاأن خزائن وم�شتلزمات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061225c1.html؛ حمكمة ال�ش���عب العليا يف اإقليم نينغ�ش���يا هوي امل�ش���تقل ذاتيا، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 27 ت�شرين 
http://cisgw3.law. :ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Xinsheng Trade Company v. Shougang Nihong Metallurgic Products) ،2002 الثاين/نوفم���رب
pace.edu/cases/021127c1.html )تطبيق جمعي �ش���ريح للمادة 67 )١( من اتفاقية البيع والإنكوترمز 2000(؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960906c1.html :كات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ال�شني ال�شعبية، 6 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩6 )ق�شية ب�شاأن حمرِّ
 )8( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2000 )قرار التحكيم رقم 87٩0 )ق�شية ب�شاأن منتجات غذائية معاجلة(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/008790i1.html

)٩( ق�شية كالوت رقم 283 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩7[.

)١0( ق�ش���ية كالوت رقم 3١7 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 20 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب ١٩٩2[، تنق�س قرار حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١3 كانون 

.www.cisg-online.ch/cisg/urteile/167.htm :الثاين/يناير ١٩٩2، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)١١( انظ���ر، على �ش���بيل املثال، ق�ش���ية كالوت رق���م 360 ]حمكمة منطقة دوي�ش���بورغ، اأملانيا، ١3 ني�ش���ان/اأبريل 2000[ )عبارة "ناقل" تعني نف�س املعن���ى يف املادتني 3١ و67 

كلتيهما(.
)١2( ق�شية كالوت رقم ١63 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�شناعة الهنغارية، هنغاريا، ١0 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩6[.

 )١3( حمكمة منطقة كولونيا، اأملانيا، 25 اآذار/مار�س 2003 )ق�شية ب�شاأن عربات �شباق(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030325g1.html

 )١٤( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 23 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006 )ق�شية ب�شاأن نباتات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html

http://cisgw3. :١5( حمكمة ال�ش���تئناف يف برين، �شوي�شرا، ١١ �ش���باط/فرباير 200٤ )ق�شية ب�شاأن اأ�شالك وكابالت(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

ق املادة 6٩ )2( ، ولكن دون ا�شت�شهاد �شريح بها(. law.pace.edu/cases/040211s1.html )رمبا تطبِّ

)١6( ق�شية كالوت رقم 2٤7 ]حمكمة مقاطعة قرطبة، اإ�شبانيا، 3١ ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩7[ )تنتقل التبعة دون اعتبار ملن الذي يجب عليه اأن يرتب للنقل اأو التاأمني(.

 (Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading ،2005 حمكم���ة ال�ش���تئناف يف الولي���ات املتحدة للدائ���رة ال�ش���ابعة، الولي���ات املتح���دة، 23 اأيار/ماي���و )١7(

(.Co، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523u1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم 77٤ ]املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، 2 اآذار/مار�س 2005[ )حلم 
خنزير ملّوث(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html تنق�س لأ�ش���باب اأخرى ق�شية كالوت رقم 820 ]املحكمة 
http://cisgw3.law.pace. :الإقليمي���ة العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، 2٩ كان���ون الثاين/يناير 200٤[ )حلم خن زير جمّمد ملّوث(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
www.cisg-online.ch/cisg/ :ل ق�ش���ية حمكمة منطقة غي�ش���ني، اأملانيا، ١8 اآذار/مار�س 2003، الن�س الأ�ش���لي متاح يف الإنرتنت على العن���وان edu/cases/040129g1.html، وتع���دِّ

.urteile/951.pdf

 )١8( املحكمة الإقليمية العليا يف �شليزفيغ، اأملانيا، 22 اآب/اأغ�شط�س 2002 )ق�شية ب�شاأن خراف حية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html

)١٩( حمكمة منطقة �ش���اربروكني، اأملانيا، 26 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 200٤ )ق�شية ب�شاأن �شمامات وحامالت �شمامات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026g1.html

 )20( حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، ١٩ اآب/اأغ�شط�س 2003 )ق�شية ب�شاأن اأقم�شة وبيا�شات من زلية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030819s1.html

)2١( حمكمة منطقة �ش���اربروكني، اأملانيا، 26 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 200٤ )ق�شية ب�شاأن �شمامات وحامالت �شمامات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041026g1.html؛ ق�شية كالوت رقم 283 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩7[.

)22( ق�شية كالوت رقم 360 ]حمكمة منطقة دوي�شبورغ، اأملانيا، ١3 ني�شان/اأبريل 2000[.

 )23( حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 23 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006 )ق�شية ب�شاأن نباتات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081216s1. :2٤( املحكمة الحتادية، �شوي�ش���را، ١6 كانون الأول/دي�ش���مرب 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html )الطرفان املتنازعان هما البائع وم�شتخِدم ال�شخ�س الذي يقوم بت�شغيل الرافعة ال�شوكية(.

 (Nanjing Resources Group v. Tian An Insurance Co. Ltd., Nanjing 2002 حمكم���ة ووه���ان البحري���ة، هوباي، جمهوري���ة ال�ش���ني ال�ش���عبية، ١0 اأيلول/�ش���بتمرب )25(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020910c1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Branch)

)26( ت�شرتط املادة 32 )١( على البائع اأن يخطر م�شرتي �شحنة الب�شائع اإذا مل تكن الب�شائع معيَّنة بو�شوح بغري ذلك.

)27( ق�ش���ية كالوت رق���م 360 ]حمكم���ة منطق���ة دوي�ش���بورغ، اأملاني���ا، ١3 ني�ش���ان/اأبريل 2000[؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل التابع���ة لغرف���ة التج���ارة وال�ش���ناعة 

العن���وان: الإنرتن���ت عل���ى  بالإنكليزي���ة متاح���ة يف  رق���م ١٩٩8/62(، ترجم���ة  التحكي���م  الأول/دي�ش���مرب ١٩٩8 )ق���رار  كان���ون  الرو�ش���ي، 30  الرو�ش���ي، الحت���اد   يف الحت���اد 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981230r1.html

)28( ق�شية كالوت رقم 253 ]حمكمة ال�شتئناف يف كانتون تي�شينو، �شوي�شرا، ١5 كانون الثاين/يناير ١٩٩8[.
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املادة 68

تنتق���ل اإىل امل�ض���ري منذ وقت انعق���اد العقد تبعة املخاطر الت���ي تتعر�ض لها اأثن���اء النقل الب�ضائع   
املبيع���ة. وم���ع ذلك اإذا كانت الظروف تدل عل���ى خالف ذلك، فاإن التبعة تقع على عات���ق امل�ضري منذ ت�ضليم 
الب�ضائ���ع اإىل الناق���ل الذي اأ�ض���در م�ضتندات ال�ضحن اخلا�ضة بعقد النقل. اإال اأن���ه اإذا كان البائع وقت انعقاد 
العق���د يعل���م اأو كان من واجب���ه اأن يعلم باأن الب�ضائع قد هلك���ت اأو تلفت ومل يخرب امل�ض���ري بذلك، ففي هذه 

احلالة يتحمل البائع تبعة الهالك اأو التلف.

نظرة جمملة

1- تن����ض امل���ادة 68 عل���ى قواع���د لوق���ت انتق���ال التبعة عندم���ا تباع 
الب�ضائ���ع اأثن���اء النق���ل العاب���ر. والقاع���دة العامة ه���ي اأن التبع���ة تنتقل 
من���ذ وقت انعق���اد العقد.)1( غ���ر اأن التبعة تعترب قد انتقل���ت عند ت�ضليم 
الب�ضائ���ع اإىل الناق���ل اإذا كان���ت الظ���روف ت���دل عل���ى ذل���ك.)2( وال تظل 
التبع���ة عل���ى عاتق البائ���ع اإال اإذا كان يعل���م اأو كان من واجب���ه اأن يعلم يف 
وق���ت انعق���اد العقد اأن الب�ضائع هلكت اأو تلف���ت ومل يخرب امل�ضري بذلك. 
 وت�ضت�ضه���د بع����ض الق���رارات بامل���ادة 68 دون اأن تف�ض���ر حمتوياته���ا.)3( 
وتتن���اول امل���ادة 66 اآث���ار انتق���ال التبع���ة عل���ى الت���زام امل�ض���ري بالدفع. 
 وتتن���اول امل���ادة 70 اأثر االإخ���الل اجلوهري بالعقد من جان���ب البائع على

انتقال التبعة.

2- وق���د ا�ضت�ضهدت اإحدى هيئات التحكيم بامل���ادة 68، مع املادة 32، 
لدع���م الراأي الذي مفاده اأنه يج���وز للطرفني �ضراء الب�ضائع وبيعها يف اأي 

حالة من اأحوالها اأو مرحلة من مراحلها اأو عملية متر بها.)4(

ت�ضارب يف الن�ض ذي احلجية

3- مل يحت���و الن�ض الرو�ضي ذو احلجية للم���ادة 68، الذي اعُتمد عند 
املوافقة االأ�ضلية على االتفاقية، على اجلملة االأوىل من املادة 68. وف�ّضرت 
اإحدى املحاكم ذلك الن�ض، ف���راأت اأن التبعة فيما يتعلق بالب�ضائع املبيعة 
اأثن���اء النق���ل تنتقل من الوق���ت الذي مت في���ه ت�ضليم الب�ضائ���ع اإىل الناقل 
الذي اأ�ضدر امل�ضتندات التي جت�ّضد عقد النقل.)5( وقد مت ت�ضحيح الن�ض 

الرو�ضي ذي احلجية للمادة 68.)6(

احلوا�ضي

)1( جلن���ة التحكي���م االقت�ض���ادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 1 ني�ضان/اأبريل 1٩٩7 )ق�ضية ب�ض���اأن م�ضحوق �ضمك(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970401c1.html :االإنرنت على العنوان
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970610g1.html :2( حمكمة منطقة بادربورن، اأملانيا، 10 حزيران/يونيه 1٩٩7 )ق�ضية ب�ضاأن اأثاث(، متاحة يف االإنرنت على العنوان(

)مت تاأكيدها يف ق�ضية كالوت رقم 338 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا 23 حزيران/يونيه 1٩٩8[ التي طّبقت املادة 6٩ بدالً منها(.
العن���وان: عل���ى  االإنرن���ت  يف  متاح���ة  باالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،1٩٩7 االأول/دي�ضم���رب  كان���ون   10 النم�ض���ا،  فيين���ا،  يف  الزراعي���ة  املنتج���ات  بور�ض���ة  حتكي���م  هيئ���ة   )3( 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971210a3.html

)4( جلن���ة التحكي���م االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 10 اآذار/مار�ض 1٩٩5، )ق�ضية ب�ضاأن غ�ضاء بويل اإيثيلني(، ترجمة باالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950310c2.html :يف االإنرنت على العنوان
 )5( هيئة التحكيم االحتادية للدائرة ال�ضمالية الغربية، االحتاد الرو�ضي، 3 حزيران/يونيه 2003، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030603r1.html

)6( انظر اإخطار الوديع رقم C.N.233.2000.TREATIES-2 بتاريخ 27 ني�ضان/اأبريل 2000 )ت�ضحيح الن�ض الرو�ضي ذي احلجية(.



املادة 6٩

)١( يف احلالت غري املن�ش���و�س عليها يف املادتني 67 و68 تنتقل التبعة اإىل امل�شرتي عند ا�شتالمه 
الب�ش���ائع، اأو عند عدم ت�ش���لمها يف امليعاد، ابتداء من الوقت الذي و�شعت الب�شائع حتت ت�شرفه ومل يت�شلمها 

مع خمالفة ذلك العقد.

)2( ومع ذلك تنتقل التبعة اإىل امل�ش���رتي اإذا وجب عليه ا�شتالم الب�شائع يف مكان غري اأحد اأماكن 
عمل البائع عندما تكون الب�شائع جاهزة لال�شتالم وعلم امل�شرتي باأنها و�شعت حتت ت�شرفه يف ذلك املكان.

)3( اإذا كان العقد يتعلق بب�ش���ائع مل تكن بعد معينة، فال تعترب الب�ش���ائع قد و�شعت حتت ت�شرف 
امل�شرتي اإل بعد تعيينها بو�شوح باأنها امل�شمولة بالعقد.

نظرة جمملة

١- توفر املادة 6٩ قواعد تكميلية ب�شاأن وقت انتقال التبعة يف احلالت 
غري امل�ش���مولة يف املادتني ال�ش���ابقتني من التفاقية. وتتناول املادة 66 اأثار 
انتقال التبعة على التزام امل�ش���رتي بالدف���ع. وتتناول املادة 70 اأثر ارتكاب 

البائع خمالفة جوهرية على انتقال التبعة.

2- ول تنطبق املادة 6٩ اإل اإذا مل تنطبق املادتان ال�ش���ابقتان من مواد 
التفاقية.)١( فاملادة 67 حتكم احلالت التي يت�ش���من فيها عقد البيع نقل 
الب�ش���ائع، ومن ثم تخرج احلالت التي تقع �ش���من نطاق هذا احلكم عن 
نطاق املادة 6٩. بيد اأنه اإذا مل يت�شمن عقد البيع �شيئا عن نقل الب�شائع، 
ف���اإن املادة 6٩ هي التي حتكم انتقال التبعة ولي�س املادة 67. وي�ش���ح هذا 
حت���ى اإذا قام امل�ش���رتي بعمل الرتتيب���ات الالزمة للنقل الالحق للب�ش���ائع 
بوا�ش���طة ط���رف ثالث ناقل. وكثريا م���ا يتوقف حتديد امل���ادة املنطبقة يف 
حالة معينة على تف�ش���ري اتفاق الطرفني. وقد خل�شت اإحدى املحاكم اإىل 
اأن �شرط "�ش���عر القائمة ت�شليم امل�شنع"، الوارد يف العقد، لي�س متناق�شا 
م���ع اأحكام امل���ادة 67 )١( حيث كان طرف ثالث ناقل �ش���ياأخذ الب�ش���ائع 
م���ن اليابان.)2( وطبقت اإحدى هيئات التحكيم اأي�ش���ا املادة 67 )١( على 
عقد ين�س على اأنه "يتعني على امل�شرتي اأن يت�شلم بي�س ال�شمك يف عنوان 
البائع واأن ياأخذ الب�ش���ائع اإىل َمرافقه يف هنغاريا" واأن ال�شعر على اأ�شا�س 
"ت�شليم ظهر ال�شفينة يف كالدوفو" )وكالدوفو هي عنوان البائع(.)3( ومن 
الناحية الأخرى فاإنه فيما يتعلق بعقد وافق فيه البائع على ت�شليم الب�شائع 
على اأ�ش���ا�س �ش���رط "الت�ش���ليم على احلدود" وفقا لالإنكوترمز ١٩٩0 )يف 
الإنكوترمز 20١0، اأدرج �شرط "الت�شليم على احلدود" يف �شرط "الت�شليم 
يف امل���كان املع���ني"(، راأت اإح���دى هيئ���ات التحكيم اأن امل���ادة 6٩ هي التي 
حتكم م�ش���األة وقت انتق���ال التبعة، ولي�س املادة 67 )اأو �ش���رط "الت�ش���ليم 
على احلدود" نف�شه(.)٤( ولالطالع على املزيد من الق�شايا، انظر النبذة 

ب�شاأن املادة 67.

3- وتتناول املادة 6٩ )١( احلالت التي ينبغي اأن يتم فيها الت�شليم يف 
م���كان عمل البائع، بينما تتناول املادة 6٩ )2( جميع احلالت الأخرى.)5( 
ويف حال حدوث الهالك اأو التلف بعد اأن ي�ش���تلم امل�شرتي الب�شائع، تطبق 

بع����س القرارات املادة 6٩ دون اأن حتدد ما اإن كانت تطبق الفقرة )١( اأو 
الفقرة )2(.)6( 

 ا�شتالم الب�شائع يف مكان
عمل البائع

٤- تن����س امل���ادة 6٩ )١( على اأنه، عندما يتعني ت�ش���ليم الب�ش���ائع يف 
مكان عمل البائع، تنتقل التبعة اإىل امل�ش���رتي عندما يت�ش���لم الب�شائع. ول 
يحول ا�ش���تخدام امل�شرتي ناقال ل�شتالم الب�شائع دون انتقال التبعة، حتى 
عندما يكون قد مت التفاق على اأن يت�شلم امل�شرتي الب�شائع.)7( وقد طبقت 
اإحدى املحاكم املادة 6٩ )١( على عقد بني �شخ�س وبائع باملزاد حيث اأمر 

ال�شخ�س ذلك البائع ببيع لوحة فنية باملزاد.)8( 

5- وتن����س الفق���رة )١( عل���ى اأنه، اإذا تخلف امل�ش���رتي عن ا�ش���تالم 
الب�ش���ائع، تنتق���ل التبعة يف اللحظ���ة التي يتم فيها الوفاء ب�ش���رطني هما: 
و�ش���ع الب�ش���ائع حتت ت�شرف امل�ش���رتي، و)2( اأن ي�ش���كل تخلف امل�شرتي 
عن ت�ش���لم الب�ش���ائع خمالفة للعقد. وراأت اإحدى املحاكم اأن الب�ش���ائع مل 
تو�شع حتت ت�شرف امل�شرتي عندما ُخزنت يف م�شتودع ال�شانع، ولي�س يف 

م�شتودع امل�شرتي حيث كان يتعني اأن يتم الت�شليم للم�شرتي.)٩( 

ا�شتالم الب�شائع يف اأماكن اأخرى

6- تتن���اول الفق���رة )2( من امل���ادة 6٩ انتقال التبع���ة يف حلالت التي 
يكون فيها امل�شرتي ملزما بت�شلُّم الب�شائع يف مكان غري مكان عمل البائع. 
ويف هذه احلالت، تنتقل التبعة عندما يعلم امل�ش���رتي اأن الب�شائع ُو�شعت 

حتت ت�شرفه واأن الت�شليم اأ�شبح متوجبا.

7- وتتن���اول الفقرة )2( جمموع���ة من احلالت، مبا يف ذلك احلالت 
املنطوية على ت�شليم الب�شائع املخزونة يف م�شتودع طرف ثالث، والت�شليم يف 
 مكان غري مكان عمل البائع اأو امل�شرتي، والت�شليم يف مكان عمل امل�شرتي.)١0(

ويف اإحدى الق�شايا، راأت املحكمة اأن تبعة هالك اأثاث خمزون يف م�شتودع 
مل تنتقل اإىل امل�ش���رتي؛ فقد تلقى امل�شرتي فواتري التخزين ولكن الت�شليم 
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مل ي�سب���ح متوجبا بعد الأن���ه، مبوجب اتفاق الطرف���ن، ال يتوجب الت�سليم 
اإال بن���اء على طلب امل�س���ري، الذي مل يكن قد وجه ذل���ك الطلب.)11( بيد 
اأن���ه رئي يف ق�سية اأخرى اأن تبعة الهالك انتقلت عندما �سلم البائع �سمك 
ال�سامل���ون اخل���ام اإىل ط���رف ثالث يق���وم بالتجهي���ز، الأن امل�س���ري ر�سي 
بالت�سلي���م وكان الت�سليم متوجبا.)12( ويف ق�سي���ة اأخرى، راأت هيئة حتكيم 
اأن البائع، الذي خزن الب�سائع بعد تخلف امل�سري عن فتح خطاب اعتماد 
متف���ق عليه، يتحمل تبعة اله���الك الأن البائع مل ي�سلم الب�سائع على اأ�سا�س 
" الت�سلي���م عل���ى احلدود" وفق���ا لالتفاق، كما اأنه مل ي�س���ع الب�سائع حتت 

ت�سرف امل�سري.)13( 

تعين الب�سائع

8- لنف�س االأ�سباب التي ت�ستند اإليها الفقرة )2( من املادة 67، تن�س 
َنًة عند  الفقرة )3( من املادة 69 على اأنه، يف حالة بيع ب�سائع مل تكن معيَّ
ف امل�سري اإاّل بعد  اإب���رام العقد، ال ُتعترب الب�سائع قد ُو�سع���ت حتت ت�سرُّ
تعيينها بو�سوح اأنها امل�سمولة بالعقد. ونتيجة لذلك، ال تنتقل تبعة الهالك 
مبوج���ب الفق���رة )1( اأو الفق���رة )2( م���ن امل���ادة 69 حتى ذل���ك الوقت. 
وق���د راأت حمكمة طبقت املادة 69 )2( اأن �س���رط تعين الب�سائع بو�سوح 

ُي�ستوفى بخزن الب�سائع يف م�ستودع منف�سلة عن الب�سائع االأخرى.)14( 

احلوا�ضي

)1( ق�سية كالوت رقم 36٠ ]املحكمة املحلية يف دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2٠٠٠[ )ال تنطبق املادة 69 )1( اإال اإذا مل تنطبق املادتان ال�سابقتان لها) )انظر الن�س 

الكامل للقرار(.
)2( ق�سية كالوت رقم 283 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[.

)3( ق�سية كالوت رقم 163 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، 1٠ كانون االأول/دي�سمرب 1996[.

)4( ق�سية كالوت رقم 1٠4 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1992 )قرار التحكيم رقم 7197([.

)٥( انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو، 6 متوز/يوليه 2٠1٠ (Alpha Prime Development Corporation Plaintiff, v. Holland Loader)، متاحة يف االإنرنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100706u1.html :على العنوان
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html :6( املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، النم�سا، 23 كانون الثاين/يناير 2٠٠6، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرنت على العنوان( 

)اأ�سري اإىل املادة 69 خالل تطبيق املادة 36؛ ولكن ُرف�س انطباق اتفاقية البيع عند اال�ستئناف يف املحكمة العليا، النم�سا، 4 متوز/يوليه 2٠٠7، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070704a3.html؛ ق�سية كالوت رقم Randers Byret[ 99٥، الدامنرك، 8 متوز/يوليه 2٠٠4[ )ماكينة زراعية ينبغي ت�سليمها يف 

بلد امل�سري، على بعد كيلومرات قليلة من احلقل الذي كان ُيعتزم ا�ستخدامها فيه(.
)7( املحكم���ة املحلي���ة يف �سلي�سفيغ-هول�ستاين، اأملانيا، 29 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2٠٠2 )ق�سية ب�ساأن ح�سان ا�ستي���الد(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021029g1.html

)8( املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، هولندا، 17 متوز/يوليه 1997 (Kunsthaus Math. Lempertz OHG v. Wilhelmina van der Geld)، يونيلك�س، مت تاأكيدها الأ�سباب اأخرى، 

حمكمة اآرنهيم، هولندا، 9 �سباط/فرباير 1999، يونيلك�س )االتفاقية ال تنطبق(.
)9( حمكمة منطقة بادربورن، اأملانيا، 1٠ حزيران/يونيه 1997 )ق�سية ب�ساأن اأثاث(، متاحة يف االإنرنت على العنوان:  www.cisg-online.ch/cisg/urteile/523.htm )رغم 

اأن املحكمة االأعلى يف ق�سية كالوت رقم 338 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[ طبقت الفقرة )2( من املادة 69(.
http://cisgw3. :1٠( حمكم���ة الع���دل يف جنيف، �سوي�سرا، 2٠ كانون الثاين/يناير 2٠٠6 )ق�سية ب�ساأن منتجات ورقي���ة(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرنت على العنوان(

law.pace.edu/cases/060120s1.html )الت�سليم يف امل�سكن اخل�سو�سي لرئي�س امل�سري—راأي القا�سي(؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين، �سوي�سرا، 11 �سباط/فرباير 2٠٠4 )ق�سية 
ب�س���اأن اأ�س���الك وكابالت(، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040211s1.html )الت�سليم يف عن���وان امل�سري، رغم اأنه ال 
 يوج���د ا�ست�سه���اد �سري���ح باملادة 69 )2((؛ املحكم���ة التجارية يف اإيبري، بلجيكا، 18 �سباط/فرباي���ر (.L. v. SA C) 2٠٠2، يونيلك�س، الن�س الكامل مت���اح يف االإنرنت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020218b1.html )الت�سلي���م يف م���كان امل�سري(؛ ق�سية كالوت رقم 36٠ ]حمكمة منطقة دوي�سبورغ، اأملانيا، 13 ني�سان/اأبريل 2٠٠٠[ )تتناول 

الفقرة )2( احلاالت التي يت�سلم فيها امل�سري الب�سائع يف مكان غري مكان عمل البائع؛ ويف هذه الق�سية املعيَّنة، كان مكان الت�سليم هو مكان عمل امل�سري(.
)11( ق�سية كالوت رقم 338 ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1998[.

)12( ق�سية كالوت رقم 34٠ ]املحكمة االإقليمية العليا يف اأولدينبورغ، اأملانيا، 22 اأيلول/�سبتمرب 1998[.

)13( ق�سية كالوت رقم 1٠4 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1993 )قرار التحكيم رقم 7197([ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

www.cisg-online.ch/ :14( املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 14 كانون االأول/دي�سمرب 1994 )ق�سية ب�ساأن كربيتات الكوبالت(، متاحة يف االإنرنت على العنوان(

cisg/urteile/216.htm )جرى تاأكيدها يف ق�سية كالوت رقم 171 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل 1996[ دون ذكر �سريح لهذه امل�ساألة(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060120s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060120s1.html
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/216.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/216.htm


املادة 70

اإذا ارتكب البائع خمالفة جوهرية للعقد فاإن اأحكام املواد 67 و68 و6٩ ل حتول دون ا�شتعمال امل�شرتي 
حلقوقه يف الرجوع على البائع ب�شبب هذه املخالفة.

نظرة جمملة

١- تق�ش���ي املادة 70 باأنه رغم انتقال تبعة هالك الب�ش���ائع اأو تلفها اإىل امل�شرتي ح�شبما تن�س على ذلك املواد الثالث ال�شابقة، يحتفظ امل�شرتي بحقه 
يف اللجوء اإىل تدابري النت�شاف املتاحة له غري منقو�شة اإذا ارتكب البائع خمالفة جوهرية للعقد. ومل ُيبلغ عن اأي ق�شايا ُطبقت فيها هذه املادة.  
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الف�ضل اخلام�س من اجلزء الثالث

اأحكام م�ضرتكة تنطبق على التزامات البائع وامل�ضرتي )املواد 88-71(

نظرة جمملة

١- الف�شل اخلام�س، الذي ي�ش���تمل على اأحكام تنطبق على التزامات 
البائع والتزامات امل�ش���رتي على ال�ش���واء، هو الف�ش���ل الأخ���ري من اجلزء 
الثالث )"بيع الب�ش���ائع"(، ولهذا فهو الف�ش���ل الأخري من التفاقية الذي 

ي�ش���تمل على قواعد مو�ش���وعية ب�ش���اأن املبيعات الدولية.)١( وفروعه ال�شتة 
ه���ي التالي���ة: الف���رع الأول—"الإخ���الل املبت�ش���ر وعق���ود الت�ش���ليم على 
دفع���ات"؛ والف���رع الثاين—"التعوي����س"؛ والف���رع الثالث—"الفائدة"؛ 
والفرع الرابع—"العفاءات"؛ والفرع اخلام�س—"اآثار الف�شخ"؛ والفرع 

ال�شاد�س—"حفظ الب�شائع".

احلوا�ضي

)١( يحتوي اجلزء الرابع من التفاقية، وهو الق�ش���م التايل املتبقي الوحيد، على "الأحكام اخلتامية"، التي تتناول م�ش���ائل مثل وديع التفاقية، وعالقة التفاقية بالتفاقيات 

الدولية الأخرى، والت�شديق على التفاقية اأو قبولها اأو الإقرار بها، والإعالنات والتحفظات، ومواعيد بدء النفاذ، والن�شحاب من التفاقية.
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الفرع الأول من الف�ضل اخلام�س من اجلزء الثالث

الإخالل املبت�ضر وعقود الت�ضليم على دفعات )املواد 73-71(

نظرة جمملة

١- ي�ش���تمل الف���رع الأول م���ن الف�ش���ل اخلام����س م���ن اجل���زء الثالث 
م���ن التفاقي���ة على ثالث���ة اأحكام، تنطبق عل���ى امل�ش���رتين والبائعني على 
ال�ش���واء، وتتن���اول ف�ش���خ العق���د )اأو الف�ش���خ اجلزئ���ي للعق���د(، اأو وق���ف 
التنفي���ذ مبوجب العق���د، يف حالت خا�ش���ة معيَّنة—وحتديدا حيث يكون 
اأح���د الطرفني ق���د هدد بطريقة ما باأن���ه لن ينفذ التزاماته يف امل�ش���تقبل 
ن���ة( اأو حيث  )املادت���ان 7١ و72، وكذل���ك امل���ادة 73 )2( يف جوان���ب معيَّ

تك���ون هن���اك خمالف���ة لعقد ت�ش���ليم عل���ى دفع���ات )امل���ادة 73(. وهكذا 
فاإن���ه مبقت�ش���ى املادتني الأولي���ني من الفرع، يج���وز للطرف املت�ش���رر اأن 
يوق���ف تنفيذ التزاماته )املادة 7١( اأو اأن يف�ش���خ العق���د )املادة 72( قبل 
حلول موعد التنفيذ، اإذا ا�ش���توفيت �ش���روط هاتني املادت���ني. وحيث يكون 
الطرف���ان ق���د اأبرما عق���دا تُ�ش���لَّم مبوجبه الب�ش���ائع على دفع���ات، يجوز 
للطرف املت�ش���رر ف�ش���خ العقد بالن�ش���بة لدفعة واحدة اأو بالن�شبة للدفعات 
 املقبل���ة اأو ف�ش���خ العق���د بكامل���ه ح�ش���بما ه���و من�ش���و�س علي���ه يف امل���ادة 

الثالثة )املادة 73(.
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املادة 7١

)١( يج���وز لكل من الطرفني اأن يوقف تنفيذ التزاماته اإذا تبني بعد انعقاد العقد اأن الطرف الآخر 
�شوف ل ينفذ جانبا هاما من التزاماته:

)اأ(  ب�شبب وقوع عجز خطري يف قدرته على تنفيذ هذا اجلانب من التزاماته، اأو ب�شبب اإع�شاره؛ اأو
)ب(   ب�شبب الطريقة التي يعّدها لتنفيذ العقد اأو التي يتبعها فعال يف تنفيذه.

)2( اإذا كان البائع قد اأر�ش���ل الب�ش���ائع قبل اأن تت�شح الأ�شباب املذكورة يف الفقرة ال�شابقة جاز له 
اأن يعرت�س على ت�شليم الب�شائع اإىل امل�شرتي ولو كان امل�شرتي يحوز وثيقة جتيز له ا�شتالم الب�شاعة. ول تتعلق 

هذه الفقرة اإل باحلقوق املقررة لكل من البائع وامل�شرتي على الب�شائع.
)3( يجب على الطرف الذي يوقف تنفيذ التزاماته قبل اإر�ش���ال الب�ش���ائع اأو بعد اإر�شالها اأن ير�شل 
مبا�ش���رة اإىل الطرف الآخر اإخطارا بذلك وعليه اأن ي�ش���تاأنف التنفيذ اإذا قّدم له هذا الطرف �شمانات كافية 

توؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.

مقدمة

١- جتي���ز امل���ادة 7١ للبائ���ع اأو امل�ش���رتي اأن يوق���ف تنفي���ذ التزامات���ه 
مبقت�ش���ى عقد البيع اإذا كان من غري املرجح اأن يح�ش���ل على تنفيذ جزء 
كب���ري من التنفيذ املقابل الذي وعده به الطرُف الآخر. ول يرتكب الطرف 
ال���ذي يوقف التنفيذ خمالفة للعق���د اإذا كان حمقا يف الإيقاف.)١( بيد اأنه 
اإذا كان���ت املادة 7١ ل ت���اأذن بالإيقاف فاإن الطرف املُوق���ف للتنفيذ يكون 
خمالف���ا للعقد عندما ل ينف���ذ التزاماته.)2( ويكون حق الإيقاف قائما اإىل 
اأن يحل وقت التنفيذ، ولكن عند انق�شاء التاريخ املحدد للتنفيذ يجب على 
الطرف املت�ش���رر اأن ينظر يف تدابري انت�ش���اف اأخرى وفقا لالتفاقية.)3( 
غري اأن حماكم اأخرى راأت اأنه توجد فجوة يف التفاقية، واأن حقا عاما يف 
����س على املبادئ  وقف التنفيذ من اأجل اإنفاذ الأداء ال�ش���ليم ميكن اأن يوؤ�شَّ
العام���ة الواردة يف املواد 7١ و8١ و85 و86.)٤( ومبوجب املادة 7١، ي�ش���تمر 
ح���ق الإيقاف قائما اإىل اأن تزول ال�ش���روط التي ت�ش���توجب الإيقاف،)5( اأو 
يوجد حق يف ف�شخ العقد، اأو يقدم الطرف الآخر �شمانات كافية بالتنفيذ 
وفق���ا للم���ادة 7١ )3(.)6( وحتل قواعد التفاقية ب�ش���اأن احلق يف الإيقاف 
حمل قواعد قانون البيع الوطني التي ت�شمح باإيقاف الطرف التزاماته.)7(

2- ويج���ب التميي���ز بني احلق يف الإيقاف مبقت�ش���ى امل���ادة 7١ واحلق 
يف ف�ش���خ العقد مبقت�ش���ى املادة 72.)8( فخالفا لف�ش���خ العقد، الذي ينهي 
التزام���ات الطرفني )انظر املادة 8١(، هناك اإقرار يف اإيقاف اللتزامات 
التعاقدية با�ش���تمرار العقد وت�ش���جيع على اإعادة التاأكيد املتبادلة باأن كال 
من الطرفني �ش���يقوم بالتنفيذ. وتختلف ال�ش���روط امل�شبقة ملمار�شة احلق 
يف الإيقاف وملمار�ش���ة احلق يف الف�شخ، كما تختلف اللتزامات فيما يتعلق 

بالت�شالت بني الطرفني.

3- وينطب���ق احلق يف الإيقاف مبقت�ش���ى املادة 7١ عل���ى كل من عقود 
البي���ع التي تق�ش���ي بالت�ش���ليم يف دفع���ة واحدة وعق���ود البيع مع الت�ش���ليم 
على دفعات، التي حتكمها املادة 73. وعندما ت�ش���توفى ال�ش���روط امل�ش���بقة 

لنطب���اق املادت���ني كلتيهما، يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يخت���ار بني اإيقاف 
التنفي���ذ مبقت�ش���ى املادة 7١ وف�ش���خ العقد فيم���ا يتعلق بالدفع���ات املقبلة 
مبقت�ش���ى املادة 73 )2(.)٩( واإذا اختار الطرف اإيقاف التنفيذ فيما يتعلق 

بالدفعات املقبلة وجب عليه اأن يعطي اإخطارا وفقا للمادة 7١ )3(.)١0(

 ٤- ويجوز للطرفني اأن يتفقا، وفقا للمادة 6، على ا�شتبعاد تطبيق املادة 7١
اأو اخل���روج عن اأحكامه���ا. وقد خل�س ق���رار اإىل اأن البائع، مبوافقته على 
ا�شرتجاع قطعة املعدات واإ�شالحها ثم اإعادة ت�شليمها �شريعا، وافق �شمنا 
عل���ى اخلروج عن اأحكام املادة 7١، ولذلك مل يعد باإمكانه ايقاف التزامه 

باإعادة ت�شليم املعدات ب�شبب عدم �شداد امل�شرتي ديونا �شابقة.)١١(

ال�شروط امل�شبقة لالإيقاف

5- يح���ق لأي ط���رف اأن يوقف تنفيذ التزاماته مبقت�ش���ى الفقرة )١( 
م���ن امل���ادة 7١)١2( اإذا تب���ني اأن الطرف الآخ���ر لن ينفذ جانب���ا كبريا من 
التزامات���ه)١3( وكان ع���دم التنفي���ذ نتيج���ة لأي من ال�ش���ببني املحددين يف 
الفقرت���ني الفرعيتني )اأ()١٤( و)ب()١5(. ولي�س من ال�ش���روري اأن ي�ش���كل 
ع���دم التنفيذ خمالفة جوهري���ة.)١6( كما اأن اإعالن الط���رف اأنه لن يوؤدي 
واجبه يف ال�ش���تالم يجعل من ح���ق الطرف الآخر اأن يوق���ف التنفيذ.)١7( 
ويجب عادة اأن ين�ش���اأ الأداء املعني من نف�س العقد، ولكن اإذا حدث تهديد 
بعدم الأداء يف اإطار عقد خمتلف يرتبط ارتباطا كافيا بالعقد املعني، جاز 

للطرف اأن يوقف التنفيذ.)١8( 

6- وق���د رئ���ي اأن للط���رف احل���ق يف اإيقاف تنفي���ذ التزامات���ه عندما 
ة؛)١٩(  جابهته الظروف التالية: رف�س البائع التنفيذ فيما يتعلق ببنود معينَّ
عدم قدرة البائع على ت�ش���ليم الب�ش���ائع خال�ش���ة من القيود التي فر�شها 
د البائع؛)20( قيام البائع بت�ش���ليم ب�ش���ائع غري مطابق���ة مبوجب عقد  م���ورِّ



ت�ش���ليم على دفعات؛)2١( عدم دفع امل�شرتي ثمن الب�ش���اعة؛)22( عدم قيام 
امل�ش���رتي بدفع الثمن، اأو تاأخره يف دفعه، مبقت�ش���ى عقد بيع �ش���ابق واحد 
اأو اأك���رث؛)23( عدم قيام امل�ش���رتي بفتح خطاب �ش���مان م�ش���ريف نافذ.)2٤( 
ويوؤدي عدم قيام امل�ش���رتي بفتح خطاب اعتماد اإىل ن�ش���وء احلق يف ف�ش���خ 
العقد مبقت�ش���ى املادة 6٤، ول يكون امل�ش���رتي مقيدا بتدابري النت�ش���اف 
الواردة يف املادتني 7١ و72.)25( وقد رئي اأن للطرف احلق يف تاأخري الدفع 
حيث كانت حت�ش���ريات البائع للتنفيذ تدل بو�ش���وح على اأنه لن يتمكن من 
التنفيذ يف الوقت املنا�ش���ب بعد الدفع.)26( وحيث يخل طرف بالعقد، يحق 
للطرف الآخر اأن يوقف التنفيذ اإىل حني معاجلة الإخالل. ول ي�شتند هذا 
 احلق اإىل املادة 7١ بل ي�شتند اإىل املبادئ العامة للمعاملة باملثل الواردة يف

املواد 7١ و58 و86 من التفاقية.)27(

7- ورئي اأنه ل يحق للم�ش���رتي اإيق���اف تنفيذ التزاماته عندما واجهته 
الظروف التالية: قيام البائع بت�شليم غري مطابق حيث �شّلم ٤20 كيلوغراما 
فق���ط من اأ�ش���ل ٤00 22 كيلوغ���رام؛)28( قي���ام البائع بت�ش���ليم جزء فقط 
من الب�ش���ائع؛)2٩( ت�ش���ليم دفعات �شابقة من الب�ش���ائع غري مطابقة حيث 
 �ش���عى امل�ش���رتي اإىل اإيقاف الدفع عن دفعات جارية لب�شائع مطابقة.)30( 
وتالحظ عدة قرارات اأن الطلب الذي قدمه امل�شرتي اإىل املحكمة مل يذكر 
ل الطرف على  اأن البائع لن ينفذ جانبا كبريا من التزاماته.)3١( وحيث يعوِّ
�شل�ش���لة من العيوب يف اجل���دارة الئتمانية للطرف الآخ���ر، يجب عليه اأن 
يثب���ت ذل���ك واأن يثبت اأي�ش���ا اأن العي���ب اخلطري مل يكن موج���ودا يف وقت 
التعاق���د، اأي اأن اجل���دارة الئتماني���ة للط���رف الآخر تده���ورت بعد اإبرام 
العق���د.)32( واله���دف م���ن احلق يف اإيق���اف الدفع ه���و اإنف���اذ العقد. وقد 
راأت حمكم���ة يف اإح���دى الق�ش���ايا اأنه حيث فقد امل�ش���رتي اهتمامه باإنفاذ 
 العق���د، كم���ا يتبني م���ن �ش���رائه م�ش���رتيات بديل���ة، ل يحق له ا�ش���تظهار 

باملادة 7١.)33(

8- ورئ���ي اأن���ه ل يحق للبائ���ع اإيقاف تنفي���ذ التزاماته حي���ث مل يدفع 
امل�ش���رتي ثمن ال�ش���راء لدفعتني ت�ش���لمهما واألغ���ى اأمر دفع م�ش���ريف.)3٤( 
ورئ���ي اأي�ش���ا اأن الإيقاف ل م���ربر له عندم���ا مل ُيثبت البائع اأن امل�ش���رتي 
لن يكون قادرا على ت�ش���لُّم الب�ش���ائع اأو دفع ثمنها رغم اأن الب�ش���ائع قد ل 
 تك���ون مطابقة للمعايري ال�ش���حية ال�ش���ادرة عن احلكوم���ة يف مكان عمل

امل�شرتي.)35(

اإيقاف ت�شليم الب�شائع وهي يف الطريق

٩- جتيز الفقرة )2( من املادة 7١ للبائع الذي اأر�شل الب�شائع بالفعل 
اأن يوقف ت�شليمها اإىل امل�شرتي. ويف ق�شيتني، ُرف�س التعويل على املادة 7١ 
لتربير وقف الت�شليم خالل النقل، لأن البائع مل يوّجه الإخطار املطلوب اأو 

مل ُيثبت وجود مربر كاف للخ�شية من عدم التنفيذ.)36( 

الإخطار بالإيقاف

١0- تق�ش���ي الفق���رة )3( من املادة 7١ باأن ير�ش���ل الطرف الذي يوقف 
التنفيذ اإخطارا بالإيقاف فورا)37( اإىل الطرف الآخر.)38( ول حتدد الفقرة 
ل الإخطار. وقد رئي اأن البيانات اأو الأفعال التالية ت�شكل اإخطارا  ما ي�ش���كِّ
كافيا: رف�س امل�ش���رتي دفع تكاليف تخزي���ن الأثاث بينما كان قد اتفق من 
قبل على امل�شاهمة يف هذه التكاليف؛)3٩( ور�شالة رف�س فيها امل�شرتي قبول 
الأ�ش���ناف غري املطابقة وعر����س اإعادتها.)٤0( ورئي اأن الظ���روف التالية 
ل ت�ش���كل اإخطارا كافيا: عدم قيام امل�ش���رتي بدفع الثمن؛)٤١( ور�ش���الة من 
امل�ش���رتي لل�ش���كوى من عيوب يف ب�شائع �ش���لمت يف اإطار عقود غري العقد 

الذي ادعى اأنه يوقف تنفيذه.)٤2( 

١١- ول تذك���ر الفقرة )3( �ش���راحة اجلزاء على عدم اإر�ش���ال الإخطار 
الف���وري بالإيقاف. وتخل�س القرارات دائم���ا اإىل اأنه يف حالة عدم توجيه 
الإخط���ار الواجب، ل يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يعّول على حقه يف اإيقاف 
التنفيذ.)٤3( وقد خل�س اأحد القرارات كذلك اإىل اأن البائع ارتكب خمالفة 
للعقد باإيقاف الت�شليم من دون توجيه اإخطار فورا بالإيقاف اإىل امل�شرتي، 

واأنه يحق للم�شرتي من ثم احل�شول على تعوي�س.)٤٤( 

تقدمي �شمانات كافية بالتنفيذ

١2- تق�ش���ي الفقرة )3( باأن على الطرف ال���ذي اأوقف تنفيذ التزاماته 
اأن ينهي هذا الإيقاف ويوا�ش���ل التنفيذ اإذا قّدم له الطرف الآخر �ش���مانا 
كافيا باأنه �ش���يقوم بالتنفيذ. ول تبني الفقرة �ش���كل هذا ال�شمان وكيفيته، 
ول تذكر متى يجب تقدميه. ول توجد ق�ش���ايا مبلغ عنها تتناول ال�ش���مان 

الكايف يف اإطار هذه الفقرة.)٤5(

احلوا�ضي

)١( ق�ش���ية كالوت رقم ٤32 ]املحكمة املحلية يف �ش���تيندال، اأملانيا، ١2 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2000[ )تن�س على اأن الإيقاف مبوجب املادة 7١ لي�س اإخالل بالعقد بل ممار�شة 

حلق خمول لطرف واحد باأن يعدل وقت التنفيذ( )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)2( ق�ش���ية كالوت رق���م 5١ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 3١ كانون الثاين/يناير ١٩٩١[ )ي�ش���تحق امل�ش���رتي تعوي�ش���ا لأن البائع مل يوج���ه اإخطارا فوريا باأنه 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :يوقف الت�شليم(؛ ق�شية كالوت رقم ٩36 ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ١7 متوز/يوليه 2007[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
cases/070717s1.html )مل يثبت البائع ادعاءاته بتدهور اجلدارة الئتمانية للم�شرتي(.

)3( ق�ش���ية كالوت رقم 630 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، زيوريخ، �شوي�ش���را، متوز/يوليه ١٩٩٩[ )ل يحق للم�ش���رتي اأن يوقف اللتزام بالدفع بعد اأن ت�ش���ّلم 

الب�شائع حتي اإن كان قد مت ت�شليم كمية من الب�شائع اأقل من الكمية املتعاقد عليها(.
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051108a3.html :٤( املحكمة العليا، النم�ش���ا، 8 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2005، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

)مب���داأ الأداء املتزام���ن ي���ربر اإيقاف الطرف للتنفي���ذ يف حالة الإخالل بالعقد(؛ املحكمة العليا، بولن���دا، ١١ اأيار/مايو 2007، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070511p1.html )امل�شرتي الذي يحق له اأن يت�شلم ب�شائع بديلة وي�شر على ت�شّلمها، يحق له اأن يوقف التنفيذ(.

333 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070717s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070717s1.html


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  334

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان ،(Mansonville v. Kurtz( ٢٠٠3 املحكم���ة العلي���ا لكولومبي���ا الربيطاني���ة، كن���دا، ٢١ اآب/اأغ�سط����س )5(

ُّف امل�سرتي عن فتح خطاب اعتماد، ولكن تخلَّف عن التنفيذ عندما متت معاجلة تخلُّف امل�سرتي(. cases/030821c4.html )اأوقف البائع التنفيذ ب�سبب تخل

 )6( ق�سية كالوت رقم 43٢ ]املحكمة املحلية يف �ستيندال، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٠[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012g1german.html )اإيقاف التنفيذ لي�س اإخالل بالعقد بل ممار�سة حلق يف تعديل وقت التنفيذ(.

)٧( ق�سية كالوت رقم ٢3٨ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٨( هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٧٨6(، يونيلك�س )مل يوقف امل�سرتي تنفيذ التزاماته بل ف�سخ العقد مبوجب 

املادة ٧٢ )١((؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�سبتمرب ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم ٨5٧4(، يونيلك�س )�سراء امل�سرتي ب�سائع بديلة لي�س اإيقافا لتنفيذ التزاماته(.
)٩( ق�سية كالوت رقم ٢3٨ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨[.

)١٠( هيئ���ة التحكي���م التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�س���ي، الحتاد الرو�س���ي، ٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٩ )قرار التحكي���م رقم ١٩٩6/3٠٢(، 

Rozenberg, Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariy، ١٩٩٩-٢٠٠٠، الرقم ٢٧ ]١4١–١4٧[.

)١١( ق�سية كالوت رقم 3١١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١٢( يع���رتف الق���رار التايل بانطباق التفاقية وباحلق يف اإيقاف التنفيذ ولكن ل ي�ست�سهد باملادة ٧١: املحكمة التجارية يف بروك�سل، بلجيكا، ١3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ 

(Maglificio Dalmine v. Coveres)، يونيلك�س )يحق للبائع اأن يوقف التنفيذ لأن امل�سرتي مل يدفع الثمن يف اإطار عقد �سابق(.

)١3( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف در�سدن، اأملانيا، ٢٧ كان���ون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩، يونيلك�س )تالحظ اأنه يجب اأن تكون هناك عالق���ة متماثلة متبادلة بني اللتزام املوقوف 

والتنفيذ املقابل(.
)١4( ت�س���ر الق�ساي���ا التالي���ة اإىل الفقرة الفرعية )اأ(: ق�سية كالوت رقم 33٨ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢3 حزيران/يوني���ه ١٩٩٨[؛ ق�سية كالوت رقم ٢3٨ 

]املحكم���ة العلي���ا، النم�س���ا، ١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨[ )اأعيدت ملوا�سلة النظر يف ادعاء عدم اجل���دارة الئتمانية(؛ غرفة التجارة يف زيوريخ، �سوي�س���را، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار 
http://cisgw3.law. :التحكيم رقم ٩5/٢٧3(، يونيلك�س؛ حمكمة كانتون اأبينت�سيل اآو�سرهودين، �سوي�سرا، ١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/030310s1.html )حت�سرات البائع للتنفيذ تدل دللة وا�سحة على اأنه لن يتمكن من التنفيذ يف غ�سون الفرتة ال�بالغة ١4 يوما من دفع الثمن(.

 (Malaysia Dairy Industries v. Dairex املحكم���ة اجلزئية يف هرتوغينبو�س، هولندا، ٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٨ :)١5( ت�س���ر الق�ساي���ا التالية اإىل الفقرة الفرعية )ب(

)Holland، يونيلك����س؛ ق�سي���ة كالوت رقم ١64 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناع���ة الهنغارية، هنغاريا، 5 كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩5[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ 
حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ١5 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩4، يونيلك�س.

)١6( حمكم���ة منطق���ة برلني، اأملانيا، ١5 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩4، يونيلك�س. لك���ن انظر ق�سية كالوت رقم 5٧٨ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان الغربية، الوليات املتحدة، 

١٧ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠١ )Shuttle Packaging Systems v. Tsonakis)[، اأي�سا يف ٢٠٠١، Westlaw 34046276, 2001 US Dist. LESIS 21630 )يجب اأن يثبت الطرف املت�سرر 
وجود اإخالل جوهري لكي يحق له اأن يوقف التنفيذ؛ ويحق للبائع اإيقاف �سرط عدم املناف�سة لأن تخلف امل�سرتي عن الدفع ي�سكل اإخالل جوهريا(؛ معهد التحكيم الهولندي، هولندا، ١5 

ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٢ )قرار التحكيم رقم ٢3١٩(، يونيلك�س )اإيقاف ت�سليم الدفعات املقبلة مبوجب العقد ب�سبب عدم مطابقة ال�سحنات امل�سّلمة الأوىل(.
 )١٧( املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071127g1.html )اإ�سرار الطرف على دفع م�ساريف ا�ست�سارية تكميلية ل ي�ستحقها ُيعطي دللة على اأنه لن يقوم بالتنفيذ(.

)١٨( حمكم���ة اآرنهيم، هولن���دا، ٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090729n1.html )اأوقف 

د بع���د قيمة العقود اخلا�سة بحاف���الت �سابقة(؛ حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الوليات املتح���دة، ٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٩  الط���رف ت�سلي���م حافل���ة حيث مل ت�سدَّ
)Doolim Corp. v. R Doll, LLC) متاح���ة يف WL 1514913 ومتاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html )خماوف وجيهة من اأن 
البائ���ع ل���ن يدفع ثمن القم�سان ب�سبب تخلفه عن دفع قيمة �سحنات �سابقة(. ولك���ن انظر قرار هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، 
الحت���اد الرو�س���ي، ١3 ني�سان/اأبريل ٢٠٠6، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html )ل يجوز للطرف اأن ميتنع 

عن التنفيذ حيث يتوقع تخلف الطرف الآخر عن التنفيذ يف امل�ستقبل(.
)١٩( حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ١5 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩4، يونيلك�س )ت�سر اإىل املادة ٧١ )١( )ب((.

)٢٠( ق�سية كالوت رقم 33٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢3 حزيران/يونيه ١٩٩٨[ )ت�سر اإىل املادة ٧١ )١( )اأ((؛ املحكمة الإقليمية العليا يف لينت�س، النم�سا، 

٢3 اأيار/مايو ١٩٩5، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950523a3.html، جرى تاأكيدها لأ�سباب اأخرى، ق�سية كالوت رقم 
١٧6 ]املحكمة العليا، النم�سا، 6 �سباط/فرباير ١٩٩6[.

)٢١( معه���د التحكي���م الهولن���دي، هولندا، ١5 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠٢ )قرار التحكيم رق���م ٢3١٩(، يونيلك�س )تعليق عمليات الت�سليم املقبل���ة مبوجب العقد ب�سبب عدم 

مطابقة ال�سحنات الأوىل(.
)٢٢( ق�سي����ة كالوت رق����م ١64 ]هيئة التحكي����م امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، 5 كانون الأول/دي�سم����رب ١٩٩5[ )اأ�سارت املحكمة اإىل املادة ٧١ )١( )ب(، 

فراأت اأن البائع كان له ما يربر تعليق التزامه باإ�سالح الب�سائع غر املطابقة )انظر الن�س الكامل للقرار(. انظر اأي�سا هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢3 كانون الثاين/
يناير ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨6١١(، يونيلك�س )تالحظ اأن تخلف البائع عن التنفيذ حدث قبل اأن يحق له تعليق التنفيذ مبوجب املادة ٧١ )١( )ب( ب�سبب عدم دفع البائع الثمن(.
)٢3( املحكم���ة التجاري���ة يف ها�سيلت، بلجيكا، ١ اآذار/مار����س ١٩٩5 )J.P.S. BVBA v. Kabri Mode BV)، يونيلك�س )تاأخر ملدة �سبعة اأ�سهر يف الدفع(؛ املحكمة التجارية يف 

بروك�سل، بلجيكا، ١3 ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ (Maglificio Dalmine v. Coveres)، يونيلك�س )دون اإ�سارة اإىل املادة ٧١(؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، ٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٩، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090729n1.html )علق الطرف ت�سليم حافلة حيث مل ُتدفع بعد قيمة العقود اخلا�سة باحلافالت 
ال�سابقة(؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٩ (Doolim Corp. v. R Doll, LLC)، متاحة يف ٢٠٠٩ WL 1514913 ومتاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html )خماوف وجيهة من اأن امل�سرتي لن يدفع ثمن القم�سان، ب�سبب تخلفه عن دفع ثمن �سحنات �سابقة(.

)٢4( هيئ���ة التحكي���م امللحقة بغرفة التج���ارة وال�سناعة الهنغارية، هنغاريا، ١٧ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١٩٩5 )قرار التحكيم رق���م VB/94124(، يونيلك�س )مت فتح خطاب 

ال�سمان امل�سريف بتاريخ م�سى(.
)٢5( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٧6 ]املحكمة العليا، النم�س���ا، 6 �سباط/فرباير ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ولكن انظر هيئ���ة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة 

الهنغاري���ة، هنغاري���ا، ١٧ ت�سري���ن الثاين/نوفمرب ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم VB/94124(، يونيلك�س )احلق يف تعليق التنفيذ مبوجب املادة ٧١ عندما مت فتح خطاب �سمان م�سريف 
غر نافذ(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030821c4.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030821c4.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012g1german.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030310s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030310s1.html


 )٢6( حمكمة كانتون اأبينت�سيل اآو�سرهودين، �سوي�سرا، ١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030310s1.html )حت�سريات البائع للتنفيذ تدل بو�سوح على اأنه لن يتمكن من التنفيذ يف غ�سون املدة البالغة ١4 يوما بعد الدفع(.

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051108a3.html :٢7( املحكمة العليا، النم�س���ا، ٨ ت�س���رين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://cisgw3.law.pace. :مبداأ التنفيذ املتزامن يربر تعليق الطرف للتنفيذ يف حالة الإخالل(؛ بولندا، ١١ اأيار/مايو ٢٠٠7، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(
edu/cases/070511p1.html )امل�سرتي الذي يحق له ت�سليم ب�سائع بديلة وي�سر على ت�سليمها يحق له تعليق التنفيذ(.

)٢٨( ق�سية كالوت رقم ٢٢7 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٢٩( ق�سي���ة كالوت رق���م 6٣٠ ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، متوز/يوليه ١٩٩٩ )ق���رار التحكيم رقم ٩44٨([، اأي�سا يف يونيلك����س )ل يحق للم�سرتي تعليق 

التزام���ه بالدف���ع بعد اأن ت�سّلم الب�سائع، رغم اأنه مل يت�سلم الكمية الكاملة املتعاقد عليها(؛ ق�سية كالوت رقم ٢7٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢4 ني�سان/اأبريل 
١٩٩7[ )ل يحق للم�سرتي تعليق دفع ثمن اجلزء من الب�سائع الذي مل ي�سّلم(.

 )٣٠( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٢6 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠ ).BV BA. J.P. v. S. Ltd)، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000426b1.html

)٣١( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف در�س���دن، اأملاني���ا، ٢7 كانون الأول/دي�سم���رب ١٩٩٩، يونيلك�س؛ غرفة التج���ارة يف زيوريخ، �سوي�س���را، ٣١ اأيار/ماي���و ١٩٩6 )قرار التحكيم 

http://cisgw3.law.pace.edu/ :رق���م ٩٥/٢7٣(، يونيلك����س، هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، ٢٠٠٣ )قرار التحكيم رق���م ١١٨4٩(، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/031849i1.html؛ متاحة اأي�سا يف يونيلك�س )لي�س للم�سرتي �سبب معّي لالعتقاد باأن البائع لن يقوم بالتنفيذ يف الوقت املنا�سب(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٣٢( ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٣6 ]املحكم���ة الحتادية، �سوي�سرا، ١7 متوز/يولي���ه ٢٠٠7[، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان(

cases/070717s1.html )مل ُيثبت البائع ادعاءاته بتدهور جدارة امل�سرتي الئتمانية(.

 )٣٣( املحكمة الإقليمية العليا؛ كولونيا، اأملانيا، ١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨ ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519g1.html )�سراء م�سرتيات بديلة يق�سي على العالقة التبادلية بي التنفيذ والتنفيذ املقابل(.

)٣4( ق�سية كالوت رقم ٢٣٨ ]املحكمة العليا، النم�سا، ١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨[ )تتناول املادة 7١ )١( )اأ( احلالت التي يكون فيها الطرف خا�سعا لإجراء اإفال�س اأو توقف 

متاما عن الدفع، ولكن لي�س حالت الدفع البطيء(.
)٣٥( املحكم���ة اجلزئي���ة يف هريتوغينبو����س، هولندا، ٢ ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٨ )Malaysia Dairy Industries v. Dairex Holland)، يونيلك�س )عَر�س امل�سرتي ا�ستالم 

الب�سائع يف املنطقة التجارية احلرة(.
)٣6( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥١ ]حمكم���ة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩١[ ) ل �سرورة للبت فيما اإن كان يحق للبائع اأن يوقف الب�سائع خالل 

النق���ل، لأن البائ���ع تخلف عن توجي���ه الإخطار الالزم(؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣6 ]املحكمة الحتادي���ة، �سوي�سرا، ١7 متوز/يوليه ٢٠٠7[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070717s1.html )مل يثبت البائع ادعاءاته بتدهور جدارة امل�سرتي الئتمانية(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان ،(BV BA. J.P. v. S. Ltd.( حمكم���ة ال�ستئن���اف يف غين���ت، بلجي���كا، ٢6 ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٠ )٣7(

cases/000426b1.html )ل يك���ون الإخط���ار "فوري���ا" عندما تك���ون عمليات الت�سليم التي يتعلق بها قد جرت قب���ل �سبعة اأ�سهر وقبل ١4 �سهرا(؛ حمكمة منطق���ة دارم�ستات، اأملانيا، 
٢٩ اأيار/ماي���و ٢٠٠١، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010529g1.html )وجه امل�سرتي اإخطارا بال�سكوى، ولكن مل يوجه 
اإخط���ارا بتعلي���ق التنفيذ(؛ معه���د التحكيم الهولندي، هولندا، ١٥ ت�سرين الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٢ )قرار التحكيم رقم ٢٣١٩(، يونيلك�س )تعليق ت�سلي���م الدفعات املقبلة مبوجب العقد 
 ،)CISG/1989/02 ب�سب���ب ع���دم مطابقة الدفع���ات امل�سلَّمة الأوىل(؛ جلنة التحكيم القت�سادي والتج���اري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سي ال�سعبية، ١٩٨٩ )ق���رار التحكيم رقم
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890000c1.html )تخلف امل�سرتي عن توجيه اإخطار بتعليق التنفيذ ومل ي�سلم الب�سائع اإل 

بعد انق�ساء �سهرين(.
)٣٨( انظ���ر هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكيم رق���م ٨6١١(، يونيلك�س )الإخطار ل �سرورة له يف ظروف الق�سية(؛ 

هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، ٢٠٠٣ )قرار التحكيم رقم ١١٨4٩(، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html ويف 
يونيلك����س )لي����س للم�سرتي �سبب معّي لالعتقاد باأن البائع ل���ن يقوم بالتنفيذ يف الوقت املنا�سب، وتخلَّف عن توجيه اإخطار(؛ معهد التحكي���م الهولندي، هولندا، ١٥ ت�سرين الأول/

اأكتوب���ر ٢٠٠٢ )ق���رار التحكيم رقم ٢٣١٩(، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021015n1.html )تعليق ت�سليم الدفعات املقبلة مبوجب العقد 
ب�سبب عدم مطابقة ال�سحنات الأوىل(.

)٣٩( ق�سية كالوت رقم ٣٣٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨[.

)4٠( حمكم���ة منطق���ة برلي، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩4، يونيلك�س؛ حمكم���ة منطقة دارم�ستات، اأملانيا، ٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠١، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010529g1.html )اأر�سل امل�سرتي اإخطارا بال�سكوى ولكن مل يوجه اإخطارا بتعليق التنفيذ(.
 )4١( ق�سية كالوت رقم 4٣٢ ]حمكمة منطقة �ستيندال، اأملانيا، ١٢ ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٠[، متاحة اأي�سا يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012g1german.html )التعليق لي�س اإخالل بل حق من طرف واحد بتعديل وقت التنفيذ(.

 )4٢( حمكمة ال�ستئناف يف غينت، بلجيكا، ٢6 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠ ).BV BA. J.P. v. S. Ltd)، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000426b1.html )ت�سري اإىل املادة 7٣ )١( لتاأكيد هذه النقطة �سمنيا(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :4٣( ق�سي���ة كالوت رق���م 4٣٢ ]حمكمة منطق���ة �ستيندال، اأملانيا، ١٢ ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠٠[، متاحة اأي�س���ا يف الإنرتنت على العن���وان(

cisg/text/001012g1german.html )ل يج���وز للط���رف اأن يعّول على الفق���رة )١((؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف الحتاد الرو�سي، الحتاد 
 Rozenberg, Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy ،)١٩٩6/الرو�سي، ٢7 متوز/يوليه ١٩٩٩ )قرار التحكيم ٣٠٢
Commentariy، ١٩٩٩ –٢٠٠٠، الرقم ٢7 ]١4١–١47[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990727r1.html؛ ق�سية كالوت 

رقم ٥١ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩١[ )ل يجوز للبائع اأن يعّول على احلق يف وقف الب�سائع خالل النقل عمال بالفقرة )٢((.
)44( ق�سية كالوت رقم ٥١ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩١[.

)4٥( ترد يف املادة 7٢ )٢( اإ�سارة مماثلة اإىل ال�سمان الكايف، وميكن اأن يت�سح اأن الق�سايا التي تف�سر هذه العبارة يف اإطار املادة 7٢ مفيدة يف اإطار املادة 7١. هيئة التحكيم 

التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكيم رقم ٨7٨6(، يونيلك�س؛ ق�سية كالوت رقم ١٣٠ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ١4 كانون 
الثاين/يناير ١٩٩4[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

٣٣٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070511p1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070511p1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070717s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070717s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000426b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000426b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010529g1.html
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املادة 72

)١( اإذا تبني بو�شوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد اأن اأحد الطرفني �شوف يرتكب خمالفة جوهرية 
للعقد جاز للطرف الآخر اأن يف�شخ العقد.

)2( يجب على الطرف الذي يريد الف�ش���خ، اإذا كان الوقت ي�ش���مح له بذلك، اأن يوّجه اإىل الطرف 
الآخر اإخطارا ب�شروط معقولة، تتيح له تقدمي �شمانات كافية توؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.

)3( ل ت�شري اأحكام الفقرة ال�شابقة اإذا اأعلن الطرف الآخر اأنه �شوف ل ينفذ التزاماته.

مقّدمة

١- تخّول املادة 72 البائع اأو امل�شرتي حق ف�شخ العقد اإذا اأ�شبح وا�شحا، 
قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد، اأن الطرف الآخر �شريتكب خمالفة جوهرية 
للعق���د. بي���د اأن امل���ادة ٤٩ ولي�س امل���ادة 72 تنطبق اإذا ح���دث، يف التاريخ 
املح���دد للتنفيذ اأو بع���ده، اأن كان عدم تنفيذ اأحد الطرف���ني للتزاماته اأو 
قيامه بالتنفيذ ب�ش���ورة غري مطابقة يرقى اإىل م�شتوى خمالفة جوهرية. 
وهكذا فاإن امل�ش���رتي الذي مل يعلن ف�شخ العقد قبل التاريخ املحدد للتنفيذ 
ل يجوز له ف�ش���خ العقد مبقت�ش���ى املادة 72 بل يجب اأن يت�ش���رف مبوجب 

املادتني ٤5 و٤٩ بدل من ذلك.)١(

2- ويجب التمييز بني حق الطرف املت�ش���رر يف ف�ش���خ العقد مبقت�شى 
املادة 72 وحقه يف تعليق تنفيذ التزاماته مبقت�ش���ى املادة 7١.)2( فاملادتان 
كلتاهم���ا معنيت���ان بالتنبوؤ مب���ا اإن كان �ش���يحدث اإخالل، ولكن ال�ش���روط 
امل�ش���بقة للف�ش���خ، ال���ذي هو تدبري النت�ش���اف الأ�ش���د، اأكرث �ش���رامة من 
ال�ش���روط امل�شبقة للتعليق، �ش���واء فيما يتعلق مبدى خطورة الإخالل املتنباأ 
ب���ه اأو برجح���ان حدوث املخالف���ة. كذلك تختلف ا�ش���رتاطات الإخطار يف 
احلكمني. فاملادة 72 ل ت�شرتط توجيه اإخطار م�شبق "ب�شروط معقولة" اإل 
اإذا كان الوقت ي�ش���مح بذلك، وتعفي الطرف من توجيه الإخطار اإذا اأعلن 
الطرف الآخر اأنه لن ينفذ التزاماته؛ ويف املقابل، ت�شرتط املادة 7١ توجيه 

اإخطار بالإيقاف على الفور دون اأي ا�شتثناءات.)3(

3- وتخ���ّول املادة 72 الطرف املت�ش���رر حق ف�ش���خ العقد قب���ل التاريخ 
املح���دد للتنفي���ذ اإذا كان العقد يتعلق )يف جملة اأمور( بالت�ش���ليم يف دفعة 
واحدة، بينما تن�س املادة 73 على قواعد خا�ش���ة ب�شاأن الف�شخ فيما يتعلق 
بالدفعات املقبلة اإذا كان العقد يتعلق بالت�شليم على دفعات. وتعرتف عدة 
قرارات باأنه يجوز للطرف املت�شرر، يف حالة عقد الت�شليم على دفعات، اأن 

يت�شرف مبقت�شى اأي من املادتني ب�شاأن الدفعات املقبلة.)٤(

ال�شروط امل�شبقة للف�شخ

٤- تبنّي الفقرة )١( ال�شرط امل�شبق الرئي�شي للف�شخ امل�شروع مبقت�شى 
املادة 73: فيجب اأن يكون وا�ش���حا قب���ل امليعاد املحدد للتنفيذ اأن الطرف 

املطل���وب منه التنفيذ �ش���ريتكب خمالفة جوهرية. واملطل���وب هو اأن يكون 
هن���اك احتمال ق���وي جدا، ل يقني تام، باأنه �ش���يحدث اإخالل جوهري.)5( 
ويف بع����س احلالت ميكن اأن توف���ر جمموعة من الوقائع جمتمعة اإ�ش���ارة 
وا�شحة اإىل اأن اإخالل جوهريا �شيحدث.)6( وقد ورد يف اأحد القرارات اأن 
دعوى الف�شخ ال�شتباقي يجب اأن تزعم: ")١( اأن املّدعى عليه كان يعتزم 

الإخالل بالعقد قبل ميعاد تنفيذه، و)2( اأن تلك املخالفة جوهرية".)7(

5- ويف���ي به���ذا ال�ش���رط امل�ش���بق الط���رف ال���ذي يعل���ن اأنه ل���ن ينفذ 
التزامات���ه.)8( كما اأن الدع���اءات، اإذا ثبتت، باأن البائع ق���ال اإنه "مل يعد 
ي�ش���عر باأن���ه ملزم" بالتنفي���ذ واأنه �ش���وف "يبيع املواد يف م���كان اآخر" من 
�ش���اأنها اأن تخّول امل�ش���رتي حق ف�ش���خ العقد.)٩( وا�ش���رتاط مطالب جديدة 

للت�شليم تتجاوز تلك املتفق عليها ي�شكل ف�شخا ا�شتباقيا للعقد.)١0(

6- كذلك رئي اأن ال�ش���روط امل�ش���بقة الواردة يف الفقرة )١( ا�شتوفيت 
يف الظ���روف التالية فيما يتعلق بامل�ش���رتي: تخلَّف امل�ش���رتي عن دفع ثمن 
�ش���حنات �ش���ابقة؛)١١( تخلَّف امل�ش���رتي عن فتح خطاب اعتماد؛)١2( تخلَّف 
امل�ش���رتي عن فتح خطاب اعتماد مطابق؛)١3( تخلَّف امل�شرتي عن دفع ثمن 
�ش���حنة وتخلَّف عن توفري �ش���مان كاف ب���الأداء.)١٤( ويف اإحدى الق�ش���ايا 
راأت حمكمة اأدنى، يف بيع مع الت�ش���ليم على دفعات، اأنه يحق للبائع ف�ش���خ 
العقد مبوجب املادة 72 ب�ش���بب حماولة امل�ش���رتي التي ل م���ربر لها لإلغاء 
ر اأن املادة 73 اأكرث انطباق���ا، ولكن بنف�س  العقد؛ ولدى ال�ش���تئناف، تق���رَّ

النتيجة.)١5(

 )١( الفق���رة  يف  ال���واردة  امل�ش���بقة  ال�ش���روط  اأن  اأي�ش���ا  7- ورئ���ي 
ا�ش���توفيت يف الظ���روف التالي���ة فيم���ا يتعل���ق بالبائ���ع: تخلَّ���ف البائع عن 
تخفي�س الثمن وعن التعهد بت�ش���ليم ب�ش���ائع م�ش���ايرة للمو�ش���ة يف الوقت 
املنا�ش���ب؛)١6( اأنهى البائع ت�ش���ليم الب�ش���ائع عمدا،)١7( رَف�س البائع تنفيذ 
�ش���رط يق�ش���ي بحجز �ش���فينة كاملة ح�ش���را لنق���ل الب�ش���ائع،)١8( رَف�س 
البائ���ع اللت���زام بتاريخ للت�ش���ليم ون�ش���ح امل�ش���رتي باأن ي�ش���رتي ب�ش���ائع 
بديلة،)١٩( اأعلن البائع اأنه ي�ش���تحيل التح�ش���ل على الب�ش���ائع واأن احتمال 
م البائع ر�ش���وما تخطيطية  التح�ش���ل على ب�ش���ائع بديلة منخف�س،)20( قدَّ
 معيب���ة ل�ش���نع الب�ش���ائع ومل يقدم �ش���مانا كافيا بتح�ش���ني تلك الر�ش���وم 

يف الوقت املنا�شب.)2١( 



8- ورئ���ي اأن ال�سروط امل�سبق���ة مل ت�ستوف يف الظروف التالية: احتجز 
البائ���ع الب�سائع ب�سبب نزاع بن الطرف���ن؛)22( اأعرب البائع عن رغبته يف 
اإيق���اف عمليات الت�سليم ولك���ن وافق اأي�سا على موا�سل���ة املفاو�سات؛)23( 

تخلف امل�سرتي عن دفع ثمن دفعة واحدة.)24( 

الإخطار باعتزام الف�سخ

9- عندم���ا تكون �سروط املادة 72 )1( ق���د ا�ستوفيت، ت�سرتط الفقرة 
)2( م���ن املادة 72 اأن يوّجه الطرف املت�س���رر اإىل الطرف الآخر اإخطارا 
م�سبق���ا باعتزامه ف�سخ العقد، بغية اإتاح���ة الفر�سة للطرف الآخر لتقدمي 
�سمانات كافية باأنه �سيق���وم بالتنفيذ.)25( بيد اأن هذا الإخطار ل ُي�سرتط 
اإل "اإذا كان الوق���ت ي�سم���ح له بذلك". ويختلف ه���ذا الإخطار عن اإعالن 
الف�س���خ الذي حتكمه املادة 26، الذي يج���ب اأن يوجه اأي�سا اإذا مل يح�سل 
الطرف املت�سرر على �سمانات كافية وقرر ال�سري قدما يف الف�سخ.)26( وقد 

ل على املادة 72   خل�ص اأحد القرارات اإىل اأنه اإذا كان الطرف املت�سرر يعوِّ
فيج���ب اأن يعل���ن ف�سخ العقد قب���ل حلول تاريخ التنفي���ذ.)27( وحيث يتخلف 
ط���رف عن توجيه اإخط���ار باعتزامه ف�سخ العقد ب�سب���ب اإخالل ا�ستباقي، 

يفقد حقه يف ف�سخ العقد.)28( 

ال�سمان الكافي بالتنفيذ

10- مثلم���ا ُذكر يف الفق���رة ال�سابقة فاإن الغر�ص م���ن الإخطار املطلوب 
مبقت�س���ى امل���ادة 72 )2( هو اإتاح���ة الفر�سة ملتلقيه لتق���دمي �سمان كاف 
بالتنفي���ذ.)29( ول حت���دد التفاقية ال�سكل الذي يج���ب اأن ياأخذه ال�سمان. 
ولي�ص هناك ا�سرتاط باأن يطلب الطرف املت�سرر تعهدا من البائع.)30( ويف 
اإحدى الق�سايا رئي اأن تخلف امل�سرتي عن تقدمي �سمان كاف عند الطلب 

ي�ستويف �سروط املادة 72.)31(

احلوا�شي

)1( ق�سية كالوت رقم 171 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 3 ني�سان/اأبريل 1996[؛ ق�سية كالوت رقم 124 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 15 �سباط/فرباير 1995[.

)2( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير 1997 )قرار التحكيم رقم 8786(، يونيلك�ص )مل يعلِّق امل�سرتي تنفيذ التزاماته بل ف�سخ العقد مبوجب 

امل���ادة 72 )1((؛ هيئ���ة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، اأيلول/�سبتمرب 1996 )ق���رار التحكيم رقم 8574(، يونيلك�ص )ل ي�سكل �سراء امل�س���رتي ب�سائع بديلة تعليقا لتنفيذ 
التزاماته(.

)3( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�سبتمرب 1996، )قرار التحكيم رقم 8574(، يونيلك�ص )ُتالحظ وجود اختالفات ب�ساأن الإخطار(.

)4( حمكمة ال�ستئناف يف هل�سنكي، فنلندا، 30 حزيران/يونيه 1998 (EP S.A.v FP Oy)، يونيلك�ص )حيث كان يتعن تلبية طلبيتن منف�سلتن من دهان للعناية بالب�سرة من 

نف����ص دفع���ة املنَتج وكان هناك اإخالل جوهري فيما يتعلق بنوعية الكمي���ة امل�سلَّمة الأوىل، جاز للم�سرتي املت�سرر اأن يف�سخ العقد ب�ساأن الكمية الثانية اإما مبوجب املادة 72 اأو مبوجب 
امل���ادة 73 )2( اإذا كان���ت الطلبيت���ان ت�سكالن دفعات من عقد بيع مع الت�سليم على دفعات؛ غرفة التج���ارة يف زيوريخ، �سوي�سرا، 31 اأيار/مايو 1996 )قرار التحكيم رقم 95/273(، 

يونيلك�ص )تتناول املادتان 72 و73 كلتاهما الإخالل اجلوهري املتعلق بالدفعات القادمة(.
)5( حمكم���ة منطق���ة برلن، اأملانيا، 30 اأيلول/�سبتمرب 1992، يونيلك�ص )يلزم وجود احتم���ال كبري للغاية ل اليقن التام(. انظر اأي�سا هيئة التحكيم التابعة لبور�سة املنتجات 

ية" الواردة يف املادة 73 تعني الحتمال الكبري، وهو اختبار  الزراعية—فيين���ا، النم�س���ا، 10 كانون الأول/دي�سمرب 1997 )قرار التحكيم رقم S2/97(، يونيلك�ص )عبارة "اأ�سبابا جدِّ
اأقل �سرامة من الختبار املن�سو�ص عليه يف املادة 71 )1((.

)6( جلن���ة التحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سن ال�سعبية، )ق�سية ب�ساأن نظم اإنت���اج اأقرا�ص م�سغوطة من النوعن CD-R وDVD-R(، ترجمة 

 Højesteret ،2007 ؛ ق�سية كالوت رقم993 ]الدامنرك، 17 ت�سرين الأول/اأكتوبرhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
.](Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S) ]املحكمة العليا[

)7( ق�سي���ة كالوت رق���م 417 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 7 كانون الأول/دي�سمرب 1999[ )ت�سري اإىل املادتن 25 و72( )انظر الن�ص 

الكامل للقرار(.
)8( انظر املادة 72 )3( )تعفي الطرف املت�سرر من اإعطاء الطرف الآخر فر�سة لتقدمي �سمانات كافية لقيامه بالتنفيذ، كما هو م�سرتط عادة مبوجب املادة 72 )2(، "اإذا 

َذ التزاماته"(. انظر اأي�سا جلن���ة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سن ال�سعبي���ة، ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007 )ق�سية  اأعل���َن الط���رُف الآخر اأنه لن ينفِّ
ب�س���اأن نظم اإنتاج اأقرا�ص م�سغوطة من النوع���ن CD-R وDVD-R(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html؛ 
http://cisgw3.law. :حمكم���ة ال�ستئن���اف يف لميا، اليونان. 2006 )رقم امللف 2006/63( )ق�سية ب�سان بذور عّباد ال�سم�ص(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/060001gr.html )رف�ص البائع ت�سليم بذور عباد ال�سم�ص ب�سبب تغريات يف ال�سوق(.

)9( ق�سية كالوت رقم 417 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، 7 كانون الأول/دي�سمرب 1999[.

)10( ق�سية كالوت رقم 293 ]هيئة التحكيم الوّدي يف هامبورغ، اأملانيا، 29 كانون الأول/دي�سمرب 1998[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)11( ق�سية كالوت رقم 130 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، 14 كانون الثاين/يناير 1994[، توؤكد، مع تعديالت، ق�سية حمكمة منطقة كريفلد، 28 ني�سان/

اأبريل 1993، يونيلك�ص؛ حمكمة منطقة برلن، اأملانيا، 30 اأيلول/�سبتمرب 1992، يونيلك�ص؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 29 اأيار/مايو 2009 
(Doolim Corp. v. R Doll, LLC)، متاح���ة يف WL 1514913 2009 ومتاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html )ا�ستمرار التخلف 

عن دفع ثمن �سحنات �سابقة من القم�سان وعن فتح خطاب اعتماد(.
)12( ق�سي���ة كالوت رق���م 631 ]املحكمة العليا يف كوين�زلن���د، اأ�سرتاليا، 17 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000[؛ جلنة التحكيم القت�س���ادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية 

http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،)DVD-Rو CD-R ال�سن ال�سعبية، ت�سرين الأول/اأكتوبر 2007 )ق�سية ب�ساأن نظم اإنتاج اأقرا�ص م�سغوطة من النوعن
 (Downs Investments v. Perwaja ؛ اأ�سرتالي���ا، 12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2001، املحكم���ة العليا يف كوين�زلند، حمكمة ال�ستئنافcisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011012a2.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان Steel)

)13( ق�سية كالوت رقم 716 ]جلنة التحكيم القت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سن ال�سعبية، 16 كانون الأول/دي�سمرب 1997[.

)14( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 29 اأيار/مايو 2009 (Doolim Corp. v. R Doll, LLC)، متاحة يف WL 1514913 2009 ومتاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html :يف الإنرتنت على العنوان
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.](Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S) ،ملحكمة �لعليا[، �لد�منرك، ١٧ ت�شرين �لأول/�أكتوبر ٢٠٠٧�[ Højesteret[ ٩٩3 ١5( ق�شية كالوت رقم(

)١٦( هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، كانون �لثاين/يناير ١٩٩٧ )قر�ر �لتحكيم رقم 8٧8٦(، يونيلك�س؛ حمكمة �لوليات �ملتحدة ملنطقة نيويورك �جلنوبية، �لوليات 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html :ومتاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن WL  1514913 متاحة يف ٢٠٠٩ ،(Doolim Corp. v. R Doll, LLC) ملتحدة، ٢٩ �أيار/مايو ٢٠٠٩� 
)��شتمر�ر �لتخلف عن دفع ثمن �شحنات �شابقة من �لقم�شان وعن فتح خطاب �عتماد(.

)١٧( غرفة �لتجارة يف زيوريخ، �شوي�شر�، 3١ �أيار/مايو ١٩٩٦ )قر�ر �لتحكيم رقم ٩5/٢٧3(، يونيلك�س.

)١8( ق�شي���ة كالوت رق���م ٤٧3 ]هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�شناعة يف �لحتاد �لرو�شي، �لحتاد �لرو�شي، ٧ حزير�ن/يونيه ١٩٩٩ ]قر�ر �لتحكيم 

رقم ١٩٩8/٢38[ )رف�س �لبائع �لوفاء ب�شرط �لتح�شل على �شفينة مطابقة تقوم بنقل �ملو�د �لغذ�ئية ح�شر�(.
)١٩( جلن���ة �لتحكي���م �لقت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ٢٩ �آذ�ر/مار�س ١٩٩٦ )ق�شي���ة ب�شاأن مادة �لكافيني(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960329c1.html :لإنرتنت على �لعنو�ن�
)٢٠( جلنة �لتحكيم �لقت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، 3٠ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٦ )ق�شية ب�شاأن �أ�شمدة مرّكبة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960130c1.html :يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
)٢١( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�شناعة يف �لحتاد �لرو�شي، �لحتاد �لرو�شي، ٢5 ني�شان/�أبريل ١٩٩5 )قر�ر �لتحكيم رقم ١٩٩٤/١٦١( )ق�شية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950425r3.html :ب�شاأن معد�ت حا�شوبية(، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
)٢٢( ق�شية كالوت رقم ٢٦١ ]حمكمة منطقة �شان، �شوي�شر�، ٢٠ �شباط/فرب�ير ١٩٩٧[.

)٢3( هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، �أيلول/�شبتمرب ١٩٩٦ )قر�ر �لتحكيم رقم 85٧٤(، يونيلك�س.

)٢٤( غرفة �لتجارة يف زيوريخ، �شوي�شر�، 3١ �أيار/مايو ١٩٩٦ )قر�ر �لتحكيم رقم ٩5/٢٧3(، يونيلك�س.

)٢5( حمكم���ة �ل�شتئن���اف يف هل�شنك���ي، فنلن���د�، 3٠ حزير�ن/يوني���ه ١٩٩8 (EP S.A.v FP Oy)، يونيلك�س )توقيت ر�شال���ة �لفاك�س و�شياقها يوفر�ن �إخط���ار� م�شبقا(؛ جلنة 

�لتحكيم �لقت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ١٩8٩ )ق�شية ب�شاأن م�شتحلب م�شنوع يف تايلند(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890000c1.html

)٢٦( هيئ���ة �لتحكي���م �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولي���ة، �أيلول/�شبتمرب ١٩٩٦ )قر�ر �لتحكيم رق���م 85٧٤(، يونيلك�س )ُتالحظ �ختالفا بني �لإخط���ار مبوجب �ملادة ٧٢ و�إعالن 

ر �أن �إع���الن �لف�شخ مل يكن يف �لتوقيت �ملنا�شب(؛ ق�شية كالوت رقم ١3٠ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�شلدورف، �أملانيا، ١٤ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٤[ )وجه �لبائع  �لف�ش���خ، وتق���رِّ
�إخطار� باعتز�مه ف�شخ �لعقد ثم �إخطار� بف�شخ �لعقد عندما مل ي�شله �شيء من �مل�شرتي( )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

)٢٧( ق�شية كالوت رقم ١٢٤ ]�ملحكمة �لحتادية، �أملانيا، ١5 �شباط/فرب�ير ١٩٩5[.

)٢8( جلن���ة �لتحكي���م �لقت�ش���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهوري���ة �ل�شني �ل�شعبية، ١٩8٩ )ق�شية ب�ش���اأن م�شتحلب م�شنوع يف تايلند(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890000c1.html :لإنرتنت على �لعنو�ن�
)٢٩( ق�شية كالوت رقم ١3٠ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�شلدورف، �أملانيا، ١٤ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٤[ )مل ي�شتجب �مل�شرتي �إىل طلب توفري �شمان كاف( )�نظر �لن�س 

�لكامل للقر�ر(.
)3٠( هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، كانون �لثاين/يناير ١٩٩٧، )قر�ر �لتحكيم رقم 8٧8٦(، يونيلك�س.

)3١( حمكمة �لوليات �ملتحدة ملنطقة نيويورك �جلنوبية، �لوليات �ملتحدة، ٢٩ �أيار/مايو ٢٠٠٩ (Doolim Corp. v. R Doll, LLC)، متاحة يف ٢٠٠٩ WL 1514913 ومتاحة 

يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html )��شتمر�ر �لتخلف عن دفع ثمن �شحنات �شابقة من �لقم�شان وفتح خطاب �عتماد(.



املادة 73

)1( يف العقود التي تق�ضي بت�ضليم الب�ضائع على دفعات، اإذا كان عدم تنفيذ اأحد الطرفني اللتزام 
م���ن التزامات���ه املتعلقة باإحدى الدفعات ي�ض���كل خمالفة جوهرية للعقد ب�ضاأن تل���ك الدفعة جاز للطرف االآخر 

ف�ضخ العقد بالن�ضبة لتلك الدفعة.

)2( اإذا كان ع���دم تنفي���ذ اأح���د الطرفني اللتزام م���ن التزامات���ه املتعلقة باإح���دى الدفعات يعطي 
الطرف االآخر اأ�ضبابا جدية لالعتقاد باأنه �ضتكون هناك خمالفة جوهرية للعقد ب�ضاأن االلتزامات املقبلة جاز 

له اأن يف�ضخ العقد م�ضتقبال على اأن يتم ذلك خالل مدة معقولة.

)3( للم�ض���ري ال���ذي يف�ضخ العق���د بالن�ضبة الإحدى الدفع���ات اأن يعلن يف نف�س الوق���ت ف�ضخ العقد 
بالن�ضب���ة للدفع���ات التي مت ا�ضتالمه���ا اأو بالن�ضب���ة للدفعات املقبل���ة اإذا كان ال ميكن ا�ضتعمال ه���ذه الب�ضائع 

لالأغرا�س التي اأرادها الطرفان وقت انعقاد العقد ب�ضبب عدم قابليتها للتبعي�س.

مقّدمة

1- تقدم هذه امل���ادة قواعد خا�ضة ب�ضاأن عق���ود ت�ضليم الب�ضاعة على 
دفع���ات. وحت���دد هذه القواعد مت���ى يحق للبائع اأو للم�ض���ري اإعالن ف�ضخ 
 العقد فيما يتعلق بدفعة واحدة اأو بالدفعات املقبلة اأو ف�ضخ العقد بكامله.)1( 
ووفق���ا للمادة 26، ال ُيح���دث اإعالن ف�ضخ العقد اأث���ره اإال اإذا وجه الطرف 

املت�ضرر اإخطارا اإىل الطرف االآخر.

2- وال ت�ضتبع���د امل���ادة 73 انطباق مواد اأخرى م���ن االتفاقية. فعندما 
ال ي�ضل���م البائ���ع دفعة م���ن الب�ضائ���ع اأو ال يدفع امل�ضري ثم���ن دفعة، يحق 
مبقت�ض���ى امل���ادة 47 اأو64 للطرف املت�ضرر اإعط���اء الطرف املخالف فرة 
اإ�ضافي���ة وف�ض���خ العق���د فيم���ا يتعل���ق بالدفع���ة اإذا مل ينفذ ذل���ك الطرف 
التزاماته خ���الل الفرة االإ�ضافية.)2( وعندما يت���م ت�ضليم بع�س الدفعات 
ولي����س كلها، ميك���ن اأن تنطبق املادة 51 املتعلق���ة بالت�ضليم اجلزئي واملادة 
73.)3( وميكن اأن يكون للط���رف املت�ضرر احلق يف تعليق التنفيذ مبقت�ضى 
امل���ادة 71 )1( وكذل���ك احلق يف ف�ضخ العقد فيم���ا يتعلق بالدفعات املقبلة 
مبقت�ضى امل���ادة 73 )2(.)4( وميكن اأن يكون بو�ضع الطرف املت�ضرر اأي�ضًا 
اإلغ���اء التزاماته التعاقدي���ة بت�ضليم دفعات اإ�ضافي���ة مبقت�ضى املادة 72 اأو 

املادة 73.)5(

ما ي�ضّكل عقد ت�ضليم على دفعات

3- عق���د الت�ضليم على دفعات هو عقد ين�س عل���ى ت�ضليم الب�ضائع يف 
دفع���ات منف�ضلة.)6( وال يل���زم اأن تكون الب�ضائع مثلي���ة، فيمكن اأن ي�ضمل 
عق���د الت�ضليم على دفعات ت�ضليم اأنواع خمتلف���ة من الب�ضاعة يف كل دفعة 
)مث���ل معاطف من جلد اخلراف للرجال ومثله���ا للن�ضاء(.)7( ويذكر اأحد 
الق���رارات اأن عقد الت�ضليم عل���ى دفعات ال يلزم فيه حتديد كمية الدفعات 
الفردي���ة مبقت�ض���ى امل���ادة 73 بنف�س الدق���ة املطلوبة يف ت�ضلي���م جزء من 

الب�ضائع مبقت�ضى املادة 51.)8(

4- وقد و�ضفت عدة قرارات عقودا منف�ضلة بني طرفني بينهما عالقة 
جاري���ة باأنها عقد ت�ضليم على دفعات حتكم���ه املادة 73،)9( اأو خل�ضت اإىل 
اأن الطرف املت�ضرر ميكن اأن يت�ضرف اإما مبقت�ضى املادة 73 اأو مبقت�ضى 
مادة اأخرى، مثل املادة 71)10( اأو املادة 72.)11( وطّبق اأحد القرارات اأي�ضا 
امل���ادة 73 عل���ى عقود توري���د �ضنوية منف�ضل���ة بني نف����س الطرفني لتوريد 
االألومنيوم.)12( بيد اأن قرارا اآخر مّيز بني عقد الت�ضليم على دفعات واتفاق 
التوزي���ع اأو االتفاق االإطاري: فاالأخري ميكن اأن ين�س على اأمور غري البيع، 
مث���ل التمثيل احل�ض���ري يف منطق���ة جغرافية معينة، كما ميك���ن اأن يكون 

اتفاقا ال ين�س على اأي كمية قابلة للتحديد.)13(

الف�ضخ فيما يتعلق بدفعة واحدة

5- تخّول الفقرة )1( الطرف حق اإعالن ف�ضخ العقد فيما يتعلق بدفعة 
واح���دة اإذا ارتكب الطرف االآخر خمالفة جوهرية )انظر املادة 25( فيما 
يتعل���ق بتلك الدفع���ة. وتنطبق نف����س املعايري اخلا�ضة بتحدي���د ما اإن كان 
الط���رف قد ارتك���ب خمالفة جوهرية عل���ى العقد الذي يق�ض���ي بالت�ضليم 
يف دفع���ة واحدة والعقد ال���ذي يق�ضي بالت�ضليم على دفع���ات. وقد رئي اأن 
الط���رف املت�ضرر يحق له الف�ضخ فيما يتعل���ق بالدفعة يف احلاالت التالية: 
���م البائُع الب�ضائع التي وعد به���ا؛)14( عندما ا�ضرط البائع  عندم���ا مل ي�ضلِّ
الوفاء مبطالب جديدة لت�ضليم الدفعة؛)15( حيث تبنّي اأن الب�ضائع اخلا�ضة 
بتل���ك الدفعة املح���ددة معيبة عيبا جوهريا؛)16( حي���ث تخلف امل�ضري عن 
فت���ح خطاب اعتماد ب�ضاأن دفعة معّين���ة.)17( ومن الناحية االأخرى، رئي اأن 
ر  الطرف املت�ضرر ال يح���ق له الف�ضخ فيما يتعلق باإحدى الدفعات حيث اأخَّ
ذ  ر اأنه ال يج���وز اإنهاء االتفاق حيث نفَّ امل�ض���ري دفع ثمن الدفعة.)18( وتقرَّ
امل�ض���ري التزاماته تنفيذا كامال قبل االإنه���اء.)19( ورئي اأي�ضا اأنه ال يجوز 
للم�ضري ف�ض���خ العقد حيث مل ُتعترب االأخطاء التي حدثت يف الت�ضليم ويف 

اإ�ضدار الفواتري اإخالال جوهريا.)20( 
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 ف�شخ العقد فيما يتعلق 
بالدفعات املقبلة

6- تخّول الفقرة )2( من املادة 73 للطرف املت�ش���رر حق ف�ش���خ العقد 
فيما يتعلق بالدفعات املقبلة اإذا كانت لديه اأ�ش���باب وجيهة لال�شتنتاج باأن 
الط���رف الآخر �ش���ريتكب خمالفة جوهرية للعقد )انظ���ر املادة 25( فيما 

يتعلق بالدفعات املقبلة.)2١(

7- وق���د رئ���ي اأن امل�ش���رتي املت�ش���رر يحق له ف�ش���خ العقد فيم���ا يتعلق 
بالدفع���ات املقبلة يف احلالت التالية:حيث مل ي�ش���لم البائع اأي دفعة رغم 
قبول���ه الدفع؛)22( حيث مل ي�ش���لم البائ���ع اأول دفعة؛)23( حي���ث اأعلن البائع 
اأنه لن ي�ش���لم دفعات اأخرى؛)2٤( حيث رف�س البائع ت�شليم مزيد من الكرز 
ب�ش���بب حدوث زي���ادة كبرية يف �ش���عر الكرز يف ال�ش���وق؛)25( حيث ت�ش���بب 
ر البائع يف ت�ش���ليم ث���الث دفعات يف عرقلة الإنتاج لدى امل�ش���رتي؛)26(  تاأخُّ
حيث �ش���لم البائع ب�ش���ائع ذات نوعية رديئة؛)27( حيث كانت لدى امل�شرتي 
اأ�ش���باب وجيهة لالعتقاد باأن البائع لن يتمكن من ت�شليم فلفل يفي بلوائح 
الأم���ن الغذائي.)28( وحيث يقبل امل�ش���رتي دفعات معيبة، ل يفقد احلق يف 
ف�ش���خ العقد يف جممله اإذا قام البائع جمددا بت�ش���ليم ب�شائع معيبة ت�شكل 
نة قيد النظر، اأعلن امل�ش���رتي �ش���راحة  اإخ���الل جوهريا؛ ويف احلالة املعيَّ
عزمه على ا�ش���رتاط ب�ش���ائع مطابقة.)2٩( وحيث يتخلف امل�شرتي عن فتح 
نة، ولكن يعرب �ش���راحة عن عزمه فتح  خط���اب اعتماد يخ�س دفع���ة معيَّ
خطابات اعتماد يف امل�شتقبل، رئي اأنه ل يحق للبائع ف�شخ العقد فيما يتعلق 

بالدفعات القادمة.)30(

8- ويف احلالت التالية رئي اأن لدى البائع اأ�شبابا وجيهة لف�شخ العقد: 
حيث اأعطى تخلف امل�ش���رتي عن فتح خطاب اعتماد اأ�ش���بابا وجيهة للبائع 
ل�ش���تنتاج اأن امل�ش���رتي لن يدفع الثمن؛)3١( حيث وا�ش���ل امل�شرتي خمالفة 
�شرط يف العقد يحظر عليه اإعادة بيع الب�شائع يف اأ�شواق معينة؛)32( حيث 
قال امل�شرتي اإنه لن يقبل ت�شّلم الدفعات املقبلة خالل فرتة �شريان العقد، 

رغم اأنه كان ملزما بت�شّلمها.)33(

توقيت الف�شخ

٩- لف�ش���خ العقد فيما يتعلق بالدفعات املقبلة مبقت�شى املادة 73 )2(، 
يجب اأن يعلن الطرف املت�ش���رر ف�ش���خ العقد )بتوجيه اإخطار اإىل الطرف 
الآخر—انظر املادة 26( خالل فرتة معقولة.)3٤( ويف حالة م�شرٍت كان من 
حقه ف�ش���خ العقد فيما يتعلق بالدفعات املقبلة، رئي اأن ف�ش���خ العقد ف�شخا 
نافذا عندما وّجه امل�ش���رتي اإخطارًا اإىل البائع خالل ٤8 �ش���اعة من ثالث 

حالة ت�شليم متاأخر للب�شائع.)35(

١0- ورئ���ي، حيث تخلف طرف ع���ن تنفيذ اإحدى الدفعات، اأن �ش���ريان 
الفرتة التي يجوز خاللها للطرف املت�ش���رر اأن يعلن ف�شخ العقد يف جممله 
يبداأ من الوقت الذي يعلم فيه ذلك الطرف بوقوع الإخالل؛ وراأت املحكمة 
اأن اإع���الن ف�ش���خ العقد بعد ثالثة اأ�ش���هر من هذا الإخالل يف عقد ب�ش���اأن 
ت�ش���ليم دفعات �ش���نوية جاء بعد فرتة مفرطة الطول.)36( وميكن اأن ُيحظر 
على الطرف ف�ش���خ العقد فيم���ا يتعلق بدفعة معّين���ة اإذا تخلف عن توجيه 
اإخطار يف الوقت املنا�شب، ولكن يحق له رغم ذلك ف�شخ العقد فيما يتعلق 
بالدفعات القادمة اإذا كان الإخالل يوفر للطرف املت�ش���رر اأ�ش���بابا وجيهة 

لال�شتنتاج باأن اإخالل جوهريا �شيحدث فيما يتعلق بالدفعات املقبلة.)37(

ف�شخ العقد فيما يتعلق بالدفعات املرتابطة

١١- اإذا كان اأح���د الطرفني يعتزم ف�ش���خ العقد فيما يتعلق بدفعة واحدة 
مبقت�شى املادة 73 )١(، تاأذن الفقرة )3( بف�شخ اإ�شايف فيما يتعلق بالدفعات 
ال�ش���ابقة اأو املقبلة املرتابطة مع الدفعة التي ُف�شخ عقدها ترابطا ل ميكن 
معه ا�ش���تعمال هذه الدفعات لالأغرا����س التي توخاها الطرفان عند اإبرام 
 العقد. فاإذا ف�شخ الطرف العقد فيما يتعلق بدفعات مبقت�شى الفقرة )3( 
يج���ب عليه اأن ُيخطر الطرف الآخ���ر بذلك يف نف�س الوقت الذي يعلن فيه 
ف�شخ عقد الدفعة مبقت�شى املادة 73 )١(. ول يوجد �شبب لعتبار الدفعات 
 التي ي�ش���تمل عليها عقد ب�ش���اأن �ش���لعة مث���ل النفط دفع���ات مرتابطة.)38( 
وم���ن اأجل ال�ش���تظهار بامل���ادة 73 )3(، يجب اأن يك���ون الطرفان كالهما 

مدركني لرتابط الدفعات املختلفة.)3٩(

احلوا�ضي

)١( انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم 87٤0(، يونيلك�س )كان امل�ش���رتي حمقا يف ف�ش���خ العقد فيما يتعلق بالدفعة الأخرية عندما 

كانت الكمية الإجمالية امل�شلَّمة من الفحم احلجري اأقل من الكمية املن�شو�س عليها يف العقد(.
)2( هيئة التحكيم التابعة لبور�ش���ة املنتجات الزراعية—فيينا، النم�ش���ا، ١0 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩7، يونيلك�س )تخلُّف امل�شرتي عن ال�شتالم(؛ ق�شية كالوت رقم 2١٤ 

]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 5 �شباط/فرباير ١٩٩7[؛ غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم ٩5/273(، يونيلك�س )تخلُّف 
امل�شرتي عن دفع ثمن دفعة(؛ املحكمة املحلية يف اإيلفانغني، اأملانيا، 2١ اآب/اأغ�شط�س ١٩٩5، يونيلك�س )تخلُّف امل�شرتي عن الت�شليم لطرف ثالث ح�شب ما هو متفق عليه(.

)3( ق�شية كالوت رقم 630 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، زيوريخ، �شوي�شرا، متوز/يوليه ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩٤٤8([ )تنطبق املادتان 5١ و73 كلتاهما 

ولكن البائع مل ُيثبت حقه يف وقف الدفعيات(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم 8١28(، يونيلك�س.
 (Shuttle Packaging Systems 200انظ���ر ق�ش���ية كالوت رقم 578 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة ميت�ش���يغان الغربي���ة، الوليات املتحدة، ١7 كانون الأول/دي�ش���مرب ١ )٤(

(v. Tsonakis[ )ت�ش���ري اإىل املواد 7١-73 فيما يتعلق ب�ش���بل النت�ش���اف املتاحة يف حالة �شفقات الت�شليم على دفعات(؛ ق�شية كالوت رقم 630 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولية، زيوريخ، �شوي�ش���را، متوز/يوليه ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩٤٤8([ )مل يكن يحق للم�ش���رتي ال�ش���تباه، لأنه ت�ش���ّلم جزءا من الب�ش���ائع(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 238 ]املحكمة 
العليا، النم�شا، ١2 �شباط/فرباير ١٩٩8[ )عالوة على احلق يف ف�شخ العقد فيما يتعلق بالدفعات مبوجب املادة 73، يحق للبائع اأن يوقف التنفيذ مبوجب املادة 7١ )١(، لكن البائع 
مل ُيثب���ت حقه يف هذه الق�ش���ية(؛ ق�ش���ية كالوت رقم٩٩3 ]Højesteret ]املحكمة العليا[، الدامنرك، ١7 ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر 2007 (Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S)[؛ 
http://cisgw3.law.pace. :املحكمة الإقليمية العليا يف براندينبورغ، اأملانيا ١8 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2008 )ق�شية ب�شاأن برية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

.edu/cases/081118g1.html

)5( حمكمة ال�شتئناف يف هل�شنكي، فنلندا، 30 حزيران/يونيه ١٩٩8 (EP S.A. v FP Oy)، يونيلك�س )حيث كان يتعني تلبية طلبيتني منف�شلتني لدهان للعناية بالب�شرة من 

نف�س دفعة املنَتج وكان هناك اإخالل جوهري فيما يتعلق بنوعية الكمية امل�شّلمة الأوىل، جاز للم�شرتي املت�شرر اأن يف�شخ العقد فيما يتعلق بت�شليم الكمية الثانية اإما مبوجب املادة 72 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html


اأو، اإذا كانت الطلبيتان ت�شكالن دفعتني من عقد ت�شليم دفعات، فبموجب املادة 73 )2((؛ غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم ٩5/273(، 
يونيلك�س )تتناول املادتان 72 و73 كلتاهما الإخالل اجلوهري فيما يتعلق بالدفعات املقبلة(.

)6( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�شط�س ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩887(، يونيلك�س )مادة كيميائية(؛ ق�شية كالوت رقم 25١ ]املحكمة التجارية يف 

كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 30 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩8[ )معاطف من جلد اخلراف(؛ ق�شية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الوّدية يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون الأول/دي�شمرب 
١٩٩8[ )اأجبان(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 238 ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، ١2 �شباط/فرباير ١٩٩8[ )�شم�ش���يات(؛ ق�شية كالوت رقم 2٤6 ]حمكمة مقاطعة بر�شلونة، اإ�شبانيا، 3 ت�شرين 
الثاين/نوفمرب ١٩٩7[ )نواب�س م�ش���نوعة(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 2١٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�ش���را، 5 �شباط/فرباير ١٩٩7[ )زيت عّباد ال�شم�س(؛ ق�شية كالوت 
رقم ١5٤ ]حمكمة ال�ش���تئناف، غرينوبل، فرن�ش���ا، 22 �ش���باط/فرباير ١٩٩5[ )جين ز(؛ غرفة التجارة وال�ش���ناعة يف بوداب�ش���ت، هنغاريا، ١7 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب ١٩٩5 )قرار 
التحكيم رقم Vb 94124(، يونيلك�س )فطر )عي�س الغراب((؛ غرفة القت�ش���اد مبحكمة �شان�ش���ا ال�شعبية املتو�ش���طة، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١8 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩5 )الق�شية 
رقم 8٩(، يونيلك�س )�ش���بائك حديد وموليبدينوم(، ترجمة بالإنكليزية متاحة اأي�ش���ا يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/950918c1.html؛ 
املحكمة املحلية يف اإيلفانغني، اأملانيا، 2١ اآب/اأغ�شط�س ١٩٩5، يونيلك�س )فلفل(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم 8١28(، يونيلك�س )اأ�شمدة 

كيماوية(؛ ق�شية كالوت رقم 720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، ١5 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2002 )قرار التحكيم رقم 23١٩( )ق�شية ب�شاأن مزيج نفط خام مكثَّف(.
)7( ق�شية كالوت رقم 25١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 30 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩8[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)8( ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة يف هامبورغ، 2١ اآذار/مار�س و2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٩( هيئة التحكيم التابعة لبور�ش���ة املنتجات الزراعية - فيينا، النم�ش���ا، ١0 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩7، يونيلك�س )ي�شكل عقدان ب�ش���اأن �شعري اأُبرما يف نف�س اليوم للت�شليم 

خالل نف�س الفرتة جزءا من �ش���فقة واحدة من الناحية القت�ش���ادية، ولذلك يخ�شعان للمادة 73(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 7٩6 ]املحكمة البتدائية يف بادالونا، اإ�شبانيا، 22 اأيار/مايو 
2006[ )ق�شية ب�شاأن �شراويل ق�شرية من نوع برمودا(.

)١0( ق�شية كالوت رقم 238 ]املحكمة العليا، النم�شا، ١2 �شباط/فرباير ١٩٩8[ )حماولة لوقف التنفيذ عمال باملادة 73 ولي�س املادة 7١(.

)١١( حمكمة ال�شتئناف يف هل�شنكي، فنلندا، 30 حزيران/يونيه ١٩٩8 (EP S.A. v. FP Oy)، يونيلك�س )حيث كان يتعني تلبية طلبيتني لدهان للعناية بالب�شرة من نف�س دفعة 

املنَتج وكان هناك اإخالل جوهري فيما يتعلق بنوعية الكمية امل�ش���ّلمة الأوىل، جاز للم�ش���رتي املت�ش���رر اأن يف�ش���خ العقد فيما يتعلق بت�ش���ليم الكمية الثانية اإما مبوجب املادة 72 اأو، اإذا 
كانت الطلبيتان ت�شكالن دفعتني من عقد ت�شليم دفعات، فبموجب املادة 73 )2((؛ غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم ٩5/273(، يونيلك�س 
)تتناول املادتان 72 و73 كلتاهما الإخالل اجلوهري بالعقد فيما يتعلق بالدفعات املقبلة(؛ ق�شية كالوت رقم٩٩3 ]Højesteret ]املحكمة العليا[، الدامنرك، ١7 ت�شرين الأول/اأكتوبر 

.](Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S) 2007
)١2( غرف���ة التج���ارة يف زيوريخ، �شوي�ش���را، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار التحكيم رق���م ٩5/273(، يونيلك�س )تتناول املادتان 72 و73 كلتاهم���ا الإخالل اجلوهري بالعقد فيما 

يتعلق بالدفعات املقبلة(.
)١3( ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة، هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س و2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[ )ل حت�ِشم م�شاألة ما اإن كان العقد يف الق�شية 

املعرو�شة على املحكمة عقد ت�شليم على دفعات( )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)١٤( ق�شية كالوت رقم 2١٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 5 �شباط/فرباير ١٩٩7[.

)١5( ق�شية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الوّدية يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩8[.

)١6( حلنة التحكيم ال�ش���ينية الدولية القت�ش���ادية والتجارية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 5 ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩٩)ق�شية ب�شاأن معدات تكييف(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990405c1.html :الإنرتنت على العنوان
)١7( حلنة التحكيم ال�شينية الدولية القت�شادية والتجارية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١8 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩6 )ق�شية ب�شاأن مرّكب الالنثانيد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960918c1.html :يف الإنرتنت على العنوان
)١8( غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم ٩5/273(، يونيلك�س.

 )١٩( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2003 )قرار التحكيم رقم ١١8٤٩( )ق�شية ب�شاأن منتجات مطابقة للمو�شة(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html

)20( ق�ش���ية كالوت رقم 880 ]حمكمة كانتون فود ]حمكمة ال�ش���تئناف[، �شوي�ش���را، ١١ ني�ش���ان/اأبريل 2002[ )ق�شية ب�شاأن ملبو�ش���ات(، متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411s1.html :العنوان
 )2١( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ١027٤( )ق�شية ب�شاأن علف دواجن(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990274i1.html

)22( ق�شية كالوت رقم 2١٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 5 �شباط/فرباير ١٩٩7[.

)23( غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�ش���را، 3١ اأيار/مايو ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم ٩5/273(، يونيلك�س )عدم ت�ش���ليم الدفعة الأوىل يعطي امل�ش���رتي اأ�شبابا وجيهة ل�شتنتاج 

اأن الدفعات الالحقة لن ت�شّلم(.
)2٤( ق�شية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الوّدية يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩8[.

)25( ق�شية كالوت رقم 265 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�شناعة الهنغارية، هنغاريا، 25 اأيار/مايو ١٩٩٩[.

)26( ق�شية كالوت رقم 2٤6 ]حمكمة مقاطعة بر�شلونة، اإ�شبانيا، 3 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩7[.

)27( هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�ش���ط�س ١٩٩٩ )ق���رار التحكيم رقم ٩887(، يونيلك�س؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060800c1. :جمهورية ال�شني ال�شعبية، اآب/اأغ�شط�س 2006 )ق�شية ب�شاأن مكب�س تربيد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
html )ت�شليم دفعة من الفولذ حتتوي على عيوب �شديدة وعدم ت�شليم دفعات لحقة(.

)28( حمكمة منطقة اإيلفانغني، اأملانيا، 2١ اآب/اأغ�شط�س ١٩٩5، يونيلك�س.

 )2٩( املحكمة العليا، النم�شا، ١7 كانون الأول/دي�شمرب 2003 )ق�شية ب�شاأن م�شحوق التانتالوم(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031217a3.html

)30( جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١8 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩6 )ق�شية ب�شاأن مرّكب الالنثانيد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960918c1.html :يف الإنرتنت على العنوان

3٤١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  3٤2

)3١( غرف���ة التجارة وال�ش���ناعة يف بوداب�ش���ت، هنغاريا، ١7 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب ١٩٩5 )قرار التحكي���م رقم Vb 94124( يونيلك�س؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990274i1.html :الدولية، ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ١027٤( )ق�شية ب�شاأن علف دواجن(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)32( ق�ش���ية كالوت رقم ١5٤ ]حمكمة ال�ش���تئناف، غرينوبل، فرن�ش���ا، 22 �ش���باط/فرباير ١٩٩5[ )اإعادة بيع اجلين ز يف اأفريقيا واأمريكا اجلنوبية؛ ت�ش���ري اإىل املادة 6٤ )١( 

اأي�شا(.
 )33( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ١027٤( )ق�شية ب�شاأن علف دواجن(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990274i1.html

 )3٤( حمكمة منطقة دارم�شتات، اأملانيا 2٩ اأيار/مايو 200١ )ق�شية ب�شاأن اأثاث(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010529g1.html )اعُترب اأن اإعالن ف�شخ العقد بعد �شهرين من العلم بالإخالل كان مفرط التاأخري(.

)35( ق�شية كالوت رقم 2٤6 ]حمكمة مقاطعة بر�شلونة، اإ�شبانيا، 3 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩7[.

http:// :36( املحكمة الإقليمية العليا يف براندينبورغ ]حمكمة ال�ش���تئناف[، اأملانيا، ١8 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2008 )ق�ش���ية ب�ش���اأن برية(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html؛ ق�شية كالوت رقم 720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، ١5 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2002 )قرار التحكيم رقم 23١٩([ )مل يوجه 
امل�شرتي اإخطارا بالف�شخ يف الوقت املنا�شب فيما يتعلق بدفعة معّينة(.

)37( ق�ش���ية كالوت رقم720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، ١5 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2002 )قرار التحكيم رقم 23١٩([ )النفط اخلام الذي مت ت�ش���ليمه مل يف مبعيار 

النوعية املعقولة، ومل يكن هناك ما يدل على اأن البائع �شيتمكن من الوفاء بهذا املعيار يف امل�شتقبل(.
)38( ق�شية كالوت رقم720 ]معهد التحكيم الهولندي، هولندا، ١5 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2002 )قرار التحكيم رقم 23١٩([ )ق�شية ب�شاأن مزيج نفط خام مكثَّف(.

)3٩( ق�شية كالوت رقم 880 ]حمكمة كانتون فود، �شوي�شرا، ١١ ني�شان/اأبريل 2002[ )اأخطاء يف الت�شليم ويف اإ�شدار الفواتري يف عقد ملبو�شات(. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html
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الفرع الثاين من الف�ضل اخلام�س من اجلزء الثالث

التعوي�س )املواد 77-74(

نظرة جمملة

١- تن����س املادت���ان ٤5 )١( )ب( و6١ )١( )ب( م���ن اتفاقي���ة البيع 
على اأنه يجوز للم�ش���رتي املت�ش���رر والبائع املت�شرر، على التوايل، املطالبة 
بتعوي����س ح�ش���بما ه���و من�ش���و�س علي���ه يف امل���واد 7٤ اإىل 77 اإذا مل ينفذ 
الط���رف الآخ���ر "التزامًا مما يرّتبه عليه العقُد اأو ه���ذه التفاقية". وتبنّي 
امل���واد 7٤ اإىل 77، الت���ي يتاألف منه���ا الفرع الثاين من الف�ش���ل اخلام�س 
م���ن اجلزء الثالث، �ش���يغ التعوي����س التي تنطبق على مطالب���ات البائعني 
املت�ش���ررين وامل�ش���رتين املت�شررين على ال�شواء. وتت�ش���م اأحكام التعوي�س 

هذه بال�شمول وت�شتبعد اللجوء اإىل القانون الداخلي.)١(

2- وحت���دد املادة 7٤ ال�ش���يغة العامة التي تنطب���ق يف جميع احلالت 
التي يحق فيها للطرف املت�شرر احل�شول على تعوي�س. فهي تن�س على اأن 
"التعوي�س عن خمالفة ... للعقد" ي�شمل جميع اخل�شائر، مبا فيها الأرباح 
ال�ش���ائعة، الناجم���ة ع���ن املخالف���ة، اإذا كان بو�ش���ع الط���رف املخالف اأن 
يتوقعها يف وقت اإبرام العقد. ويجوز للطرف املت�شرر اأن يطالب بالتعوي�س 
مبقت�ش���ى املادة 7٤ حتى اإذا كانت حتق ل�ه املطالبة مبقت�ش���ى املادة 75 اأو 
امل���ادة 76.)2( وتن�س املادتان الأخريتان �ش���راحة عل���ى اأنه يجوز للطرف 

املت�شرر احل�شول على تعوي�س اإ�شايف مبقت�شى املادة 7٤. 

3- ول تنطبق املادتان 75 و76 اإل يف حالت ف�شخ العقد. وتق�شي املادة 
75 بح�ش���اب التعوي�س على اأ�ش���ا�س ملمو����س، وذلك بالرجوع اإىل ال�ش���عر 
املعمول به يف معاملة بديلة، بينما تق�شي املادة 76 بح�شاب التعوي�س على 
د، بالرجوع اإىل ال�شعر اجلاري يف ال�شوق. وتن�س املادة 76 )١(  اأ�شا�س جمرَّ

على اأنه ل يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يح�شب التعوي�س مبقت�شى املادة 76 
اإذا كان ق���د اأب���رم معاملة بديلة مبقت�ش���ى املادة 75.)3( بيد اأن���ه اإذا اأبرم 
الطرف املت�شرر معاملة بديلة باأقل من مقدار العقد، فقد تنطبق املادتان 

75 و76 كلتاهما.)٤(

����س التعوي�س الذي ميكن احل�ش���ول عليه  ٤- ووفق���ا للم���ادة 77، يخفَّ
مبقت�ش���ى امل���واد 7٤ اأو75 اأو76 اإذا ثب���ت اأن الط���رف املت�ش���رر مل يق���م 
بالتخفي���ف من اخل�ش���ائر. ويكون التخفي�س باملقدار ال���ذي كان ينبغي اأن 

تخفف به اخل�شارة.

5- وقد ا�ش���تنبطت عدة حماكم مبادئ عامة من اأحكام الفرع الثاين. 
وتوؤكد القرارات اأن التعوي�س الكامل لطرف مت�ش���رر هو مبداأ عام ترتكز 
���ل ح�ش���اب التعوي�س  عليه التفاقية.)5( ويذكر قرار اآخر اأن التفاقية تف�شِّ
على اأ�ش���ا�س "حمدد"، بالرجوع اإىل املعامالت اأو اخل�ش���ائر الفعلية، على 
د"، بالرجوع اإىل �ش���عر ال�ش���وق.)6( وُذكر اأن  ح�ش���ابه على اأ�ش���ا�س "جم���رَّ
الغر�س من التعوي�س املايل مبقت�ش���ى التفاقية هو و�شع الطرف املت�شرر 
ذ تنفيذا  يف الو�ش���ع القت�شادي الذي كان �شيوجد فيه لو كان العقد قد نفِّ

�شليما )حماية امل�ش���لحة يف التعوي�س وامل�شلحة يف التوقعات( اأو، كبديل 
عن ذلك، تعوي�س الطرف املت�ش���رر عن امل�شروفات املعقولة التي تكبدها 
اعتم���ادا عل���ى العقد عندما ي�ش���يع الغر�س من تلك امل�ش���روفات ب�ش���بب 

املخالفة.)7(

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

6- تن����س املادة 6 على اأن���ه يجوز للطرفني التف���اق على اخلروج عن 
اأح���كام التفاقية اأو تعدي���ل اآثارها، مبا يف ذلك اأحكام التعوي�س املبّينة يف 
الفرع الثاين من الف�ش���ل اخلام����س. وهناك عدة قرارات تعتمد �ش���منيا 
عل���ى املادة 6 عند اإنفاذ اأحكام العقد التي حت���ّد)8( من التعوي�س اأو حتدد 
قيمت���ه.)٩( وق���د خل�س ق���رار اإىل اأنه حيث اتف���ق الطرفان عل���ى اأنه يحق 
للطرف املت�ش���رر احل�ش���ول على "ر�ش���م تعوي�س" اإذا ُف�ش���خ العقد ب�شبب 
ت�ش���رفات الطرف الآخ���ر، كان للطرف املت�ش���رر احلق يف ا�ش���رتداد كل 
من ر�ش���م التعوي�س والتعوي�س الذي تق�شي به املادة 75.)١0( وخل�س قرار 
اآخ���ر اإىل اأن اتفاقا مت بعد املخالفة و�ش���ّوى نزاعا ب�ش���اأن عدم التنفيذ من 
جان���ب اأحد الطرفني يحل حمل حق الطرف املت�ش���رر يف احل�ش���ول على 
تعوي�س مبقت�ش���ى اأح���كام التعوي����س ال���واردة يف التفاقية.)١١( ويخ�ش���ع 
�شريان �شروط العقد التي تتناول التعوي�س للقانون الوطني املنطبق ولي�س 

لالتفاقية )املادة ٤ )اأ((.

7- ويك���ون الطرف الذي يتخلف عن التنفي���ذ ُمعفى من دفع التعوي�س 
اإذا اأثبت ا�ش���تيفاء �ش���روط امل���ادة 7٩ اأو املادة 80. فبمقت�ش���ى املادة 7٩، 
يجب اأن يثبت الطرف الذي مل يقم بالتنفيذ "اأن عدم التنفيذ كان ب�ش���بب 
عائق يعود اإىل ظروف خارجة عن اإرادته" واأنه "مل يكن من املتوقع ب�شورة 
معقول���ة اأن ياأخذ العائق يف العتبار وقت انعقاد العقد اأو اأن يكون باإمكانه 
جتنبه اأو جتنب عواقبه اأو التغلب عليه اأو على عواقبه". بيد اأنه اإذا مل يوجه 
الطرف املعفى اإخطارا بالعائق واآثاره يف الوقت املنا�ش���ب ح�شبما تقت�شي 
املادة 7٩ )٤( ف�ش���يكون م�ش���وؤول عن دفع التعوي�س عن الأ�شرار التي تقع 
 عل���ى الطرف الآخر من جراء عدم تلقي ذلك الإخطار )املادة 7٩ )٤((.

ومبقت�ش���ى املادة 80، ل يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يعّول على خمالفة من 
الط���رف الآخ���ر اإذا كانت املخالف���ة ناجتة من فع���ل اأو اإغف���ال من جانب 

الطرف املت�شرر.

8- وتن�س املادة ٤٤ على اأن الطرف الذي يتخلف عن توجيه الإخطار 
الواج���ب بعدم املطابقة ح�ش���بما تقت�ش���ي املادة 3٩ اأو امل���ادة ٤3 يكون له، 
رغم ذلك، اإذا اأثبت وجود �ش���بب معقول لتخلفه، خيار حت�ش���يل التعوي�س 

"اإل فيما يتعلق بالك�شب الذي فاته".

٩- وتاأذن املادة 50 للم�ش���رتي املت�ش���رر باأن يخف�س الثمن وفق �شيغة 
من�ش���و�س عليه���ا اإذا ت�ش���لم ب�ش���ائع غري مطابق���ة واحتفظ به���ا. ويجوز 

3٤3



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  3٤٤

للم�ش���رتي اأن يتنازل عن حقه يف التعوي�س مبقت�ش���ى املواد 7٤ اإىل 76 باأن 
يطالب، بدل من ذلك، بتخفي�س الثمن مبقت�شى املادة 50.)١2(

١0- واإذا ُف�ش���خ العق���د ف���اإن الطرف املت�ش���رر الذي يطال���ب بالتعوي�س 
مبقت�ش���ى امل���ادة 75 اأو املادة 76 يخ�ش���ع اأي�ش���ا للمواد 8١ اإىل 8٤ ب�ش���اأن 
اآث���ار الف�ش���خ. ورغ���م اأن ف�ش���خ العقد يجع���ل الطرفني عموم���ا يف حل من 
التزاماتهما مبقت�ش���ى العقد فاإن حق الطرف يف اأي تعوي�س م�شتحق يظل 

قائما بعد الف�شخ )املادة 8١ )١(( )١3(

١١- وهن���اك مواد اأخ���رى يف التفاقية ميك���ن اأن ُتلزم الط���رف باتخاذ 
تداب���ري حم���ددة للحماية م���ن اخل�ش���ارة. فامل���واد 85 اإىل 88، مثال، تبنّي 
متى وكيف يجب على امل�ش���رتي اأو البائع اأن يحافظ على الب�ش���ائع التي يف 
حيازت���ه.)١٤( ويحق للطرف الذي يتخذ هذه التدابري مبقت�ش���ى هذه املواد 

اأن ي�شرتد النفقات املعقولة.)١5(

عبء الإثبات

١2- رغ���م اأن اأي���ا من �ش���يغ التعوي�س ال���واردة يف امل���واد 7٤ و75 و76 ل 
يحدد �شراحة من يقع عليه عبء الإثبات فقد خل�شت اإحدى املحاكم اإىل 
اأن التفاقية تعرتف باملبداأ العام الذي مفاده اأن الطرف الذي يتذرع بحٍق 
ما يتحمل عبء اإثبات ذلك احلق، واأن هذا املبداأ ي�شتبعد انطباق القانون 
الوطن���ي فيم���ا يتعلق بعبء الإثب���ات.)١6( وهكذا راأت املحكم���ة اأن الطرف 

املت�ش���رر الذي يطالب بالتعوي�س مبقت�شى املواد 7٤ و75 و76، اأو الطرف 
املخال���ف الذي يطالب بتخفي�س للتعوي�س مبقت�ش���ى املادة 77،)١7( يتحمل 
عبء اإثبات حقه يف التعوي����س وكذلك مقدار التعوي�س اأو مقدار تخفي�س 
التعوي�س. بيد اأن ذلك الراأي نف�شه يخل�س اإىل اأن القانون الوطني، ولي�س 
التفاقية، هو الذي يحكم الكيفية التي ينبغي اأن يتو�ش���ل بها القا�شي اإىل 
راأي���ه )مثال الوزن ال���ذي ينبغي اإعطاوؤه للدلي���ل(، لأن ذلك اأمر ل حتكمه 

التفاقية.)١8(

املعاو�شة

١3- رغ���م اأن التفاقي���ة ل تتناول م�ش���األة م���ا اإن كان يج���وز اأن تعاو�س 
مطالبة مقابلة مبطالبة مبقت�شى التفاقية،)١٩( فاإن التفاقية حتدد ما اإن 
كانت توجد مطالبة مقابلة نا�ش���ئة من عقد البيع.)20( فاإذا ُوجدت مطالبة 

مقابلة فيجوز معاو�شتها مبطالبة نا�شئة مبقت�شى التفاقية.)2١( 

 الولية الق�شائية؛
مكان دفع التعوي�س

١٤- خل�ش���ت عدة قرارات اإىل اأنه، لأغرا�س حتديد الولية الق�ش���ائية، 
يج���ب دفع التعوي�س عن خمالفة العقد يف م���كان عمل املدعي.)22( وحتتج 
هذه القرارات باأن التفاقية ت�ش���تمل على مبداأ عام مفاده اأنه يجب الدفع 

للدائن يف مكان اإقامته ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.

احلوا�ضي

)١( ق�شية كالوت رقم 3٤5 ]حمكمة منطقة هايلربون، اأملانيا، ١5 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩7[ )الرجوع اإىل القانون الوطني ب�شاأن التعوي�س م�شتبعد(.

)2( ق�شية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�شا، 28 ني�شان/اأبريل 2000[ )يجوز للطرف املت�شرر اأن يقدم مطالبة مبوجب املادة 7٤ حتى واإن مل ي�شتطع اأن يقدم مطالبة 

اأي�شا مبوجب املادة 75 اأو املادة 76(.
)3( انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم 857٤(، يونيلك�س )ل يجوز احل�ش���ول على تعوي�س مبوجب املادة 76، لأن 

الطرف املت�شرر اأبرم �شفقات بديلة باملعنى املق�شود يف املادة 75(. ولكن انظر ق�شية كالوت رقم 227 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 22 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩2[ )حت�شب 
التعوي�شات وفقا للمادة 76 ولي�س املادة 75، حيث اأعاد البائع املت�شرر بيع الب�شائع مقابل ربع الثمن املن�شو�س عليه يف العقد وباأقل من ال�شعر اجلاري يف ال�شوق(.

)٤( ق�شية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[، انظر اأي�شا هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ت�شرين 

الأول/اأكتوبر ١٩٩6، )قرار التحكيم رقم 87٤0 يونيلك�س( )ل يحق للم�ش���رتي املت�ش���رر الذي مل يتمكن من اإثبات �ش���عر ال�شوق اأن يح�شل على تعوي�س مبوجب املادة 76، ول يحق له 
اأن يح�شل على تعوي�س مبوجب املادة 75 اإل من حيث اأنه ا�شرتى م�شرتيات بديلة(؛ ولكن قارن جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 30 
ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩١، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911030c1.html )امل�شرتي املت�شرر الذي ا�شرتى م�شرتيات 
جلزء فقط من املتعاقد عليها ُحكم له رغم ذلك بالتعوي�س مبوجب املادة 75 عن الكمية املتعاقد عليها م�ش���روبة يف الفرق بني الثمن املن�ش���و�س عليه يف العقد والثمن املعمول به يف 

ال�شفقة البديلة(.
)5( ق�شية كالوت رقم 5٤١ ]املحكمة العليا، النم�شا، ١٤ كانون الثاين/يناير 2002[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٩3 ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة 

القت�شاد التجاري—فيينا، النم�شا، ١5 حزيران/يونيه ١٩٩٤[ )ت�شري اإىل املادة 7٤ للتو�شل اإىل مبداأ عام باملعنى املق�شود يف املادة 7 )2((.
د  )6( ق�ش���ية كالوت رق���م ١66 ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س و2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[ )اتفاقية البيع تف�ش���ل احل�ش���اب املحدَّ

للتعوي�س على الإ�ش���ارة اإىل �ش���عر ال�ش���وق يف ال�شيغة الواردة يف املادة 76( )انظر الن�س الكامل للقرار(. انظر اأي�ش���ا ق�شية كالوت رقم 3٤8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، 
اأملانيا، 26 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )مل مُينح تعوي�س مبوجب املادة 76 لأنه ل ميكن اأن ُيح�شب بالرجوع اإىل �شفقات فعلية(.

)7( ق�شية كالوت رقم 5٤١ ]املحكمة العليا، النم�شا، ١٤ كانون الثاين/يناير 2002[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :حمكم���ة ال�ش���تئناف[ يف تورك���و، فنلن���دا، ١2 ني�ش���ان/اأبريل 2002، متاح���ة بالإنكليزي���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان[ Hovioikeus )8(

cases/020412f5.html )�شرط ال�شمان الذي يحد من احل�شول على التعوي�س واجب النفاذ(.

)٩( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 27 متوز/يوليه ١٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩6/302 املوؤرخ 27 

–١٩٩٩( ،Rozenberg, Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariy Moscow )متوز/يولي���ه ١٩٩٩
2000(، الرقم 27 ]١٤١-١٤7[ )مت اإثبات التعوي�س املقطوع؛ وُح�شب تعوي�س امل�شرتي املت�شرر على اأ�شا�س الأرباح املفقودة(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة 
وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، 23 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ )قرار التحكيم رقم ١٩٩3/25١، يونيلك�س )مل مُتنح املوافقة على التعوي�س عن التاأخري اإل من 

حيث وجود �شرط يف العقد ين�س على غرامة على التاأخري(.
)١0( ق�شية كالوت رقم 30١ ]غرفة التجارة الدولية، ١٩٩2، )قرار التحكيم رقم 7585([.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020412f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020412f5.html


)١١( جلن���ة التحكي���م القت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، ١ ني�ضان/اأبريل ١٩٩٣ )قرار التحكيم رقم ٧٥٠، يونيلك�س، متاحة اأي�ضا يف الإنرتنت 

. www.cisg.law.pace.edu/cgi-bin/isearch :على العنوان
)١٢( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٤٧٤ ]هيئة التحكيم التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد الرو�ض���ي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار 

التحكيم رقم ١٩٩٩/٥٤([.
)١٣( ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٦٦ ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار����س، ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦[ )اأحكام التعوي����س تعلو على العواقب 

الأخرى للف�ضخ مبوجب املواد 8١-8٤(.
 )١٤( جلن���ة التحكي���م القت�ض���ادي والتجاري ال���دويل ال�ضينية، جمهورية ال�ض���ني ال�ضعبية، ٦ حزيران/يوني���ه ١٩٩١، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910606c1.html )تق�ض���م تكلفة النقل اخلا�ض���ة باإعادة الب�ضائع بني امل�ضرتي الذي تخلف عن اإعادة الب�ضائع بطريقة معقولة والبائع الذي مل 
يتعاون على اإعادتها(.

)١٥( انظر، على �ضبيل املثال، ق�ضية كالوت رقم ٣٠٤ ]غرفة التجارة الدولية، ١٩٩٤[ )متنح التعوي�س مبوجب املادة ٧٤ عن النفقات املتكبدة يف حفظ الب�ضائع مبوجب املواد 

8٦ و8٧ و88 )١((. انظ���ر اأي�ض���ا ق�ضي���ة كالوت رقم ١٠٤ ]غرفة التجارة الدولية )قرار التحكيم رق���م ٧١٩٧، ١٩٩٣[ )متنح التعوي�س عن النفقات املتكبدة يف حفظ الب�ضائع، رغم 
اأن تلك النفقات مل تكن م�ضرتطة مبوجب املواد 8٥ اإىل 88( )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١٦( املحكم���ة الحتادي���ة، �ضوي�ض���را، ١٥ اأيلول/�ضبتم���ر ٢٠٠٠، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: www.bger.ch. انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت رق���م ٢١٧ ]املحكمة التجارية يف 

كانتون اآرغاو، �ضوي�ضرا، ٢٦ اأيلول/�ضبتمر ١٩٩٧[ )يقع على عاتق الطرف املت�ضرر عبء اإثبات اخل�ضارة(؛ ]قرار غرفة التجارة الدولية رقم ٧٦٤٥، اآذار/مار�س ١٩٩٥، يونيلك�س[ 
)"مبوجب القواعد القانونية العامة"، يقع على عاتق الطرف الذي يطالب بالتعوي�س عبء اإثبات وجود خمالفة من الطرف الآخر ومقدار ال�ضرر الذي �ضببته(. انظر، عموما، ق�ضية 

كالوت رقم ٣٧8 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[ )ت�ضتنبط من املادة ٧٩ مبداأ عاما باأن املطاِلب يقع عل عاتقه عبء اإثبات مطالبته(.
)١٧( تن�س املادة ٧٧ من التفاقية �ضراحة على اأنه يجوز للطرف املخالف اأن يطالب بتخفي�س اإذا تخلف الطرف الآخر عن اتخاذ تدابري لتخفيف الهالك.

)١8( املحكم���ة الحتادي���ة، �ضوي�ضرا، ١٥ اأيلول/�ضبتم���ر ٢٠٠٠ )FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l)، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: www.bger.ch )تف�ّضر املادة 

8 م���ن القان���ون املدين ال�ضوي�ضري(. انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم ٢٦١ ]حمكمة منطقة �ضان، �ضوي�ض���را، ٢٠ �ضباط/فراير ١٩٩٧[ )القانون الوطني، ولي�س التفاقية، يحدد كيفية 
ح�ضاب التعوي�س اإذا تعذر حتديد املبلغ(؛ ق�ضية كالوت رقم ٢١٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٥ �ضباط/فراير ١٩٩٧[ )يحدد القانون الوطني ما اإن كان تقدير 

التعوي�س عن اخل�ضائر التي �ضتحدث يف امل�ضتقبل قطعيا بالقدر الكافي(.
)١٩( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٢88 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢8 كان���ون الثاين/يناير ١٩٩8[ )القانون الوطن���ي املنطبق، ولي�س التفاقي���ة، يحدد ما اإن كانت 

املعاو�ض���ة م�ضموح���ا بها(؛ ق�ضية كالوت رق���م ٢8١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١٧ اأيلول/�ضبتمر ١٩٩٣[ )القان���ون املنطبق يحدد ما اإن كانت املعاو�ضة م�ضموحا 
به���ا(. لك���ن انظر ق�ضية كالوت رقم ٦٣٠ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، زيوريخ، �ضوي�ضرا، متوز/يوليه ١٩٩٩[ )يبدو اأنها ت�ضري اإىل اأنه، حيث اأن التفاقية نف�ضها ل 

تن�س على املعاو�ضة ك�ضبيل انت�ضاف للم�ضرتين املت�ضررين، ل يحق للم�ضرتي معاو�ضة التعوي�س مقابل التزامه بدفع ثمن الب�ضائع امل�ضّلمة(.
)٢٠( ق�ضية كالوت رقم ١٢٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥[ )املعاو�ضة م�ضموح بها مبوجب القانون الوطني املنطبق؛ واملطالبة املقابلة ُيبت 

فيها بالرجوع اإىل التفاقية(. لكن انظر ق�ضية كالوت رقم ١٧٠ ]حمكمة منطقة ترير، اأملانيا، ١٢ ت�ضرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٥[ )املطالبة املقابلة ن�ضاأت يف اإطار التفاقية؛ واملعاو�ضة 
م�ضموح بها يف اإطار التفاقية(.

)٢١( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٣٤8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٦ ت�ضرين الثاين/نوفمر ١٩٩٩[ )مطالبة امل�ضرتي املقابلة متت معاو�ضتها مقابل مطالبة البائع 

بالثمن(؛ ق�ضية كالوت رقم ٣١8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ضيلي، اأملانيا، ٢ اأيلول/�ضبتمر ١٩٩8[ )متت معاو�ضة تعوي�س امل�ضرتي مقابل الثمن(؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٧٣ ]املحكمة 
الإقليمي���ة العلي���ا يف ميونيخ، اأملاني���ا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩٧[ )كان ميكن املوافقة على مطالب���ة امل�ضرتي املقابلة كمعاو�ضة ولكن البائع مل يكن قد ارتك���ب خمالفة(. انظر اأي�ضا ق�ضية 
كالوت رق���م ٢8٠ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف يينا، اأملانيا، ٢٦ اأيار/مايو ١٩٩8[ )تع���رتف �ضمنيا باإمكانية رفع امل�ضرتي دعوى �ضرر �ضخ�ضي بغي���ة املعاو�ضة مقابل مطالبة البائع 
بالثم���ن، ولك���ن تطبق اأحكام الإخطار ال���واردة يف اتفاقية البيع فتمنع دعوى ال�ضرر ال�ضخ�ض���ي(. لكن انظر ق�ضية كالوت رقم ٦٣٠ ]هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، 
زيوري���خ، �ضوي�ض���را، متوز/يوليه ١٩٩٩[ )يبدو اأنها ت�ضري اإىل اأن���ه، حيث اأن التفاقية نف�ضها ل تن�س على املعاو�ضة ك�ضبيل انت�ضاف للم�ضرتين املت�ضررين، ل يحق للم�ضرتي معاو�ضة 

التعوي�س مقابل التزامه بدفع ثمن الب�ضائع امل�ضّلمة(.
)٢٢( ق�ضية كالوت رقم ٢٠٥ ]حمكمة ال�ضتئناف، غرينوبل، فرن�ضا، ٢٣ ت�ضرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٦[ )ت�ضتنبط من املادة ٥٧ )١( مبداأ عاما باأن مكان الدفع هو مكان اإقامة 

الدائن(؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ١٩٩٣[ )ت�ضتنبط من املادة ٥٧ )١( مبداأ عاما ب�ضاأن مكان الدفع(.

٣٤٥ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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املادة 7٤

يتاألف التعوي�س عن خمالفة اأحد الطرفني للعقد من مبلغ يعادل اخل�ش���ارة التي حلقت بالطرف الآخر 
واملك�شب الذي فاته نتيجة للمخالفة. ول يجوز اأن يتجاوز التعوي�س قيمة اخل�شارة والربح ال�شائع التي توقعها 
الطرف املخالف اأو التي كان ينبغي له اأن يتوقعها وقت انعقاد العقد يف �شوء الوقائع التي كان يعلم بها اأو التي 

كان من واجبه اأن يعلم بها كنتائج متوقعة ملخالفة العقد.

نظرة جمملة

١- تبنّي املادة 7٤ ال�ش���يغة العامة حل�ش���اب التعوي�س وفقا لالتفاقية. 
وتنطبق هذه ال�ش���يغة اإذا خالف طرف يف عقد البيع التزاماته املفرو�شة 
مبقت�ش���ى العقد اأو التفاقية.)١( فاجلمل���ة الأوىل من املادة 7٤ تن�س على 
ح�شول الطرف املت�شرر على تعوي�س عن جميع اخل�شائر، مبا فيها الربح 
ال�ش���ائع، التي تكبدها نتيجة ملخالفة من الطرف الآخر. وتق�ش���ر اجلملة 
الثانية التعوي�س على اخل�شائر التي توقعها الطرف املخالف اأو كان ينبغي 
ل���ه اأن يتوقعها وقت ابرام العقد. وتنطبق ال�ش���يغة عل���ى دعاوى البائعني 

املت�شررين ودعاوى امل�شرتين املت�شررين على ال�شواء.

2- وحت���دد التفاقية اأ�ش���باب احل�ش���ول عل���ى تعوي�س، ولك���ن قانون 
الجراءات الوطني قد ينطبق على تقييم الدليل على اخل�شارة.)2( ويحدد 
القان���ون الوطن���ي املنطبق م���ا اإن كان يج���وز للطرف اأن يتم�ش���ك بحق يف 
املعاو�شة يف اجراء حتكمه التفاقية )انظر الفقرة 38 اأدناه(. وقد يحكم 
القانون املو�ش���وعي الوطني اأي�شا م�شائل تت�شل بتحديد مقدار التعوي�س، 
مثل حتدي���د مدى رجحان الدلي���ل.)3( وقد ينطبق القانون الوطني اأي�ش���ا 
على اأمور مثل التعوي�شات اجلزائية. ويف اإحدى الق�شايا يبدو اأن املحكمة 
قبلت �ش���حة دعوى للمطالبة بتعوي�س جزائي يف �شياق مطالبة بالتعوي�س 

مبوجب اتفاقية البيع، رغم اأنها مل حتدد مبلغ التعوي�س.)٤(

3- وقد ا�ش���ُتنبط من �ش���يغة التعوي�س الواردة يف امل���ادة 7٤ مبداأ عام 
يق�ش���ي بالتعوي����س الكام���ل.)5( وعمال بامل���ادة 7 )2( ا�ش���تخدمت اإحدى 
املحاكم هذا املبداأ العام ل�ش���د الثغرة املوجودة يف املادة 78، التي تق�ش���ي 
بتح�ش���يل فائدة يف ظ���روف حددته���ا ولكنها مل تبني كيفية حتديد �ش���عر 

الفائدة.)6(

٤- ووفق���ا للم���ادة 6 يجوز للبائع وامل�ش���رتي اأن يتفقا على اخلروج عن 
املادة 7٤ اأو تغيري مفعولها. وتق�ش���ي عدة قرارات باإنفاذ �شروط يف العقد 
حت���ّد)7( من التعوي����س اأو حتدد مق���داره)8(. ووفقا للمادة ٤ )اأ(، تخ�ش���ع 
 �شالحية �ش���روط العقد هذه للقانون الوطني املنطبق ولي�س لالتفاقية.)٩( 
ويح���دد القان���ون الوطني ما اإن كان يج���وز للطرف اأن يطال���ب بالتعوي�س 

والعقوبة معا.)١0(

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

بالتعوي����س  املطالب���ة  يخت���ار  اأن  املت�ش���رر  للط���رف  5- يج���وز 
مبقت�ش���ى امل���ادة 7٤ حت���ى واإن كان يح���ق ل���ه اأن يطال���ب ب���ه مبقت�ش���ى 
املادت���ني 75 و76.)١١( وين����س احلكم���ان الأخ���ريان �ش���راحة عل���ى اأن���ه 

 يج���وز للط���رف املت�ش���رر اأن يح�ش���ل عل���ى تعوي����س اإ�ش���ايف مبقت�ش���ى
املادة 7٤.

6- ومبوجب املادة 50 يجوز للم�شرتي اأن يطالب بتخفي�س ثمن ال�شراء 
ب�ش���بب عدم مطابقة الب�ش���ائع، ولكن يجوز له اأي�شا اأن يطالب بالتعوي�س 

مبوجب املادة 7٤ عن اخل�شائر الأخرى التي اأ�شابته.)١2( 

7- ويخف�س التعوي�س الذي يح�شل عليه الطرف املت�شرر مبقت�شى املادة 
 7٤ اإذا ثبت اأنه مل يخفف هذا ال�شرر ح�شب ما تق�شي بذلك املادة 77.)١3( 
ويكون مقدار التخفي�س هو املبلغ الذي كان ينبغي اأن تخف�س به اخل�شارة. 

انظر النبذة ب�شاأن املادة 77.

8- وتن����س املادة 78 �ش���راحة على تقا�ش���ي فوائد يف ح���الت معينة، 
ة  ولكنه���ا تو�ش���ح اأن اأحكامها ه���ذه ل تخّل "بطلب التعوي�ش���ات امل�ش���تَحقَّ
مبوج���ب املادة 7٤". وقد منحت عدة قرارات فائدة مبوجب املادة 7٤.)١٤( 
نة م�ش���مولة باملادة 78  وُمنحت فائدة كتعوي�س حيث مل تكن الظروف املعيَّ

ر �شدادها.)١5( لأن املطالبة بالفوائد مل تكن تتعلق مببالغ تاأخَّ

٩- ويجوز للبائع املت�ش���رر اأن يطالب امل�ش���رتي ب���اأن يدفع الثمن عمال 
باملادة 62. وت�ش���ري خال�ش���ة لراأي حتكيمي اإىل اأن هيئ���ة التحكيم منحت 

البائع الثمن كتعوي�س مبقت�شى املادة 7٤.)١6(

احلق يف التعوي�س

١0- تق���دم امل���ادة 7٤ �ش���يغة عام���ة حل�ش���اب التعوي�س. وح���ق املطالبة 
املادت���ني ٤5 )١( )ب( و6١ )١( )ب(. فهات���ان  مب���نيَّ يف  بالتعوي����س 
الفقرتان تن�ش���ان على اأنه يجوز للم�شرتي املت�شرر والبائع املت�شرر، على 
 التوايل، املطالبة بالتعوي�س ح�شبما هو من�شو�س عليه يف املواد 7٤ اإىل 77 
"اإذا مل ينف���ذ )الط���رف الآخ���ر( التزامًا مم���ا يرّتبه عليه العق���ُد اأو هذه 
 التفاقية". وهكذا ميكن ا�ش���تخدام ال�شيغة املن�شو�س عليها يف املادة 7٤ 
حل�ش���اب التعوي�س ع���ن خمالفة اللتزام���ات التي تن�س عليه���ا التفاقية 

وكذلك خمالفة اأحكام عقد البيع.)١7(

١١- وتن����س امل���ادة 7٤ على اأنه يج���وز منح التعوي�س ع���ن "خمالفة ... 
للعق���د" تنج���م منها اخل�ش���ارة، دون اأي تقييد يتعلق بج�ش���امة املخالفة اأو 
اخل�ش���ارة. وت�شري خال�شة لأحد قرارات التحكيم، مع ذلك، اإىل اأنه يجوز 
احل�ش���ول على التعوي�س مبقت�شى املادة 7٤ ب�ش���بب "العيب اجلوهري يف 

التنفيذ".)١8(



١2- ومبقت�ش���ى املادتني ٤5 و6١، يحق للطرف املت�ش���رر احل�شول على 
" الط���رف املخال���ف.)١٩( وتنظر عدة  تعوي�س ب�ش���رف النظر ع���ن "خطاأ
ق���رارات فيم���ا اإن كانت املطالب���ات امل�ش���تندة اإىل اإهمال الط���رف الآخر 
م�ش���مولة بالتفاقية. وق���د خل�س اأحد ق���رارات التحكيم اإىل اأن م�ش���رتيا 
مت�ش���ررا مل يقم باإبالغ البائع بعدم املطابقة يف الوقت املنا�ش���ب ح�ش���بما 
تق�شي بذلك املادة 3٩ من التفاقية، وطبقت هيئة التحكيم القانون املدين 
الوطني فق�ش���مت اخل�شارة بالت�ش���اوي بني البائع وامل�شرتي على اأ�شا�س اأن 
التفاقية ل حتكم م�ش���األة امل�ش���اهمة امل�شرتكة يف ال�شرر.)20( وخل�س اأحد 
م  ق���رارات املحاكم اإىل اأن التفاقية ل تتناول اإدعاء باأن البائع املزعوم قدَّ

عن طريق الإهمال معلومات غري �شحيحة اأدت اإىل اإبرام عقد البيع.)2١(

١3- وعندما ل يقوم امل�ش���رتي املت�شرر، دون عذر،)22( بتوجيه اإخطار يف 
الوق���ت املنا�ش���ب اإىل البائع املخال���ف طبقا للمادة 3٩ اأو امل���ادة ٤3، يفقد 
امل�ش���رتي املت�ش���رر حقه يف التعوي���ل على خمالف���ة البائع عندم���ا يطالب 
بالتعوي�س.)23( بيد اأنه، مبقت�شى املادة ٤٤ من التفاقية، اإذا كان للم�شرتي 
املت�ش���رر "�ش���بب معقول" يربر عدم توجيه الإخطار املطلوب، جاز له، مع 

ذلك، احل�شول على تعوي�س غري الأرباح ال�شائعة.)2٤(

١٤- وتعف���ي امل���ادة 7٩ الطرف املخالف م���ن دفع تعوي����س )ولكن لي�س 
من �ش���بل النت�ش���اف الأخرى من عدم التنفيذ( اإذا اأثبت اأن عدم قيامه 
 بالتنفيذ نتج عن عائق يفي ب�شروط الفقرة ١ من املادة 7٩. اإل اأن الفقرة ٤ 
م���ن املادة 7٩ تن�س على اأن الطرف املخالف يك���ون ملزما بالتعوي�س عن 
الأ�ش���رار الناجتة عن عدم ت�شلم الطرف الآخر اإخطارا بالعائق واآثاره يف 

الوقت املنا�شب.

١5- وتن����س امل���ادة 80 على اأن���ه ل يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يتم�ش���ك 
مبخالفة من جانب الطرف الآخر اإذا كان �شبب املخالفة هو فعل اأو اإغفال 

من جانب الطرف املت�شرر.

اأنواع اخل�شائر

١6- تن����س اجلمل���ة الأوىل م���ن امل���ادة 7٤ عل���ى اأن التعوي�س امل�ش���تحق 
للطرف املت�شرر يتاألف من مبلغ نقدي لتعوي�شه عن "اخل�شارة ... والك�شب 
الذي فات���ه نتيجة للمخالفة". وبا�ش���تثناء الن�س ال�ش���ريح على اأن الربح 
ال�شائع م�ش���مول، ل ت�شنف املادة 7٤ اخل�ش���ائر. وت�شري القرارات اأحيانا 
اإىل ت�ش���نيف التعوي�ش���ات وفقا للقانون الوطني.)25( وقد رئي اأن امل�شرتي 
الذي تلقى ب�ش���ائع غري مطابقة ومل يف�ش���خ العقد يحق له احل�ش���ول على 
تعوي�س مبقت�ش���ى املادة 7٤ ُيح�شب على اأ�ش���ا�س الفرق بني قيمة الب�شائع 

التي تعاقد عليها وقيمة الب�شائع غري املطابقة التي �شّلمت له فعال.)26(

اخل�ضائر الناجمة عن الوفاة اأو الإ�ضابة اجل�ضدية

١7- تن����س املادة 5 عل���ى اأن اخل�ش���ائر الناجمة عن الوفاة اأو الإ�ش���ابة 
اجل�ش���دية م�ش���تبعدة من نطاق التفاقية. بيد اأن اإحدى املحاكم افرت�شت 
�ش���منيا، لدى البت يف اخت�شا�ش���ها، اأن التفاقية ت�ش���مل دعاوى امل�شرتي 
عل���ى البائ���ع للمطالبة بتعوي����س عن مطالبة م�ش���رت فرع���ي بتعوي�س عن 

اإ�شابة ج�شدية.)27( 

اخل�ضائر الناجمة عن اأ�ضرار مبمتلكات اأخرى

١8- ل ت�ش���تبعد املادة 5 اخل�ش���ائر الناجمة عن �ش���رر ي�شيب ممتلكات 
اأخرى غري الب�شاعة امل�شرتاة.)28(

اخل�ضائر الناجمة عن �ضرر مب�ضالح غري مادية

١٩- ل ت�ش���تبعد امل���ادة 7٤ اخل�ش���ائر الناجمة عن �ش���رر مل�ش���الح غري 
مادية، مثل اخل�ش���ارة التي ت�ش���يب الطرف املت�ش���رر يف �ش���معته ب�ش���بب 
املخالفة التي ارتكبها الطرف الآخر. وقد اعرتفت بع�س القرارات �شمنيا 
باحلق يف احل�ش���ول على تعوي�س عن اخل�ش���ارة يف ال�شمعة اأو اخل�شارة يف 
ثق���ة الزبائن،)2٩( ولكن قرارا واحدا على الأق���ل رف�س منح هذا التعوي�س 
مبقت�ش���ى التفاقي���ة.)30( وراأت اإح���دى املحاك���م اأن املطالب���ة بالتعوي����س 
ع���ن اخل�ش���ارة يف اإجمايل املبيعات تت�ش���ارب مع املطالب���ة بالتعوي�س عن 

اخل�شارة يف ال�شمعة.)3١(

اخل�ضائر الناجمة عن التغري يف قيمة النقود

ُيع���اِدل  "َمبل���غ  م���ن  التعوي����س  يتاأل���ف  اأن  امل���ادة 7٤ عل���ى  20- تن����س 
اخل�ش���ارَة...."، ولكن ل تبني �شراحة ما اإن كانت هذه ال�شيغة ت�شمل اأي�شا 
اخل�ش���ائر الناجمة عن التغريات يف قيمة النقود. وقد اعرتفت عدة حماكم 
ب���اأن الطرف املت�ش���رر ميكن اأن يتكبد خ�ش���ائر نتيجة لعدم دف���ع الأموال اأو 
التاأخري يف دفعها. وقد تن�ش���اأ هذه اخل�ش���ائر من تقلبات يف اأ�ش���عار �ش���رف 
العمالت اأو تخفي�س قيمة عملة الدفع. وتختلف املحاكم ب�شاأن احلل املالئم. 
فقد منحت عدة قرارات تعوي�ش���ا يعك�س تخفي�س العملة)32( اأو التغريات يف 
تكاليف املعي�شة.)33( ومن الناحية الأخرى، رف�شت عدة قرارات اأخرى منح 
تعوي����س عن هذه اخل�ش���ائر. وخل�س اأح���د الق���رارات اإىل اأن املدعي الذي 
يجب الدفع له بعملته ل يحق له ب�ش���فة عامة ا�ش���رتداد اخل�ش���ائر الناجمة 
ع���ن تخفي����س قيمة العملة، ولكن ا�ش���تطرد لي�ش���ري اإىل اأنه يج���وز للمدعي 
احل�شول على تعوي�س عن تلك اخل�شائر اإذا جرى الدفع بعملة اأجنبية وكان 
م���ن عادته حتويل تلك العملة فورا عقب الدف���ع.)3٤( وذكرت حمكمة اأخرى 
اأنه بينما ميكن اأن يوؤدي تخفي�س قيمة العملة التي يجب اأن ُيدفع بها الثمن 
اإىل احل�شول على تعوي�س مبقت�شى التفاقية، فاإنه ل ميكن منح تعوي�س يف 
الق�شية املعرو�شة اأمامها لأنه ل ميكن منح تعوي�س عن اخل�شائر امل�شتقبلية 

اإل عندما يكون بالو�شع تقدير اخل�شارة.)35(

النفقات التي يتكبدها الطرف املت�شرر

2١- اعرتفت قرارات كثرية بحق الطرف املت�ش���رر يف ا�شرتداد النفقات 
املعقولة التي تكبدها ا�ش���تعدادا لعقد متت خمالفته اأو نتيجة لذلك العقد. 
وتق�ش���ر اجلمل���ة الثانية م���ن امل���ادة 7٤ التعوي�س على القيم���ة الإجمالية 
للخ�ش���ائر التي كان ميكن للط���رف املخالف اأن يتوقعها عن���د اإبرام العقد 
)انظ���ر الفقرات 33-35 اأدناه(. ورغم اأن التفاقية ل ت�ش���رتط �ش���راحة 
اأن تكون النفقات معقولة فقد رف�ش���ت عدة قرارات منح التعوي�س عندما 

كانت النفقات غري معقولة.)36(

22- ومنحت قرارات تعوي�ش���ا عر�ش���يا للم�ش���رتي املت�ش���رر الذي اأنفق 
مبالغ معقولة لالأغرا�س التالية: فح�س الب�شائع غري املطابقة؛)37( مناولة 
وتخزين الب�ش���ائع غري املطابقة؛)38( احلفاظ على الب�ش���ائع؛)3٩( تكاليف 

3٤7 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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ال�ش���حن واجلمارك املتكبدة عند اإعادة الب�شائع؛)٤0( تعجيل �شحن ب�شائع 
بديل���ة وفقا لعقد قائم مع ط���رف ثالث؛)٤١( تركيب الب�ش���ائع البديلة؛)٤2( 
تكاليف املبيعات والت�ش���ويق؛)٤3( العمولت؛)٤٤( الر�ش���وم امل�شرفية لإعادة 
حتويل املدفوعات؛)٤5( املبالغ ال�ش���ائعة لدفع �ش���ريبة القيمة امل�شافة؛)٤6( 
ا�ش���تئجار طرف ثالث لتجهيز الب�ش���ائع؛)٤7( احل�ش���ول عل���ى ائتمان؛)٤8( 
ت�ش���ليم الب�ش���ائع غ���ري املطابقة اإىل م�ش���رت فرع���ي وا�ش���تعادتها منه؛)٤٩( 
تعوي�س امل�ش���رتين الفرعيني ب�شبب عدم مطابقة الب�شائع؛)50( نقل الفحم 
احلج���ري البديل م���ن املخزونات الحتياطي���ة؛)5١( اخل�ش���ارة املتكبدة يف 
تاأجري �ش���فينة من الباطن كانت قد ا�ش���توؤجرت لنقل الب�ش���ائع مبقت�ش���ى 
عقد ف�ش���خه البائع عن وجه حق؛)52( ر�شوم ال�شحن الإ�شافية التي تكبدها 
امل�ش���رتي ب�ش���بب قيام البائع بالت�ش���ليم على دفعات بدل من الت�ش���ليم يف 
�ش���حنة واحدة؛)53( تكاليف تركيب الب�ش���ائع املعيبة وتفكيكها؛)5٤( تكاليف 
ال�ش���فر واملعي�ش���ة التي تكبدها امل�ش���رتي يف ال�ش���فر اإىل مكان عمل البائع 
ملحاولة اإنقاذ العقد.)55( وقد منحت عدة قرارات امل�ش���رتين الذين ت�شلموا 
ب�شائع غري مطابقة تكاليف اإ�شالحها املعقولة كتعوي�س.)56( وهناك قرار 
واحد على الأقل يعرتف �شمنا باأنه يجوز للم�شرتي املت�شرر اأن يح�شل على 
 تعوي�س عر�شي، رغم اأن امل�شرتي مل ُيثبت الأ�شرار يف الق�شية املعيَّنة.)57( 
وافرت����س قرار اآخر اأن التفاقي���ة حتكم مطالبة امل�ش���رتي بالتعوي�س عن 
النفقات املتكبدة يف تعوي�س م�شرت فرعي عن اإ�شابة ج�شدية حدثت لأحد 
م�ش���تخدميه.)58( ورف�ش���ت اإحدى املحاكم التعوي�س عن تكلفة اإعادة نقل 
�ش���يارة ونفقات عر�ش���ية اأخرى تتعلق بف�ش���خ العقد حيث مل يكن من حق 
امل�ش���رتي ف�ش���خ العق���د.)5٩( ومنحت اإح���دى هيئات التحكيم تعوي�ش���ا عن 
تكلفة اقتناء معدات اأ�ش���بحت لحقا غري �ش���رورية ب�ش���بب ف�ش���خ العقد، 

ولكن اأمرت بنقل ملكية هذه الب�شائع اإىل البائع عند دفع التعوي�س.)60(

23- وقد تعرتف القرارات باأنه يجوز للم�ش���رتي املت�ش���رر ا�ش���رتداد اأنواع 
معين���ة من النفقات ولكن متنع ال�ش���رتداد يف ق�ش���ية معيَّنة. ويعرتف بع�س 
الق���رارات �ش���راحة باأن ال�ش���رتداد ممكن فيما يخ�س ن���وع النفقات املعني 
ولكنها متنع ال�ش���رتداد ب�ش���بب عدم الإثبات، اأو عدم وجود عالقة �ش���ببية، 
اأو ع���دم اإمكان اأن يتوقع الطرف املخالف تلك النفقات. وهكذا اعرتف قرار 
باإمكان اأن ي�ش���رتد امل�ش���رتي تكاليف الإعالنات ولكن رف�س منح تعوي�س لأن 
امل�ش���رتي مل ي�شطلع بعبء الإثبات الواقع عليه.)6١( وقد ت�شلِّم قرارات اأخرى 
�شمنيا باحلق يف ا�شرتداد نفقات معينة. فقد �شلمت اإحدى املحاكم �شمنيا، 
عند البت يف اخت�شا�شها، باأن التفاقية ت�شمل مطالبات امل�شرتي على البائع 

بالتعوي�س عن مطالبة م�شرت فرعي ن�شاأت من اإ�شابة ج�شدية.)62(

2٤- وقد ح�شل بائعون مت�شررون على تعوي�شات عن النفقات العر�شية 
التالي���ة: تخزين الب�ش���ائع يف ميناء ال�ش���حن عقب خمالفة ا�ش���تباقية من 
جان���ب امل�ش���رتي؛)63( تخزي���ن وحف���ظ اآلت مل ت�ش���ّلم؛)6٤( تكلف���ة اإج���راء 
تعدي���الت على ماكين���ة لإعادة بيعه���ا؛)65( التكاليف املت�ش���لة برف�س دفع 
�شيكات امل�شرتي.)66( ولي�س من حق البائع الذي ي�شلم ب�شائع غري مطابقة 
ويقوم بعد ذلك باإ�ش���الحها اأن ي�ش���رتد تكاليف اإ�ش���الحها.)67( وُرف�ش���ت 
مطالب���ة مقابلة من البائع بقيمة ا�ش���تخدام امل�ش���رتي ملاكين���ة معيبة، لأن 

امل�شرتي ا�شتخدم املاكينة بغية تخفيف الأ�شرار.)68(

النفقات املتكبدة لتح�ضيل الدين؛ اأتعاب املحامي

25- القرارات منق�ش���مة ب�ش���اأن م���ا اإن كان يج���وز اأن ُت�ش���رتّد كتعوي�س 
تكلفة ا�ش���تخدام وكالة لتح�ش���يل الديون لي�شت حماميا. فقد منحت عدة 
ق���رارات البائع هذه التكلفة،)6٩( ولكن عدة قرارات اأخرى ن�ش���ت على اأنه 

ل يجوز للطرف املت�ش���رر احل�شول على تعوي�س عن تكلفة ا�شتئجار وكالة 
لتح�ش���يل الدي���ون، لأن التفاقي���ة ل تتناول تلك النفقات.)70( وا�ش���رتطت 

اإحدى الق�شايا اأن يكون تكبد تلك التكاليف معقول.)7١(

26- ونظر عدد من املحاكم وهيئات التحكيم فيما اإن كان يجوز للطرف 
املت�ش���رر اأن ي�شرتد تكاليف حمام ي�شتاأجره لتح�شيل دين نا�شئ عن عقد 
بيع. ومتنح عدة قرارات تعوي�ش���ا عن الر�ش���وم القانونية املتكبدة لتدابري 
خارج نطاق الق�شاء، مثل اإر�شال ر�شائل حت�شيل.)72( وميز اأحد القرارات 
ب���ني الأتعاب التي ُدفعت خارج نطاق الق�ش���اء ملحام يف الولية الق�ش���ائية 
للمحكمة املخت�ش���ة والأتع���اب املماثلة التي ُدفعت ملحام يف ولية ق�ش���ائية 
�س مبوجب  اأخرى، فاأدرجت اأتعاب الأول يف تكاليف التقا�ش���ي التي تخ�شَّ
قواع���د املحكمة املخت�ش���ة، ومنحت الأتع���اب يف احلالة الثاني���ة كتعوي�س 

مبقت�شى املادة 7٤ من التفاقية.)73(

27- والق���رارات منق�ش���مة ب�ش���اأن م���ا اإن كان يج���وز اأن مُتن���ح كتعوي�س 
مبقت�ش���ى امل���ادة 7٤ اأتع���اب املحامي عن التقا�ش���ي.)7٤( فقد ق�ش���ت عدة 
ق���رارات حتكي���م، م�شت�ش���هدة باملادة 7٤، با�ش���رتداد اأتع���اب املحامي عن 
اإج���راءات التحكي���م.)75( ويف قرار مبنيَّ الأ�ش���باب بعناية، خل�ش���ت هيئة 
حتكيم اأخرى اإىل اأن تف�ش���ريا تكميليا ل�ش���رط التحكي���م، بالرجوع اإىل كل 
من املادة 7٤ وقانون الإجراءات املحلي، يجيز منح اأتعاب حمام اأمام هيئة 
حتكيم موؤلفة من حمامني.)76( وذكرت حمكمة اأخرى اأنه ميكن، من حيث 
املبداأ، ا�شرتداد تكاليف الإجراءات القانونية، رغم اأن املحكمة مل متنحها 
يف تل���ك الق�ش���ية.)77( ومتنح حماكم كث���رية اأتعاب املحام���ي دون اأن تبني 
ر على �ش���بيل التعوي�س الذي يح�ش���ب طبقا للمادة 7٤   ما اإن كان املنح ُيقرَّ
 اأم عمال بقواعد املحكمة ب�شاأن تخ�شي�س اأتعاب الإجراءات القانونية.)78(

 وو�ش���عت عدة قرارات حدا اأق�ش���ى ل�ش���رتداد مبلغ اأتع���اب املحامي التي 

يطالب بها املدعي، اأو رف�ش���ت ا�شرتداده، على اأ�شا�س اأن الأتعاب املتكبدة 
مل يك���ن من املمك���ن توقعه���ا)7٩( اأو اأن الطرف املت�ش���رر مل يتخذ ما يلزم 
للتخفي���ف من تلك النفقات ح�ش���ب ما تق�ش���ي به املادة 77.)80( ونق�ش���ت 
حمكمة ا�شتئناف يف الوليات املتحدة قرارا مبنح اأتعاب املحامي كتعوي�س 
مبقت�ش���ى امل���ادة 7٤ لأ�ش���باب من بينه���ا اأن التفاقية ل ُت�ش���قط �ش���منيا 
"القاع���دة الأمريكية" القا�ش���ية باأن كال من طريف الدع���وى يتحمل عادًة 

النفقات القانونية اخلا�شة به، مبا فيها اأتعاب املحامني.)8١(

الأرباح ال�شائعة

28- تن�س اجلملة الأوىل من املادة 7٤ �ش���راحة على اأن اخل�شائر ت�شمل 
الأرباح ال�شائعة. وقد منحت قرارات كثرية الطرف املت�شرر الأرباح التي 
فاتته.)82( وعند ح�ش���اب الأرباح ال�شائعة، ل يجوز خ�شم التكاليف الثابتة 
)املتميزة عن التكاليف املتغرية التي يتم تكبدها فيما يتعلق بالوفاء بالعقد 
املعني( من ثمن البيع.)83( ومنح قرار بائعا مل يتمكن من اإعادة بيع الب�شائع 
 الف���رق ب���ني الثمن ال���وارد يف العقد والقيم���ة الراهنة لتلك الب�ش���ائع.)8٤( 
وذهبت اإحدى الق�شايا اإىل اأن اأرباح امل�شرتي املعتادة توّفر اأ�شا�شا للبت يف 
مطالبة امل�ش���رتي بتعوي�س.)85( ومنحت حمكمة اأخرى امل�شرتي الفرق بني 
تكاليف الوحدة لديه لإنتاج املنتجات با�شتخدام ماكينة الإنتاج املعيبة التي 
�ش���ّلمها البائع وتكاليف الوحدة لدى امل�شرتي لو مل تكن املاكينة معيبة.)86( 
ومنحت هيئة حتكيم امل�ش���رتي العمولة التي كان �شيح�شل عليها كتعوي�س 
عن الأرباح املفقودة حيث كان البائع يعرف العمولة.)87( وح�ش���بت حمكمة 
الأرباح املفقودة على اأ�شا�س قيمة الب�شائع يف ال�شوق التي كان ُيعتزم بيعها 



فيها. ول مُتنح الأرباح املفقودة حيث كان ميكن جتّنب اخل�ش���ارة ب�ش���هولة 
بال�شراء التحوطي ملواد خام وفقا للمادة 77.)88(

2٩- وتق�ش���ر اجلمل���ة الثانية من املادة 7٤ التعوي����س الذي ميكن منحه 
ع���ن اخل�ش���ائر الناجم���ة عن املخالف���ة على اخل�ش���ائر الت���ي كان الطرف 
املخال���ف يتوقعه���ا اأو كان ينبغي ل���ه اأن يتوقعها يف وقت اإب���رام العقد.)8٩( 
وخف����س اأحد القرارات الأرباح امل�ش���رتدة لأن البائع املخالف مل يكن على 
علم ب�ش���روط العقد املربم بني امل�شرتي وامل�شرتي الفرعي.)٩0( وراأت هيئة 
حتكي���م باأن���ه كان ميكن توقع هام�س الربح البال���غ ١0 يف املائة يف التجارة 
نة ا�ش���تنادا اإىل ا�شتخدام اأحد �ش���روط الإنكوترمز.)٩١( وراأت حمكمة  املعيَّ
ع اأن تكون الب�ش���ائع ا�ش���رُتيت لإعادة  اأن���ه كان ميكن يف جتارة الفولذ توقُّ
ع اأن توؤدي املخالفة  بيعه���ا بربح.)٩2( وراأت حمكمة اأخرى اأنه كان ميكن توقُّ

اإىل اقتناء امل�شرتي مرفق ا�شتيداع جديدا.)٩3(

30- وكث���ريًا م���ا يتطلب ح�ش���اب التعوي�س عن الأرباح ال�ش���ائعة تنبوؤات 
باأ�ش���عار الب�ش���ائع يف امل�ش���تقبل اأو يت�ش���من على نحو اآخر ق���درا من عدم 
اليقني فيما يتعلق باخل�ش���ارة الفعلية التي �ش���تحدث يف امل�ش���تقبل.)٩٤( ول 
تتن���اول املادة 7٤ م�ش���األة م���دى اليقني ال���ذي يجب اإثبات هذه اخل�ش���ارة 
ب���ه. وقد األزم اأحد القرارات املدعي باإثبات قيمة اخل�ش���ارة وفقا للمعايري 

"الإجرائية" لقانون املحكمة املخت�شة ب�شاأن يقينية مبلغ التعوي�س.)٩5(

3١- ووفقا لأحد القرارات، ميكن اأن يت�شمن اإثبات �شياع الأرباح تقدمي 
دليل على الطلبيات التي تلقاها امل�ش���رتي من زبائنه ومل ي�ش���تطع تلبيتها، 
ودليل على اأن الزبائن توقفوا عن التعامل مع امل�شرتي، ودليل على خ�شارته 
ل�شمعته، ف�شال عن دليل على اأن البائع املخالف كان يعلم، اأو كان ينبغي له 

اأن يعلم، بهذه اخل�شائر.)٩6(

التعوي�س عن "اخل�ضارة يف حجم" املبيعات

32- البائ���ع املت�ش���رر الذي يعيد بيع الب�ش���ائع يتكبد، م���ن حيث املبداأ، 
خ�شارة �شفقة بيع عندما تكون لديه القدرة وال�شوق الالزمان لبيع ب�شائع 
مماثل���ة لأ�ش���خا�س اآخري���ن، لأنه كان ميكن���ه، لول خمالفة امل�ش���رتي، اأن 
يجري �ش���فقتي بي���ع. ويف ظل هذه الظروف، خل�ش���ت اإحدى املحاكم اإىل 
اأنه يحق للبائع اأن ي�شرتد الربح ال�شائع من �شفقة البيع الأوىل.)٩7( بيد اأن 
حمكمة اأخرى رف�شت مطالبة ب�شاأن "�شفقة بيع �شاعت" لأنه مل يكن يبدو 
اأن البائع كان يخطط لعقد �ش���فقة بيع ثانية يف وقت التفاو�س على العقد 
ال���ذي ج���رت خمالفته.)٩8( وميكن اأن يطاِلب امل�ش���رتي املت�ش���رر بتعوي�س 
مماث���ل. وقد خل�ش���ت اإحدى املحاكم اإىل اأن امل�ش���رتي ميكنه اأن يح�ش���ل 
على تعوي�س عن الأ�شرار الناجمة عن عدم قدرته على تلبية طلب ال�شوق 

على منتجه نتيجة لقيام البائع بت�شليم مكونات غري مطابقة.)٩٩(

اإمكانية التوقع

33- تق�ش���ر اجلملة الثانية من املادة 7٤ قيمة التعوي�س على اخل�ش���ائر 
التي كان الطرف املخالف يتوقعها اأو كان ميكنه اأن يتوقعها يف وقت اإبرام 
العق���د باعتبارها نتيجة ممكنة ملخالفته.)١00( وقد اأ�ش���ري اإىل اأن العواقب 
املمكن���ة للمخالف���ة، ولي�س ما اإن كانت املخالفة �ش���تقع اأو نوع املخالفة، هو 
الذي يخ�شع ل�شرط اإمكانية التوقع املن�شو�س عليه يف املادة 7٤؛ ورئي اأن 
املادة 7٤ ل ت�ش���رتط اإمكانية توقع التفا�ش���يل املحددة للخ�ش���ارة اأو القيمة 

الدقيقة للخ�شارة.)١0١(

3٤- وذهب���ت ق���رارات اإىل اأنه مل يكن ميكن للط���رف املخالف اأن يتوقع 
اخل�ش���ائر التالية: ا�ش���تئجار امل�ش���رتي الفرعي اآلت؛)١02( جتهيز الب�شائع 
يف بل���د اآخر عقب تاأّخ���ر الت�ش���ليم؛)١03( دفع مبالغ كبرية بقدر ا�ش���تثنائي 
لوكيل ال�ش���حن؛)١0٤( اأتعاب املحامي يف ن�زاع مع وكيل ال�ش���حن؛)١05( تكلفة 
جتديد �شطح ماكينة جتليخ حيث جتاوزت التكلفة ثمن الأ�شالك التي اأريد 
جتليخه���ا؛)١06( الأرباح ال�ش���ائعة حيث مل يكن الط���رف املخالف على علم 
ب�شروط العقد املربم مع امل�ش���رتي الفرعي؛)١07( تكلفة فح�س الب�شائع يف 
بلد ال�شترياد بدًل من بلد الت�شدير؛)١08( تكاليف التح�شريات ال�شرورية 
الت���ي تكبده���ا امل�ش���رتي.)١0٩( وراأت اإح���دى املحاكم اأن خ�ش���ارة ال�ش���معة 

وفقدان الزبائن ل ميكن توقعهما عموما.

35- ومن الناحية الأخرى، ذهبت عدة قرارات بو�شوح اإىل اأن التعوي�س 
املطالب به كان ميكن توقعه. فن�س قرار على اأن بائع الب�ش���ائع اإىل م�شرت 
يبيع بالتجزئة ينبغي اأن يتوقع اأن امل�ش���رتي �شيعيد بيع الب�شائع،)١١0( بينما 
خل�ش���ت هيئة حتكي���م اإىل اأن البائع املخالف كان ميكن اأن يتوقع خ�ش���ائر 
 امل�شرتي لأن الطرفني تبادل العديد من الر�شائل حول م�شاكل التوريد.)١١١( 
وخل�س قرار اآخر اإىل اأن امل�ش���رتي املخالف ال���ذي مل يدفع الثمن مقدما، 
ح�شبما يقت�شي العقد، كان ميكن اأن يتوقع اأن بائع الب�شائع املثلية املت�شرر 
�شيخ�شر هام�س ربحه املعتاد.)١١2( ومنحت اأغلبية حمكمة اأخرى ن�شبة ١0 
يف املائة من الثمن كتعوي�س لبائع قام بت�ش���نيع ب�شائع طبقا لطلب خا�س 
من امل�ش���رتي؛ واأ�ش���ارت الأغلبية اإىل اأن امل�ش���رتي املخال���ف كان ميكن اأن 
يتوقع هام�س ربح البائع.)١١3( ورئي اأي�ش���ًا اأن امل�ش���رتي ميكن اأن يتوقع اأن 
عدم فتحه خطاب اعتماد ح�ش���بما هو مطلوب مبوجب عقد البيع �شيرتك 
لدى البائع �ش���فينة م�شتاأجرة لنقل الب�ش���ائع ل ميكنه ا�شتعمالها؛ ومن ثم 
فاإن اخل�ش����ارة الت����ي تكب�دها الب�ائع ف�ي تاأجري تلك ال�ش���فينة من الباطن 
ميكن ا�شرتدادها مبقت�ش���ى املادة 7٤.)١١٤( وقررت هيئة حتكيم اأنه ميكن 
توقع اأن يقوم امل�شرتي بتمويل م�شرتياته و�شيتعني عليه اأن يدفع فائدة على 

هذا التمويل.)١١5(

عبء الإثبات وم�شتواه

36- على الرغم من اأن اأيا من �ش���يغ التعوي�س الواردة يف املواد 7٤ و75 
و76 ل يح���دد �ش���راحة م���ن يقع عليه ع���بء الثبات، فاإن الق���رارات التي 
تتن���اول امل�ش���األة تتف���ق، بدرجة ما من ال�ش���راحة، عل���ى اأن الطرف الذي 
يتق���دم باملطالب���ة يتحمل ع���بء اإثبات مطالبت���ه.)١١6( وق���د اأعملت اإحدى 
املحاك���م قاعدة واردة يف القانون الوطني تق�ش���ي باأنه، اإذا اعرتف البائع 
املخال���ف بوجود عيوب يف الب�ش���ائع امل�ش���ّلمة، ينتقل ع���بء اثبات مطابقة 
الب�ش���ائع للعقد اإىل البائع.)١١7( ون�س قرار اآخر �ش���راحًة على اإلقاء عبء 

اإثبات مقدار التعوي�س على املدعي.)١١8(

37- وتن����س عدة قرارات على اأن قانون الإجراءات والإثبات الوطني، ل 
التفاقية، هو الذي يحكم م�ش���توى الإثبات والوزن الذي ُيعطى للدليل عند 
البت يف التعوي�س.)١١٩( ويف اإحدى الق�ش���ايا منحت حمكمة تعوي�ش���ا على 
اأ�ش���ا�س الإن�ش���اف حيث مل يتمكن البائع من اإثبات ال�ش���رر الذي اأ�شابه 

اإثباتا يقينيا.)١20( 

املعاو�شة

كان  اإن  م���ا  م�ش���األة  تتن���اول  ل  التفاقي���ة  اأن  م���ن  الرغ���م  38- عل���ى 
اإط���ار التفاقي���ة)١2١(  تعاو����س مطالب���ة مقابل���ة مبطالب���ة يف  اأن  يج���وز 

3٤٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  350

توج���د مطالب���ة مقابل���ة  كان���ت  اإن  م���ا  بالفع���ل  التفاقي���ة حت���دد  ف���اإن 
نا�ش���ئة ع���ن عق���د البي���ع،)١22( واإذا كان���ت توج���د فع���ال مطالب���ة مقابل���ة 
مبقت�ش���ى  تن�ش���اأ  مبطالب���ة  للمعاو�ش���ة  اإخ�ش���اعها  عندئ���ذ   فيج���وز 

التفاقية.)١23(

الولية الق�شائية؛ مكان دفع التعوي�س

3٩- خل�شت عدة قرارات اإىل اأنه، فيما يتعلق بالبت يف الولية الق�شائية، 
يجب دفع التعوي�س عن خمالفة العقد يف مكان عمل املدعي.)١2٤(

احلوا�ضي

)١( تن�س املادتان ٤5 )١( )ب( و6١ )١( )ب( على اأنه يجوز للم�ش���رتي املت�ش���رر والبائع املت�ش���رر، على التوايل، احل�شول على تعوي�س على النحو املن�شو�س عليه يف املواد 

7٤ اإىل 77 اإذا تخلف الطرف الآخر عن التنفيذ ح�شبما يق�شي به العقد اأو التفاقية.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5. :فنلندا، 26 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Helsingin hoviokeus )2(

html )مت حتديد اأ�شباب احل�شول على التعوي�س مبوجب اتفاقية البيع ولكن مت ح�شاب التعوي�س مبوجب الفقرة ١7 من قانون الإجراءات املدنية الفنلندي(؛ ق�شية كالوت رقم 26١ 
]املحكمة املحلية يف �ش���ان، �شوي�ش���را، 20 �ش���باط/فرباير ١٩٩7[ )يحدد القانون الوطني املنطبق كيفية ح�شاب التعوي�س عندما يتعذر حتديد املبلغ(؛ ق�شية كالوت رقم 85 ]حمكمة 
الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ش���مالية، الوليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩٤[ )ت�ش���ري اإىل "الدليل الكافي ]مبوجب القانون العام وقانون نيويورك[ لتقدير مبلغ التعوي�س 
بقدر معقول من اليقني"(، مت تاأكيدها جزئيا يف ق�ش���ية كالوت رقم ١38 ]حمكمة ال�ش���تئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩3، 
 (ECEM European Chemical Marketing B.V. v. 20١0 3 اآذار/مار�س ١٩٩5[؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�ش���لفانيا ال�ش���رقية، الوليات املتحدة، 2٩ كانون الثاين/يناير

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،The Purolite Company)

)3( انظر، على �ش���بيل املثال، ق�ش���ية كالوت رقم 377 ]حمكمة منطقة فلين�ش���بورغ، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[ )يح�شل البائع املت�شرر على تعوي�س مبوجب املادة 7٤ عن 

اخل�شائر الناجمة من تاأخر امل�شرتي يف الدفع، ولكن يحدد القانون الوطني املنطبق ما اإن كان الدفع قد تاأخر، لأن التفاقية ل تتناول وقت الدفع(.
 (Guangxi Nanning Baiyang Food Co. Ltd. v. Long River 20١0 حمكم���ة الولي���ات املتح���دة ملنطق���ة نيوي���ورك اجلنوبي���ة، الولي���ات املتح���دة، 30 اآذار/مار����س )٤(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100330u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،International, Inc. )

)5( ق�ش���ية كالوت رقم ٩3 ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�ش���اد التجاري الحتادية—فيينا، النم�ش���ا، ١5 حزيران/يونيه ١٩٩٤[ )ت�ش���تنبط مبداأ عاما من املادة 

7٤ بغر�س �شد الفجوة املوجودة يف املادة 78، وفقا للمادة 7 )2((. انظر اأي�شا ق�شية كالوت رقم ١38 ]حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 6 
كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩5[ )املادة 7٤ "مق�شود منها اأن ت�شع الطرف املت�شرر يف و�شع جيد كما لو كان الطرف الآخر قد نفذ العقد تنفيذا �شليما"( )انظر الن�س الكامل للقرار(. 

لالطالع على املزيد من املناق�شة ملبداأ عام للتعوي�س الكامل، انظر النبذة ب�شاأن املادة 7.
)6( ق�شية كالوت رقم ٩3 ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�شاد التجاري الحتادية—فيينا، النم�شا، ١5 حزيران/يونيه ١٩٩٤[.

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020412f5.html :فنلن���دا، ١2 ني�ش���ان/اأبريل 2002، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان ،Hovioikeus Turku )7(

)ال�شرط الوارد يف العقد والذي ين�س على حد للح�شول على التعوي�س هو �شرط واجب النفاذ(.
)8( هيئ���ة التحكي���م التج���اري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 27 متوز/يولي���ه ١٩٩٩ )قرار التحكيم رق���م ١٩٩6/302(، 

 27 الرق���م   ،)2000–١٩٩٩(  Rozenberg, Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariy Moscow
]١٤١–١٤7[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990727r1.html )�ش���رط التعوي�س املقطوع يحل حمل �ش���بيل النت�ش���اف 
املتمثل يف التنفيذ املطابق؛ ومبلغ التعوي�س املقطوع معقول وميكن توخيه مبوجب املادة 7٤ كمقيا�س للربح املتوقع(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة 
يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 23 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ )قرار التحكيم رقم ٩3/25١(، يونيلك�س )ل مُينح التعوي�س عن التاأخري اإل اإىل حد العقوبة على التاأخري 
التي ين�س عليها ال�ش���رط الوارد يف العقد(؛ هيئة حتكيم التجارة اخلارجية يف غرفة التجارة ال�ش���ربية، �ش���ربيا، 30 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2006 )ق�شية ب�شاأن حافلة كهربائية(، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061030sb.html )مت منح عقوبات على التاأخري(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل امللحقة 
http://cisgw3.law. :بغرفة التجارة والتبادل التجاري يف اأوكرانيا، اأوكرانيا، ١8 ت�شرين الثاين/نوفمرب 200٤ )مواد م�شّنعة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
pace.edu/cases/041118u5.html )متت املوافقة على عقوبات على تاأخري التنفيذ(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html :الرو�شي، ١٩ اآذار/مار�س 200٤ )قرار التحكيم رقم 2003/١35(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٩( انظر ق�ش���ية كالوت رقم 3١8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ش���يلي، اأملانيا، 2 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩8[ )ال�شرط الوارد يف اأحكام البائع العامة والذي ين�س على حد للتعوي�س 

مل ُيدرج يف العقد بطريقة �ش���حيحة( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 3٤5 ]حمكمة مقاطعة هايلربون، اأملانيا، ١5 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩7[ )يحدد القانون الوطني 
�شحة �شرط قيا�شي ي�شتبعد امل�شوؤولية، ولكن الإ�شارة يف القانون الوطني اإىل قاعدة غري اإلزامية حتل حملها الإ�شارة اإىل حكم مكافئ يف التفاقية(.

)١0( هيئة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�ش���ربية، �ش���ربيا، 30 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006 )ق�شية ب�شاأن حافلة كهربائية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتن���ت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061030sb.html )حيث تتجاوز العقوبة ال�ش���رر الفعلي، يحق للم�ش���رتي اأن يطالب بخف�س مبلغ العقوبة وفقا للقانون 
الوطني(.

)١١( ق�شية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�شا، 28 ني�شان/اأبريل 2000[ )يجوز للطرف املت�شرر اأن يقدم مطالبة مبوجب املادة 7٤ حتى واإن كان بو�شعه اأن يقدم اأي�شا 

مطالبة مبوجب املادة 75 اأو املادة 76(. انظر اأي�شا ق�شية كالوت رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 
١6 اآذار/مار����س ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم ١٩٩٤/١55 )اأ�ش���ارت املحكمة اإىل املادة 7٤، فحكمت للم�ش���رتي بالفرق بني الثمن املن�ش���و�س علي���ه يف العقد والثمن املدفوع يف عملية 
ال�شراء البديلة(؛ ق�شية كالوت رقم ٩3 ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة القت�شاد التجاري الحتادية—فيينا، النم�شا، ١5 حزيران/يونيه ١٩٩٤[ )حكمت للبائع، دون اأن ت�شري 
اإىل مادة معّينة من مواد التفاقية، بالفرق بني الثمن املن�ش���و�س عليه يف العقد والثمن املدفوع يف عملية ال�ش���راء البديلة(؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 26 كانون الأول/دي�شمرب 2005 )ق�شية ب�شاأن جهاز لنظام تدفئة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http:// :اليونان، 2006 )امللف رقم 2006/63( )ق�ش���ية ب�ش���اأن بذور عّباد ال�شم�س(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Efetio Lamias ؛cases/051226c1.html

.cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html

http://cisgw3. :١2( حمكمة منطقة ريف لو�شرين-لند، �شوي�شرا، 2١ اأيلول/�شبتمرب 200٤ )ق�شية ب�شاأن �شاعات يد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )N.V. Maes Roger 200ولكن مل يقدم امل�شرتي دليال كافيا لتاأييد هذه املطالبات(؛ حمكمة ال�شتئناف يف غينت، بلجيكا، ١0 اأيار/مايو ٤( law.pace.edu/cases/040921s1.html
 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040510b1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،v. N.V. Kapa Reynolds)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041118u5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041118u5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051226c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051226c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040921s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040921s1.html


)١3( ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٠٢٩ ]حمكمة اال�ضتئن���اف يف رين، فرن�ضا، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٨ )ق�ضية ب�ضاأن اأكواب نحا�ضية([ )مل ُيبل���غ امل�ضرتي البائع بعيوب الب�ضائع يف الوقت 

املنا�ضب، حيث كانت الب�ضائع ت�ضنع له خ�ضي�ضا(.
)١4( انظ���ر، عل���ى �ضبيل املثال، حمكمة هريتوغينبو�س، هولندا، ٢٠ ت�ضرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧ (.Dongen Waalwijk Leder BV v. Conceria Adige S.p.A)، يونيلك�س )مت 

من���ح الفائ���دة مبوج���ب املادتني ٧4 و٧٨ كلتيهما(؛ املحكمة اجلزئية يف تورينو، اإيطاليا، 3٠ كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩٧، يونيلك�س )يحق للطرف املت�ضرر احل�ضول على �ضعر الفائدة 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3. :القانوين زائدا الفائدة االإ�ضافية التي اأثبتها كتعوي�س مبوجب املادة ٧4(، متاحة باالإنكليزية يف االإنرتنت على العنوان
html؛ ق�ضية كالوت رقم ١٩3 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ١٠ متوز/يوليه ١٩٩٦[ )مت منح البائع الفائدة مبوجب املادة ٧4 باملبلغ املتقا�ضى على ال�ضلفة امل�ضرفية 
http:// :للبائع الالزمة ب�ضبب عدم الدفع من جانب امل�ضرتي(؛ حمكمة منطقة كوبلينت�س، اأملانيا، ١٢ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
 Käräjäoikeus اأثبتت ال�ضهادة امل�ضرفية اأن البائع املت�ضرر يدفع �ضعر فائدة اأعلى من ال�ضعر الر�ضمي مبوجب القانون املنطبق(؛( cisgw3.law.pace.edu/cases/961112g1.html
of Kuopio، فنلن���دا، ٥ ت�ضري���ن الثاين/نوفم���رب ١٩٩٦، متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap6.html )كان ميكن للطرف املخالف اأن يتوقع اأن الطرف 
املت�ضرر �ضيتكبد ر�ضوم فائدة، ولكن لي�س �ضعر الفائدة الفعلي يف ليتوانيا(؛ ق�ضية كالوت رقم ١٩٥ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ٢١ اأيلول/�ضبتمرب ١٩٩٥[ )يحق 
للبائ���ع �ضع���ر فائ���دة اأعلى مبوجب املادة ٧4 اإذا اأثب���ت ال�ضرر الناجت من عدم ال�ض���داد(؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨١ ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملاني���ا، ١٧ اأيلول/�ضبتمرب 
١٩٩3[؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ١3٠ ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضل���دورف، اأملانيا، ١4 كانون الثاين/يناير ١٩٩4[ )ي�ضمل التعوي�س الفائدة التي دفعها البائع املت�ضرر على القرو�س 
امل�ضرفي���ة(؛ ق�ضي���ة كالوت رقم ١٠4 ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩3 )ق���رار التحكيم رقم ٧١٩٧([ )مت منح الفائدة ب�ضع���ر امل�ضارف التجارية يف النم�ضا(؛ 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921006g1.html :املحكم���ة املحلي���ة يف برلني، اأملاني���ا، ٦ ت�ضرين االأول/اأكتوب���ر ١٩٩٢، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان 
)يح���ق مل���ن اأحيل���ت اإليه املطالبة املقدمة من البائع املت�ضرر ا�ضرتداد �ضعر الفائدة البالغ ٢3 يف املائة الذي تقا�ضاه املحال اإليه(؛ ق�ضية كالوت رقم ٧ ]حمكمة منطقة اأولدينبريغ اإن 
هول�ضتاي���ن، اأملاني���ا، ٢4 ني�ضان/اأبريل ١٩٩٠[ )ا�ضرتد البائع الثمن والفائدة بال�ضعر القانوين يف اإيطاليا زائدا فائدة اإ�ضافية كتعوي�س مبوجب املادة ٧4(. انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت 
رق���م 3٧٧ ]حمكم���ة منطقة فلين�ضبورغ، اأملانيا، ٢4 اآذار/مار�س ١٩٩٩[ )يحق للطرف املت�ضرر احل�ض���ول على تعوي�س مبوجب االتفاقية عن اخل�ضائر الناجتة من التاأخري يف الدفع، 
ولك���ن يح���دد القانون الوطني املنطبق الوقت الذي ي�ضبح فيه التاأخري معاقبا عليه(؛ ق�ضية كالوت رقم 4٠٩ ]حمكمة منطقة كا�ضيل، اأملانيا، ١٥ �ضباط/فرباير ١٩٩٦[ )عدم اإثبات 
اأ�ض���رار اإ�ضافي���ة مبوج���ب املادة ٧4(؛ ق�ضية كالوت رقم ١3٢ ]املحكمة االإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٨ �ضباط/فرباير ١٩٩٥[ )ُحكم للمدعي ب�ضعر الفائدة القانوين مبوجب املادة 
٧٨ ولكن مل يثبت املدعي دفع �ضعر فائدة اأعلى بغر�س احل�ضول على تعوي�س مبوجب املادة ٧4(؛ هيئة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�ضربية، �ضربيا، ١ ت�ضرين 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html :االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧ )ق�ضية ب�ضاأن اأخ�ضاب(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)١٥( انظ���ر، عل���ى �ضبيل املثال، غرفة التجارة يف �ضتوكهومل، ال�ضويد، ١٩٩٨، يونيلك�س )يحق للم�ضرتي املت�ضرر احل�ض���ول على الفائدة على التكاليف القابلة لال�ضرتداد التي 

تكبدها بعد اأن رف�س امل�ضرتي الفرعي الب�ضائع رف�ضا م�ضروعا(.
،ICC International Court of Arbitration Bulletin )١٦( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، �ضباط/فرباير ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٧١٦(، )خريف ٢٠٠٠( 

املجلد ١١، الرقم ٢، ال�ضفحات ٦١-٦3 )ُحكم بالتعوي�س مببلغ الثمن(.
)١٧( انظر، على �ضبيل املثال، ق�ضية كالوت رقم ٥١ ]حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 3١ كانون الثاين/يناير ١٩٩١[ )تخلُّف البائع عن اإخطار امل�ضرتي باأن البائع 

�ضيعّلق التنفيذ وفقا للمادة ٧١ )3( هو نف�ضه خمالفة لالتفاقية جتعل من حق امل�ضرتي اأن يح�ضل على تعوي�س(.
 ،ICC International Court of Arbitration Bulletin )١٨( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، �ضباط/فرباير ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٧١٦(، )خريف ٢٠٠٠(

املجلد ١١، الرقم ٢، ال�ضفحات ٦١-٦3.
http://cisgw3. :١٩( املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف ميونيخ، اأملانيا، ٥ اآذار/مار�س ٢٠٠٨ )ق�ضية ب�ضاأن �ضيارة م�ضروقة(، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

.law.pace.edu/cases/080305g1.html

د ن�ضبة ٥٠/٥٠ لق�ضمة الن�ضبة البالغة ١٠ يف املائة من الثمن  )٢٠( غرف���ة التج���ارة وال�ضناعة البلغارية، بلغاريا، ٢4 ني�ضان/اأبري���ل ١٩٩٦ )الرقم ١٩٩٥/٥٦(، يونيلك�س )حتدِّ

التي احتجزها امل�ضرتي ب�ضبب عدم مطابقة الب�ضائع(.
 ،(Geneva Pharmaceuticals Tech. Corp. v. Barr Laboratories, Inc.) ٢١( حمكم���ة الوالي���ات املتحدة ملنطقة نيوي���ورك اجلنوبية، الواليات املتح���دة، ١٠ اأيار/ماي���و ٢٠٠٢(

متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020510u1.html )االتفاقية ال متنع رفع دعوى مبوجب القانون الوطني ب�ضاأن "ال�ضرر ال�ضخ�ضي" ب�ضبب تقدمي 
بيان���ات كاذب���ة عن اإهمال(. انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم 4٢٠ ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�ضلفاني���ا ال�ضرقية، الواليات املتحدة، ٢٩ اآب/اأغ�ضط�س ٢٠٠٠[ )االتفاقية ال حتكم 
املطالبات غري التعاقدية(؛ حمكمة كانتون �ضانت غالني، �ضوي�ضرا، ١3 اأيار/مايو ٢٠٠٨ )ق�ضية ب�ضاأن �ضال�ضل جلدية ومهايئات(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080513s1.html )تق���دمي بيانات كاذبة من البائع قبل اإبرام العقد نتجت عنه اأ�ضرار للم�ضرتي ب�ضبب التعويل عليها عند اإعادة بيع الب�ضائ���ع(.

)٢٢( انظر املادة 4٠ من اتفاقية البيع )ُيعذر امل�ضرتي عن عدم توجيه االإخطار اإذا كان البائع ال ميكن اأن يجهل العيب يف املطاَبقة ومل ُيخرب بها امل�ضرتي( واملادة 44 )حتتفظ 

نة اإذا كان لديه "�ضب���ٌب معقول" لعدم توجيه االإخطار(. انظر اأي�ضا ق�ضي���ة كالوت رقم ٢٩4 ]املحكمة االإقليمية العلي���ا يف بامبريغ، اأملانيا، ١3 كانون  للم�ض���رتي ب�ضب���ل انت�ض���اف معيَّ
الثاين/يناي���ر ١٩٩٩[ )ال يتع���ني عل���ى امل�ضرتي توجيه اإخطار يعلن فيه ف�ضخ العقد اإذا اأعلن البائع اأنه لن يقوم بالتنفيذ(؛ ق�ضية كالوت رقم ٩4 ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة 

االقت�ضاد التجاري االحتادية - فيينا، النم�ضا، ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩4[ )منعت البائع من التذرع بتخلف امل�ضرتي عن توجيه اإخطار يف الوقت املنا�ضب(.
)٢3( انظر، على �ضبيل املثال، ق�ضية كالوت رقم 3٦4 ]املحكمة املحلية يف كولونيا، اأملانيا، 3٠ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )عدم توجيه اإخطار حمدد حتديدا كافيا(؛ ق�ضية 

كالوت رق���م 344 ]املحكم���ة املحلية يف اإرفورت، اأملانيا، ٢٩ متوز/يولي���ه ١٩٩٨[ )عدم توجيه اإخطار حمدد حتديدا كافيا(؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨٠ ]املحكمة االإقليمية العليا يف يينا، 
اأملاني���ا، ٢٦ اأيار/ماي���و ١٩٩٨[ )ع���دم الوفاء باأحكام املادة 3٩ مينع من رفع دعاوى للمطالبة بالتعوي�س مبوجب االتفاقي���ة اأو دعاوى للتعوي�س عن ال�ضرر ال�ضخ�ضي(؛ ق�ضية كالوت 
رق���م ٢٨٢ ]املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، 3١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[ )عدم توجيه اإخطار حمدد حتدي���دا كافيا(؛ ق�ضية كالوت رقم ١٩٦ ]املحكمة التجارية يف 
كانت���ون زيوري���خ، �ضوي�ضرا، ٢٦ ني�ضان/اأبريل ١٩٩٥[ )عدم توجيه اإخطار يف الوقت املنا�ضب(؛ ق�ضية كالوت رقم ١٩٢ ]املحكمة العليا يف كانتون لو�ضرين، �ضوي�ضرا، ٨ كانون الثاين/
يناي���ر ١٩٩٧[ )ع���دم توجيه اإخطار يف الوقت املنا�ضب(؛ ق�ضية كالوت رقم ١٦٧ ]املحكمة االإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �ضباط/فرباير ١٩٩٥[ )عدم توجيه اإخطار(؛ ق�ضية 
كالوت رقم ٨٢ ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ١٠ �ضباط/فرباير ١٩٩4[ )عدم توجيه اإخطار(؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٠ ]حمكمة منطقة بادن-بادن، اأملانيا، ١4 اآب/

اأغ�ضط����س ١٩٩١[ )ع���دم توجيه اإخطار يف الوقت املنا�ضب بعدم املطابقة(؛ ق�ضية كالوت رقم 4 ]حمكمة منطقة �ضتوتغارت، اأملانيا، 3١ اآب/اأغ�ضط�س ١٩٨٩[ )عدم فح�س الب�ضائع 
وعدم توجيه اإخطار بعدم املطابقة(.

)٢4( ق�ضي���ة كالوت رق���م 4٧4 ]هيئة التحكيم التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ض���ي، ٢4 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ )قرار 

التحكيم رقم ١٩٩٩/٥4(.
)٢٥( انظ���ر، عل���ى �ضبيل املثال، ق�ضية كالوت رقم 4٢٧ ]املحكمة العليا، النم�ضا، ٢٨ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٠[ )خ�ضارة الربح يف هذه الق�ضية ت�ضكل "�ضررا فعليا"( )انظر الن�س 

الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم ١3٨ ]حمكمة اال�ضتئناف يف الواليات املتحدة للدائرة الثانية الواليات املتحدة، ٦ كانون االأول/دي�ضمرب ١٩٩٥[ )اأ�ضرار "عر�ضية وتبعية"( )انظر 
الن�س الكامل للقرار( توؤكد جانبا من ق�ضية كالوت رقم ٨٥ ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ضمالية، الواليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ضبتمرب ١٩٩4[.

)٢٦( ق�ضية كالوت رقم ٥٩٦ ]املحكمة االإقليمية العليا يف ت�ضفايربوكني، اأملانيا، ٢ �ضباط/فرباير ٢٠٠4[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

3٥١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3.html
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970130i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961112g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961112g1.html
www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap6.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080305g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080305g1.html
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)2٧( ق�سية كالوت رقم ٤٩ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�سلدورف، �أملانيا، 2 متوز/يوليه ١٩٩3[.

بت فيه حاوية بغر�ض  )2٨( �نظر ق�سية كالوت رقم ١٩٦ ]�ملحكمة �لتجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سر�، 2٦ ني�سان/�أبريل ١٩٩5[ )�لتعوي�ض عن �ل�سرر �لذي �أ�ساب منـزل ُركِّ

"�لطفو يف حالة �نعد�م �لوزن"(.
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html :فنلند�، 2٦ ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2٠٠٠، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،Helsingin hoviokeus )2٩( 

)ُح�ســـب �لتعوي�ـــض عـــن خ�سارة ثقة �لزبائن وفقا للقو�عـــد �لوطنية لالإجر�ء�ت �ملدنية(؛ ق�سية كالوت رقـــم 33١ ]�ملحكمة �لتجارية يف كانتون زيوريـــخ، �سوي�سر�، ١٠ �سباط/فرب�ير 
١٩٩٩[ )تن�ـــض علـــى �أن �ملـــادة ٧٤ ت�سمل �لتعوي�ض عن خ�سارة ثقـــة �لزبائن ولكن �لطرف �ملت�سرر مل يثبت دعـــو�ه( )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(؛ ق�سيـــة كالوت رقم 3١3 ]حمكمة 
�ل�ستئنـــاف، غرينوبـــل، فرن�سا، 2١ ت�سرين �لأول/�أكتوبر ١٩٩٩[ )ل ُينـــح مبوجب �تفاقية �لبيع تعوي�ض عن خ�سارة ثقة �لزبائن ما مل تثبت خ�سارة �لأعمال �لتجارية(؛ ق�سية كالوت 

رقم 2١٠ ]حمكمة مقاطعة بر�سلونة، �إ�سبانيا، 2٠ حزير�ن/يونيه ١٩٩٧[ )مل يقدم �لطرف �ملت�سرر دليال يثبت فقد�ن �لزبائن �أو فقد�ن �ل�سمعة( )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.
)3٠( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل يف غرفة �لحتاد �لرو�سي للتجارة، �لحتاد �لرو�سي، 3 �آذ�ر/مار�ض ١٩٩5 )قر�ر �لتحكيم رقم ٩3/3٠٤( )ل يكن �لتعوي�ض عن "�ل�سرر 

�ملعنوي" مبوجب �لتفاقية(.
)3١( ق�سيـــة كالوت رقـــم 3٤3 ]حمكمـــة منطقة د�رم�ستات، �أملانيا ٩ �أيار/مايو 2٠٠٠[ )ل �عتبار خل�سارة �ل�سمعة �إذ� مل تكن هناك خ�سارة يف �إجمايل �ملبيعات وخ�سارة تبعية 

يف �لأرباح( )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.
)32( �ملحكمـــة �جلزئيـــة يف رورموند، هولند�، ٦ �أيار/مايـــو ١٩٩3 (Gruppo IMAR S.p.A. v. Protech Horst BV)، يونيلك�ض )تعوي�ض مبقد�ر تخفي�ض �لعملة، لأن �لدفع مل 

يتـــم يف �لوقـــت �ملنا�سب(؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سر�، 2٨ كانون �لثاين/يناير 2٠٠٩ )ق�سية ب�ساأن مو�د مركبة من �ألياف زجاجية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html :لعنو�ن�

)33( �نظـــر، علـــى �سبيل �ملثال، �ملحكمة �لتجارية يف بروك�ســـل، بلجيكا، ١3 ت�سرين �لثاين/نوفمرب ١٩٩2 (Maglificio Dalmine s.l.r. v. S.C. Covires)، يونيلك�ض )عدم دفع 

�لثمن؛ �سمحت �ملحكمة باإعادة تقييم �ملبلغ �مل�ستحق مبوجب �لقانون �لإيطايل ملر�عاة �لتغري يف تكاليف �ملعي�سة يف بلد �لبائع(.
)3٤( ق�سية كالوت رقم ١3٠ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�سلدورف، �أملانيا، ١٤ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٤[ )مل ُيثبت �لبائع خ�سارته �لناجتة من تخفي�ض �لعملة �لتي يتعني 

�أن يدفع بها �لثمن(. �نظر �أي�سا حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سر�، 2٨ كانون �لثاين/يناير 2٠٠٩ )ق�سية ب�ساأن مو�د مركبة من �ألياف زجاجية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html :على �لعنو�ن

)35( ق�سية كالوت رقم 2١٤ ]�ملحكمة �لتجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سر�، 5 �سباط/فرب�ير ١٩٩٧[ )ت�سري �إىل �ملبادئ �لعامة لقانون �ل�سرر �ل�سخ�سي(.

)3٦( ق�سيـــة كالوت رقـــم 5٤١ ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�سا، ١٤ كانـــون �لثاين/يناير 2٠٠2[ )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(؛ ق�سية كالوت رقم 235 ]�ملحكمة �لحتادية، �أملانيا، 25 

حزير�ن/يونيـــه ١٩٩٧[ )نفقـــات جتديد �سطح ماكينـــة �لتجليخ غري معقولة مقارنة بثمن �لأ�سالك �لتـــي ير�د جتليخها(؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �لـــدويل يف غرفة �لحتاد �لرو�سي 
للتجارة ، �لحتاد �لرو�سي، ٩ �أيلول/�سبتمرب ١٩٩٤ )قر�ر �لتحكيم رقم ٩3/3٧5( )�لتعوي�ض عن نفقات �لتخزين �لتي يثبت �أنها باملبالغ �لتي يتم تقا�سيها عادة(.

)3٧( غرفة �لتجارة يف �ستوكهومل، �ل�سويد، ١٩٩٨، يونيلك�ض )فح�ض �لب�سائع(.

)3٨( غرفـــة �لتجـــارة يف �ستوكهومل، �ل�سويد، ١٩٩٨، يونيلك�ـــض )�لتخزين(؛ ق�سية كالوت رقم ١3٨ ]حمكمة �ل�ستئناف يف �لوليات �ملتحدة للد�ئرة �لثانية، �لوليات �ملتحدة، 

٦ كانـــون �لأول/دي�سمـــرب ١٩٩5[ )تنق�ض جزئيا ق�سية كالوت رقم ٨5 ]حمكمة �لوليات �ملتحدة ملنطقة نيويورك �ل�سمالية، �لوليات �ملتحدة، ٩ �أيلول/�سبتمرب ١٩٩٤[، �لتي رف�ست 
�لتعوي�ض عن تكاليف �لتخزين(.

)3٩( ق�سية كالوت رقم 3٠٤ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، ١٩٩٤ )قر�ر �لتحكيم رقم ٧53١(.

)٤٠( ق�سيـــة كالوت رقـــم ١3٨ ]حمكمة �ل�ستئناف يف �لوليات �ملتحدة للد�ئرة �لثانيـــة، �لوليات �ملتحدة، ٦ كانون �لأول/دي�سمرب ١٩٩5[ تنق�ض جزئيا ق�سية كالوت رقم ٨5 

 Pretore del حمكمـــة �لوليـــات �ملتحدة ملنطقة نيويورك �ل�سمالية، �لوليـــات �ملتحدة، ٩ �أيلول/�سبتمرب ١٩٩٤[، �لتـــي رف�ست �لتعوي�ض عن تكاليف �ل�سحن و�لر�ســـوم �جلمركية(؛[
http://cisgw3.law.pace. :سوي�سر�، ١٩ ني�سان/�أبريل 2٠٠٧ )ق�سية ب�ساأن هيكل خا�ض بلعب �لأطفال(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن� ،Distretto di Lugano

edu/cases/070419s1.html )مل تثبـــت تكلفـــة �لتخزين(؛ جلنة �لتحكيم �لقت�ســـادي و�لتجاري �لدويل �ل�سينية، جمهورية �ل�سني �ل�سعبية، كانـــون �لأول/دي�سمرب 2٠٠٦ )ق�سية 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c1.html :ب�ساأن �سيارة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن

)٤١( ق�سيـــة كالوت رقـــم ١3٨ ]حمكمة �ل�ستئناف يف �لوليات �ملتحدة للد�ئرة �لثانية، �لوليـــات �ملتحدة، ٦ كانون �لأول/دي�سمرب ١٩٩5[ )توؤكد جزئيا ق�سية كالوت رقم ٨5 

]حمكمـــة �لوليـــات �ملتحدة ملنطقة نيويورك �ل�سماليـــة، �لوليات �ملتحدة، ٩ �أيلول/�سبتمـــرب ١٩٩٤[، �لتي حكمت بدفع تكاليف تعجيل �سحن �لب�سائـــع مبوجب �لعقد �لقائم(؛ جلنة 
�لتحكيم �لقت�سادي و�لتجاري �لدويل �ل�سينية، جمهورية �ل�سني �ل�سعبية، 25 متوز/يوليه 2٠٠٦ )ق�سية ب�ساأن لباب خ�سب رخو مبيَّ�ض من نوع 'كر�فت'(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060725c1.html :يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
)٤2( ق�سية كالوت رقم ١25 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف هام، �أملانيا، ٩ حزير�ن/يونيه ١٩٩5[؛ ق�سية كالوت رقم ٧32 ]حمكمة مقاطعة بالن�سيا، �إ�سبانيا، 2٦ �أيلول/�سبتمرب 

2٠٠5 )ق�سية ب�ساأن ماكينة طباعة(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5. :فنلند�، 2٦ ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2٠٠٠، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،Helsingin hoviokeus )٤3(

html )دفع �لتعوي�ض عن نفقات �لبيع و�لت�سويق �لتي تكبدها �مل�سرتي �ملت�سرر(.

)٤٤( ق�سية كالوت رقم 253 ]حمكمة �ل�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سر�، ١5 كانون �لثاين/يناير ١٩٩٨[ )عمولت( )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.

 )٤5( �ملحكمة �ملدنية، مدينة بازل، �سوي�سر�، ٨ ت�سرين �لثاين/نوفمرب 2٠٠٦ )ق�سية ب�ساأن ماكينة تغليف(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html

 )٤٦( حمكمة منطقة برلني، �أملانيا، ١3 �أيلول/�سبتمرب 2٠٠٦ )ق�سية ب�ساأن �سيارة �أ�ستون مارتني(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060913g1.html

)٤٧( ق�سية كالوت رقم 3١١ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيا، ٨ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٧[؛ ق�سية كالوت رقم ٧32 ]حمكمة مقاطعة بالن�سيا، �إ�سبانيا، 2٦ �أيلول/

�سبتمرب 2٠٠5 )ق�سية ب�ساأن ماكينة طباعة(.
)٤٨( ق�سية كالوت رقم 3٠٤ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، ١٩٩٤ )قر�ر �لتحكيم رقم ٧53١(.

)٤٩( ق�سيـــة كالوت رقـــم 3١٨ ]�ملحكمـــة �لإقليمية �لعليا يف �سيلي، �أملانيـــا، 2 �أيلول/�سبتمرب ١٩٩٨[ )�ُسمح بالتعوي�ض عن معاجلة �ل�ســـكاوي وعن تكاليف ف�ض �أغلفة �لب�سائع 

غري �ملطابقة �ملعادة من زبائن �مل�سرتي وحتميلها وتفريغها(؛ غرفة �لتجارة يف �ستوكهومل، �ل�سويد، ١٩٩٨، يونيلك�ض )�أجرة �ل�سحن و�لتاأمني و�لر�سوم �ملرتبطة بالت�سليم �إىل م�سرت 
فرعي؛ و�لتخزين لدى وكيل �سحن؛ و�أجرة �ل�سحن لالإعادة �إىل �مل�سرتي �ملت�سرر؛ و�لتخزين قبل قيام �مل�سرتي �ملت�سرر باإعادة �لبيع؛ وفح�ض �لب�سائع(.

)5٠( ق�سيـــة كالوت رقـــم ١٦٨ ]�ملحكمـــة �لإقليمية �لعليا يف كولونيا، �أملانيـــا، 2١ �آذ�ر/مار�ض ١٩٩٦[ )يحق للم�سرتي �حل�سول على تعوي�ـــض مببلغ �لتعوي�ض �ملدفوع للم�سرتي 

�لفرعي ب�سبب عدم مطابقة �لب�سائع(؛ �ملحكمة �ملحلية يف بادربورن، �أملانيا، 25 حزير�ن/يونيه ١٩٩٦، يونيلك�ض )تعوي�ض لرد نفقات �سفر �مل�سرتي �لفرعي لفح�ض �ملنَتج، وتكاليف 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html


الفح�ص، وتكلفة نقل الب�ضائع املعيبة، وتكاليف اخل�ضارة الناجتة من �ضراء ب�ضائع بديلة(. انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم ٣٠٢ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٤ 
)ق���رار التحكي���م رقم ٧٦٦٠([ )مل مينح تعوي�ص، الأن مطالبة الطرف الثالث العالقة �ضد امل�ضرتي مل حت�ضم بعد(؛ جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c2. :ال�ض���ن ال�ضعبية، كانون االأول/دي�ضم���ر ٢٠٠٦ )ق�ضية ب�ضاأن جلود اأرانب(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law.pace. :عة(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العنوان html؛ Hovioikeus hovrätt Turku فنلن���دا، ٢٤ اأيار/ماي���و ٢٠٠٥ )ق�ضي���ة ب�ضاأن بهارات م�ضعَّ

.edu/cases/050524f5.html

)٥١( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ت�ضرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦ )قرار التحكيم رقم ٨٧٤٠(، يونيلك�ص )يجب التعوي�ص عن تكلفة نقل الفحم احلجري البديل 

من املخزونات االحتياطية(.
)٥٢( ق�ضية كالوت رقم ٦٣١ ]املحكمة العليا يف كوين�زالند، اأ�ضرتاليا، ١٧ ت�ضرين الثاين/نوفمر ٢٠٠٠[.

)٥٣( جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضن ال�ضعبية، ٩ ت�ضرين الثاين/نوفمر ٢٠٠٥ )ق�ضية ب�ضاأن ماكينات �ضنع اأقرا�ص م�ضغوطة من نوع 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051109c1.html :دي يف دي'(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان'
)٥٤( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، ١٥ ت�ضرين الثاين/نوفمر )قرار التحكيم رقم ٢٠٠٦، ٢٠٠٥/٩٨ 

)ق�ضية ب�ضاأن معدات علف(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r1.html؛ املحكمة املدنية، مدينة بازل، �ضوي�ضرا، ٨ 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html :ت�ضرين الثاين/نوفمر ٢٠٠٦ )ق�ضية ب�ضاأن ماكينة تغليف(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان

)٥٥( هيئ���ة حتكي���م التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�ضربية، �ضربيا، ١ ت�ضرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧ )ق�ضية ب�ضاأن اأخ�ضاب(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت 

عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html. ولكن انظر ق�ضي���ة املحكمة االإقليمية العليا يف در�ضدن، اأملاني���ا، ٢١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٧ )ق�ضية ب�ضاأن �ضيارة 
م�ضروق���ة(، ترجم���ة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html، حيث ُرف�ص التعوي�ص ع���ن هذه النفقات الأن امل�ضرتي مل 

يتمكن من اإثبات �ضرورة تكبدها.
)٥٦( ق�ضية كالوت رقم ٥٤١ ]املحكمة العليا، النم�ضا، ١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢[؛ ق�ضية كالوت رقم ١٣٨ ]حمكمة اال�ضتئناف يف الواليات املتحدة للدائرة الثانية، الواليات 

املتحدة، ٦ كانون االأول/دي�ضمر ١٩٩٥[ )النفقات املتكبدة عند حماولة معاجلة عدم املطابقة( )انظر الن�ص الكامل للقرار(، توؤكد جزئيا ق�ضية كالوت رقم ٨٥ ]حمكمة الواليات 
 (Nova Tool and Mold Inc.( املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ضمالية، الواليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ضبتمر ١٩٩٤[؛ ال�ضعبة العامة مبحكمة اأونتاريو، كندا، ١٦ كانون االأول/دي�ضمر ١٩٩٨
.v. London Industries Inc، يونيلك����ص )رد نفق���ات ا�ضتئج���ار طرف ثال���ث ليقوم باإعادة عملية التجزيع التي اأغفلها البائع، ونفقات اإ�ض���الح الب�ضائع غري املطابقة(؛ ق�ضية كالوت 
رق���م ٤٩ ]املحكم���ة االإقليمية العلي���ا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ١٩٩٣[ )تكالي���ف االإ�ضالح(؛ حمكمة منطقة �ضتوتغارت، اأملانيا، ٢٩ ت�ضري���ن االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩، املحكمة 
املحلي���ة )ق�ضي���ة ب�ضاأن ع�ضب ا�ضطناعي(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html )�ضق خيوط بي�ضاء يف ع�ضب 
مت ت�ضليم���ه اإىل ملع���ب غولف(؛ جلن���ة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضن ال�ضعبية، ٢١ اأيار/ماي���و ٢٠٠٦ )ق�ضية ب�ضاأن موّلد يعمل بالديزل(، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060521c1.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)٥٧( ق�ضية كالوت رقم ٣١٨ ]املحكمة االإقليمية العليا يف �ضيلي، اأملانيا، ٢ اأيلول/�ضبتمر ١٩٩٨[ )تكاليف االإعالن غري مبينة بتفا�ضيل كافية( )انظر الن�ص الكامل للقرار(. 

http:// :ضوي�ضرا، ١٩ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٧ )ق�ضية ب�ضاأن هيكل للعب لالأطفال(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان� ،Pretore del Distretto di Lugano انظر اأي�ضا
cisgw3.law.pace.edu/cases/070419s1.html )مل يتم اإثبات تكاليف التخزين(.

)٥٨( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٤٩ ]املحكمة االإقليمية العلي���ا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ١٩٩٣[ )اعتمدت املحكمة على االتفاقية ولكن دون حتليل للمادة ٥، فخل�ضت اإىل 

د( )انظر الن�ص  د ال�ضرتداد تكلفة دفع تعوي�ص مل�ضرت فرعي عن اإ�ضابة �ضخ�ضية نتجت من ماكينة معيبة باعها املورِّ اأن لها والية ق�ضائية يف الدعوى املرفوعة من امل�ضرتي على املورِّ
الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law. :٥٩( املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف �ضتوتغارت، اأملانيا، ٣١ اآذار/مار�ص ٢٠٠٨ )ق�ضية ب�ضاأن �ضيارة(، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

.pace.edu/cases/080331g1.html

)٦٠( جلن���ة التحكي���م االقت�ضادي والتج���اري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضن ال�ضعبي���ة، ٣ اآب/اأغ�ضط�ص ٢٠٠٦ )ق�ضية ب�ضاأن م�ضخة مي���اه(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060803c1.html :االإنرتنت على العنوان
)٦١( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٣١٨ ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف �ضيلي، اأملانيا، ٢ اأيلول/�ضبتمر ١٩٩٨[ )تكاليف االإعالن مل تب���نَّ بتفا�ضيل كافية( )انظر الن�ص الكامل للقرار(. 

انظ���ر اأي�ض���ا ق�ضي���ة كالوت رقم ٩٣٥ ]املحكمة التجارية، زيوري���خ، �ضوي�ضرا، ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧[ )ق�ضي���ة ب�ضاأن مواد مطبوعة(، ترجمة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070625s1.html :العنوان

)٦٢( ق�ضية كالوت رقم ٤٩ ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، ٢ متوز/يوليه ١٩٩٣[.

)٦٣( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٩٣ ]هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرف���ة االقت�ضاد التجاري االحتادية—فيينا، النم�ضا، ١٥ حزيران/يوني���ه ١٩٩٤[ )مت تكّبد نفقات التخزين الأن 

امل�ض���رتي تاأخ���ر يف ا�ضتالم الب�ضاع���ة( )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التج���اري الدويل يف غرفة االحتاد الرو�ضي للتجارة، االحت���اد الرو�ضي، ٩ اأيلول/�ضبتمر ١٩٩٤ 
)قرار التحكيم رقم ٩٣/٣٧٥( )ا�ضرتداد نفقات التخزين باملبالغ التي ُتدفع عادة عن التخزين(؛ ق�ضية كالوت رقم ١٠٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٣ )قرار 

التحكيم رقم ٧١٩٧([ )التعوي�ص عن تكاليف التخزين ولكن لي�ص عن تلف الب�ضائع ب�ضبب تخزينها لفرتات طويلة( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)٦٤( ق�ضية كالوت رقم ٣٠١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧٥٨٥([ )تخزين اآالت غري م�ضلَّمة واحلفاظ عليها(. انظر اأي�ضا املادة 

٨٥ من اتفاقية البيع )يجب على البائع اأن يتخذ خطوات للحفاظ على الب�ضائع عندما يتخلف امل�ضرتي عن ا�ضتالمها(.
)٦٥( ق�ضية كالوت رقم ٣٠١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧٥٨٥([ )تكلفة تعديل اآلة من اأجل اإعادة بيعها( )انظر الن�ص الكامل 

للقرار(.
)٦٦( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٢٨٨ ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢٨ كان���ون الثاين/يناير ١٩٩٨[ )�ضيك مرتد(؛ ق�ضية كالوت رق���م ٣٧٦ ]حمكمة منطقة بييلفلد، 

اأملانيا، ٢ اآب/اأغ�ضط�ص ١٩٩٦[ )امل�ضرتي م�ضوؤول عن ال�ضيكات املرتدة التي حررها طرف ثالث(.
)٦٧( ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٢٥ ]املحكمة االإقليمية العلي���ا يف هام، اأملانيا، ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥[ )اأ�ضارت املحكمة اإىل املادتن ٤٥ و٤٨ ولكن لي�ص املادة ٧٤، فخل�ضت اإىل اأن 

البائع املخالف للعقد يجب اأن يتحمل تكلفة اإ�ضالح الب�ضائع اأو ت�ضليم ب�ضائع بديلة(.
 )٦٨( املحكمة املدنية، مدينة بازل، �ضوي�ضرا، ٨ ت�ضرين الثاين/نوفمر ٢٠٠٦ )ق�ضية ب�ضاأن ماكينة تغليف(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html

)٦٩( ق�ضي����ة كالوت رق����م ٣٢٧ ]حمكمة كانتون ت�ض����وغ، �ضوي�ضرا، ٢٥ �ضباط/فراير ١٩٩٩[ )�ضمحت بالتعوي�ص عن تكاليف حت�ضيل الدي����ون(؛ حمكمة بريدا، هولندا، ١٦ كانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٩ )ق�ضية ب�ضاأن بطيخ(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣٠ ]حمكمة 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060523s1.html :كانتون فاليه، �ضوي�ضرا، ٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٦[ )ق�ضية ب�ضاأن بدالت(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان

٣٥٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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)٧0( ق�صي���ة كالوت رق���م ٢٩٦ ]حمكمة منطقة حديقة حيوانات برلني ، اأملاني���ا، ١3 اآذار/مار�ض ١٩٩٧[ )رف�ض التعوي�ض عن التكاليف اخلا�صة بوكالة حت�صيل وحمام حملي 

يف مكان املدين، الأنها غري معقولة(؛ ق�صية كالوت رقم ٢٢٨ ]املحكمة االإقليمية العليا يف رو�صتوك، اأملانيا، ٢٧ متوز/يوليه ١٩٩5[ )ال تن�ض اتفاقية البيع على التعوي�ض عن النفقات 
التي تتكبدها وكالة حت�صيل(.

 )٧١( حمكمة روتردام، هولندا، ١5 ت�صرين االأول/اأكتوبر ٢00٨ ).Eyroflam S.A. v. P.C.C. Rotterdam B.V)، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081015n2.html

)٧٢( ق�صي���ة كالوت رق���م ٦34 ]حمكم���ة منطقة برلني، اأملاني���ا ٢١ اآذار/مار����ض ٢003[ )ر�صالة تذكريية( )انظر الن����ض الكامل للقرار(؛ ق�صي���ة كالوت رقم ٢54 ]املحكمة 

التجاري���ة يف كانت���ون اآرغاو، �صوي�صرا، ١٩ كانون االأول/دي�صم���ر ١٩٩٧[ )تكاليف خارج نطاق الق�صاء(؛ ق�صية كالوت رقم ١٦٩ ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�صلدورف، اأملانيا، ١١ 
متوز/يولي���ه ١٩٩٦[ )ر�صال���ة تذكريية(؛ حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، ٢0 متوز/يوليه ١٩٩5، يونيلك����ض )التكاليف ال�صابقة للمحاكمة قابلة لال�صرتداد مبقت�صى املادة ٧4(؛ حمكمة 
كانت���ون ت�ص���وغ، �صوي�ص���را، ١ اأيلول/�صبتمر ١٩٩4، يونيلك�ض )نفق���ات تقدمي طلبات خارج نطاق الق�صاء بغر�ض الدفع قابلة لال�ص���رتداد اإذا كان موعد الدفع قد فات يف وقت تقدمي 
الطل���ب(. انظ���ر اأي�ص���ا ق�صية كالوت رقم 4١0 ]حمكمة منطقة اآل�صفلد، اأملانيا، ١٢ اأيار/مايو١٩٩5[ )تخلَّف البائ���ع عن تخفيف اخل�صارة وفقا للمادة ٧٧ عندما ا�صتاأجر حماميا يف 
م���كان امل�ص���رتي، ولي�ض حماميا يف م���كان البائع، لتوجيه ر�صالة حت�صيل(؛ ق�صية كالوت رق���م ١30 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�صلدورف، اأملاني���ا، ١4 كانون الثاين/يناير ١٩٩4[ 
)على الرغم من اأن التكاليف القانونية املتكبدة قبل ف�صخ العقد قابلة لال�صرتداد من حيث املبداأ وفقا للمادة ٧4 فاإنها لي�صت قابلة لال�صرتداد يف هذه الق�صية الأن امل�صاريف ت�صرتد 
يف اإجراءات خا�صة(؛ حمكمة هريتوغينبو�ض، هولندا، ٢٧ ت�صرين الثاين/نوفمر ١٩٩١ (De Vos en Zonen v. Reto Recycling)، يونيلك�ض )ف�صرت املحكمة املادة ٨٢ من القانون 
املوحد للبيوع الدولية، التي �صبقت املادة ٧4، فوافقت على رد التكاليف اخلارجة عن نطاق الق�صاء(. انظر اأي�صا حمكمة اال�صتئناف يف الواليات املتحدة للدائرة ال�صابعة، الواليات 
http://cisgw3.law.pace. :متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،(Zapata Hermanos Sucesores, S.A. v. Hearthside Baking Co., Inc.) ٢00املتح���دة، ١٩ ت�صري���ن الثاين/نوفمر ٢
edu/cases/021119u1.html )ال حت�ص���م م�صاأل���ة م���ا اإن كانت تكاليف معينة، �صابقة للتقا�صي، ميكن ا�صرتدادها ب�صفة تعوي����ض عندما يكون الهدف من النفقات هو، مثال، تخفيف 

خ�صائر الطرف املت�صرر(؛ ق�صية كالوت رقم ٧٩٦، ]املحكمة االبتدائية رقم 3، باديلونا، اإ�صبانيا، ٢٢ اأيار/مايو ٢00٦ ))ق�صية ب�صاأن �صراويل من نوع برمودا([.
)٧3( ق�صية كالوت رقم ٢54 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �صوي�صرا، ١٩ كانون االأول/دي�صمر ١٩٩٧[ )ميكن التعوي�ض عن التكاليف املعقولة ال�صابقة للتقا�صي املدفوعة 

نح كجزء من التكاليف(. ملحام يف بلد البائع؛ والتكاليف ال�صابقة للتقا�صي املدفوعة ملحام يف بلد امل�صرتي ]بلد املحكمة املخت�صة[ متمُ
)٧4( تق�ص���ي ق���رارات عديدة مبنح م�صاريف املحامني ولكن توؤيد هذا املنح باالإ�صارة اإىل القانون الوطني ب�صاأن تخ�صي�ض تكاليف التقا�صي. انظر، على �صبيل املثال، حمكمة 

منطق���ة بوت�صدام، اأملانيا، ٧ ني�صان/اأبريل ٢00٩ )اأدوات �صيدالنية(، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090407g1.html؛ 
جلن���ة التحكي���م االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية، جمهورية ال�صني ال�صعبية، ٢١ اأيار/ماي���و ٢00٦ )ق�صية ب�صاأن موّلد يعمل بالديزل(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060521c1.html :على العنوان
)٧5( ق�صية كالوت رقم ١٦٦ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�ض، ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦[ )اأتاح التف�صري التكميلي ل�صرط حتكيم دفع 

تعوي�ض عن م�صاريف املحامي عندما كانت هيئة التحكيم موؤلفة ح�صرا من حمامني( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ ق�صية كالوت رقم 30١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولية، ١٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧5٨5([ )تعوي�ض عن م�صاريف املحامني والتحكيم(.

)٧٦( ق�صي���ة كالوت رق���م ١٦٦ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملاني���ا، ٢١ اآذار/مار�ض، ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦[ )ت�صري يف جملة اأمور اإىل ا�صتق�صاء، مل 

يتو�صل اإىل نتيجة حا�صمة، ب�صاأن املمار�صات التجارية املحلية فيما يتعلق بر�صوم املحامني يف اإجراءات التحكيم( )انظر الن�ض الكامل للقرار(.
)٧٧( ق�صية كالوت رقم ١30 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�صلدورف، اأملانيا، ١4 كانون الثاين/يناير ١٩٩4[ )التكاليف القانونية املتكبدة يف دعاوى الإنفاذ مطالبات مبوجب 

عقدين خمتلفني(.
http://cisgw3. :حمكمة اال�صتئناف[، فنلندا، ١٢ ني�صان/اأبريل ٢00٢، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان[ Hovioikeus Turku ،٧٨( انظر، على �صبيل املثال(

law.pace.edu/cases/020412f5.html )تق�ص���ي املحكم���ة، دون اأن ت�صري اإىل املادة ٧4، با�صرتداد ر�صوم املحامي(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة 
يف االحت���اد الرو�ص���ي، االحتاد الرو�صي، ١5 ت�صرين الثاين/نوفمر ٢00٦ )قرار التحكيم رقم ٢00٦، ٢005/٩٨ )ق�صية ب�صاأن معدات علف(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r1.html :على العنوان
)٧٩( غرفة التجارة يف �صتوكهومل، ال�صويد، ١٩٩٨، يونيلك�ض )م�صاريف املحامي يف نزاع مع وكيل �صحن ب�صاأن التخزين غري قابلة لال�صرتداد الأنها مل يكن بالو�صع توقعها(.

)٨0( ق�صي���ة كالوت رق���م 4١0 ]حمكم���ة منطقة اآل�صفلد، اأملاني���ا، ١٢ اأيار/مايو١٩٩5[ )تخلَّف البائع عن تخفي���ف اخل�صارة وفقا للمادة ٧٧ عندم���ا ا�صتاأجر حماميا يف مكان 

امل�صرتي، ولي�ض حماميا يف مكان البائع، لتوجيه ر�صالة تذكريية(.
 (Zapata Hermanos Sucesores, S.A. v. Hearthside ٢00حمكم���ة اال�صتئن���اف يف الواليات املتحدة للدائرة ال�صابعة، الوالي���ات املتحدة، ١٩ ت�صرين الثاين/نوفم���ر ٢ )٨١(

(.Baking Co., Inc، متاح���ة يف االإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021119u1.html )ال حت�صم م�صاألة ما اإن كانت نفقات معّينة �صابقة للتقا�صي ميكن اأن 
ت�صرتد ب�صفة تعوي�ض(. )رف�صت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة يف ١ كانون االأول/دي�صمر ٢003 اإ�صدار اأمر بتحويل هذه الق�صية اإليها للمراجعة(. انظر اأي�صا حمكمة الواليات 
http:// :متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،(San Lucio, S.r.l. et al. v. Import & Storage Services, LLC) ٢00املتح���دة ملنطق���ة نيو جري�صي، الواليات املتحدة ١5 ني�صان/اأبريل ٩

.cisgw3.law.pace.edu/cases/090415u1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5. :فنلندا، ٢٦ ت�صرين االأول/اأكتوبر ٢000، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،Helsingin hoviokeus )٨٢(

�صب الربح ال�صائع وفقا لقانون االإجراءات املدنية الوطني(؛ ق�صية كالوت رقم 4٧٦ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة يف االحتاد الرو�صي،  html )حمُ
االحتاد الرو�صي، ٦ حزيران/يونيه ٢000 )قرار التحكيم رقم ١٩٩٨/40٦([ )يحق من حيث املبداأ للم�صرتي املت�صرر احل�صول على تعوي�ض عن الربح ال�صائع من البيع لزبائنه(؛ 
ق�صي���ة كالوت رق���م 34٨ ]املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٦ ت�صرين الثاين/نوفم���ر ١٩٩٩[ )يحق للم�صرتي املت�صرر احل�صول على الفرق بني القيمة التي تكون للعقد 
ل���و نف���ذه البائ���ع والتكاليف التي اقت�صدها امل�صرتي(؛ ق�صي���ة كالوت رقم ٢١4 ]املحكمة التجارية يف كانت���ون زيوريخ، �صوي�صرا، 5 �صباط/فراي���ر ١٩٩٧[ )يحق للم�صرتي احل�صول 
عل���ى االأرب���اح ال�صائع���ة(؛ ق�صية كالوت رقم ١٦٨ ]املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار����ض ١٩٩٦[ )البائع املخالف للعقد ملزم بدفع مبلغ ي�صاوي اأرباح امل�صرتي 
ال�صائع���ة عندم���ا تع���نيَّ على امل�صرتي اأن يرد للم�صرتي الفرعي ما دفعه(؛ ق�صية كالوت رقم ١3٨ ]حمكمة اال�صتئناف يف الواليات املتحدة للدائرة الثانية، الواليات املتحدة، ٦ كانون 
االأول/دي�صم���ر ١٩٩5[ )اأرب���اح امل�ص���رتي ال�صائعة(، توؤكد جزئيا ق�صي���ة كالوت رقم ٨5 ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطق���ة نيويورك ال�صمالية، الواليات املتح���دة، ٩ اأيلول/�صبتمر 
١٩٩4[؛ ق�صية كالوت رقم 30١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧5٨5([ )اأرباح البائع ال�صائعة تقا�ض وفقا للمادة ٧5(. انظر اأي�صا ق�صية 
كالوت رقم ٢43 ]حمكمة اال�صتئناف، غرينوبل، فرن�صا، 4 �صباط/فراير ١٩٩٩[ )مل يقدم امل�صرتي دليال على االأرباح ال�صائعة( )انظر الن�ض الكامل للقرار(؛ املحكمة االحتادية، 
�صوي�ص���را، ١٧ كانون االأول/دي�صمر ٢00٩ )ق�صية ب�صاأن �صاعات ي���د(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html؛ 
هيئ���ة حتكي���م التج���ارة اخلارجية يف غرفة التجارة ال�صربية، �صربيا، 30 ت�صري���ن االأول/اأكتوبر ٢00٦ )ق�صية ب�صاأن حافلة كهربائية(، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على 
 (Skoda Kovarny v. B. ٢00؛ حمكمة اآرنهيم، هولندا، ١ اآذار/مار�ض ٦)متت املوافقة على غرامات عن التاأخري( http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061030sb.html :العنوان

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060301n1.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V.)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021119u1.html
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)83( ق�ش���ية كالوت رقم 3٤8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 26 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )لدى ح�شاب الأرباح، قررت اأن التكاليف الثابتة لي�شت تكاليف 

اقت�ش���دها امل�ش���رتي املت�ش���رر(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١38 ]حمكمة ال�ش���تئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩3، 3 اآذار/مار�س 
١٩٩5[ )ال�شيغة القيا�شية التي ي�شتخدمها معظم حماكم الوليات املتحدة، بالنظر اإىل عدم وجود توجيه حمدد يف التفاقية ب�شاأن ح�شاب الأرباح ال�شائعة( )انظر الن�س الكامل 
 ،(TeeVee Tunes, Inc. et al v. Gerhard Schubert GmbH) 2006 للقرار(. انظر اأي�ش���ا حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 اآب/اأغ�ش���ط�س

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)8٤( ق�شية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[.

 )85( املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ١7 كانون الأول/دي�شمرب 200٩ )ق�شية ب�شاأن �شاعات يد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html

 )86( املحكمة املدنية ملدينة بازل، �شوي�شرا، 8 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2006 )ق�شية ب�شاأن ماكينة تغليف(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html

)87( هيئة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�ش���ربية، �ش���ربيا، 30 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006 )ق�شية ب�شاأن حافلة كهربائية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061030sb.html )متت املوافقة على عقوبات عن التاأخري(.
)88( هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التج���ارة والتبادل التجاري يف اأوكرانيا، اأوكراني���ا، 2005 )قرار التحكيم رقم ٤8(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000u5.html :العنوان
)8٩( جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، كانون الأول/دي�شمرب 2006 )ق�شية ب�شاأن جلود اأرانب(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c2.html )كان البائع على علم بعقد اإعادة البيع وكان ينبغي اأن يتوقع هام�س الربح(.
)٩0( ق�شية كالوت رقم ٤76 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 6 حزيران/يونيه 2000 )قرار التحكيم 

رقم ١٩٩8/٤06([ )مت تخفي�س تعوي�س امل�شرتي عن الربح ال�شائع اإىل ١0 يف املائة من الثمن لأن البائع املخالف للعقد مل يكن يعلم �شروط البيع الفرعي؛ وا�شُتمدت ن�شبة ال�١0 يف 
املائة من تعريف الإنكوترمز ل�شرط الكلفة والتاأمني واأجور ال�شحن الذي ين�س على اأخذ تاأمني بن�شبة ١١0 يف املائة من الثمن(.

)٩١( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١3 ني�ش���ان/اأبريل 2006 )قرار التحكيم رقم ١05/2005(، 

ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html. يف ق�ش���ية اأخرى، ق�ش���ت هيئة حتكيم بدفع ن�شبة 30 يف املائة باعتبارها 
هام�س الربح املفقود: جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 22 اآب/اأغ�شط�س 2005 )ق�شية ب�شاأن �شّمامات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050822c1.html :يف الإنرتنت على العنوان
)٩2( حمكم���ة اآرنهي���م، هولن���دا، ١ اآذار/مار����س 2006 (.Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060301n1.html :العنوان
)٩3( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 اآب/اأغ�شط�س 2006 (.TeeVee Tunes, Inc. et al v. Gerhard Schubert GmbH)، متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html :الإنرتنت على العنوان
 )٩٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف براندينب���ورغ، اأملاني���ا، ١8 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2008 )ق�ش���ية ب�ش���اأن ب���رية(، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html )اإلغاء عقد ب�شاأن برية حيث مل يقم امل�شرتي ب�شراء كميات معيَّنة من البرية خالل فرتة �شريان العقد(.

)٩5( ق�ش���ية كالوت رقم 85 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ش���مالية، الوليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩٤[ )"الدليل الكايف ]مبوجب القانون العام وقوانني 

نيويورك[ لتقدير مبلغ التعوي�س بقدر معقول من اليقني"(، مت تاأكيدها جزئيا يف ق�شية كالوت رقم ١38 ]حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 
 (TeeVee Tunes,) 2006 6 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩3، 3 اآذار/مار�س ١٩٩5[. انظر اأي�شا حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 23 اآب/اأغ�شط�س
.Inc. et al v. Gerhard Schubert GmbH، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060823u1.html )يج���ب حتدي���د التعوي�س بدرجة كافية من 

اليقني(.
)٩6( ق�شية كالوت رقم 2١0 ]حمكمة مقاطعة بر�شلونة، اإ�شبانيا، 20 حزيران/يونيه ١٩٩7[ )مل يقدم الطرف املت�شرر اأي دليل يثبت اأرباحه يف ال�شنوات املا�شية اأو اخل�شارة 

التي تكبدها؛ وكان ميكن اأن يت�شمن هذا الدليل اأوامر ال�شراء التي ُقدمت اإليه ومل يتمكن من تلبيتها، اأو فقدان الزبائن، اأو فقدان ال�شمعة( )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)٩7( ق�شية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�شا، 28 ني�شان/اأبريل 2000[ )ميكن اأن ي�شرتد البائع املت�شرر هام�س الربح على افرتا�س اأنه ميكن اأن يبيع ب�شعر ال�شوق(. 

انظر اأي�ش���ا غرفة التجارة يف �ش���توكهومل، ال�شويد، ١٩٩8، يونيلك�س )متنح امل�شرتي املت�ش���رر خ�شارة الأرباح يف بيعه للم�شرتي الفرعي الأول، الذي رف�س الب�شاعة، ويف اإعادة البيع 
للم�ش���رتي الفرعي الثاين ب�ش���عر اأقل من ال�شعر الأ�شلي املن�ش���و�س عليه يف العقد(؛ ق�شية كالوت رقم 2١7 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �شوي�شرا، 26 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩7[ 
)حكمت غالبية اأع�شاء املحكمة للبائع، الذي اأعاد بيع الب�شائع، باحل�شول على امل�شتوى العاملي البالغ ١0 يف املائة من الثمن، ذاكرة اأن امل�شرتي املخالف للعقد كان ميكن اأن يتوقع 
هذا املقدار للخ�ش���ارة؛ و�ش���كك الراأي املخالف فيما اإن كان هناك دليل كاف على الأ�ش���رار(؛ املحكمة ال�ش���عبية املتو�شطة يف ك�ش���يامني، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 3١ كانون الأول/

د امل�شرتي(. دي�شمرب ١٩٩2، يونيلك�س )ُح�شبت اأرباح البائع املت�شرر ال�شائعة باعتبارها الفرق بني الثمن الوارد يف العقد والثمن الوارد يف العقد املربم مع مورِّ
)٩8( حمكم���ة ميالن���و، اإيطالي���ا، 26 كان���ون الثاين/يناي���ر ١٩٩5 (Bielloni Castello v. EGO)، يونيلك�س )تالحظ اأن املطالب���ة املتعلقة بالبيع املفقود تت�ش���ارب مع املطالبة 

بالتعوي�س مبوجب املادة 75(.
)٩٩( ق�ش���ية كالوت رقم 85 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ش���مالية، الوليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩٤[ )متيز بني البيع املفقود الذي يوجد ب�شاأنه دليل 

يقيني بالقدر الكايف على ال�شرر و"طلبات ال�شراء امل�شار اإليها" الأخرى التي يت�شم الدليل عليها بقدر مفرط من عدم اليقني( )انظر الن�س الكامل للقرار(، مت تاأكيدها جزئيا يف 
ق�شية كالوت رقم ١38 ]حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩3، 3 اآذار/مار�س ١٩٩5[.

)١00( Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 200٩ )امللف رقم 200٩/٤505( )ق�ش���ية ب�ش���اأن �شرتات واقية من الر�شا�س(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html :العنوان
)١0١( ق�ش���ية كالوت رق���م 5٤١ ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، ١٤ كان���ون الثاين/يناير 2002[ )انظر الن�س الكام���ل للقرار(. انظر اأي�ش���ا Polimeles Protodikio Athinon، اليونان، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html :200٩ )امللف رقم 200٩/٤505 )ق�شية ب�شاأن �شرتات واقية من الر�شا�س(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
 Zhongguo Guoji Jingji Maoyi Zhongcai Caijueshu ،١02( جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 20 حزيران/يونيه ١٩٩١(

Xuanbian )١٩8٩-١٩٩5( )بيجني ١٩٩7(، الرقم 75 ]٤2٩-٤38[ )مل يكن بو�ش���ع البائع املخالف للعقد اأن يتوقع قيام امل�ش���رتي الفرعي الذي ا�ش���رتى من امل�ش���رتي با�ش���تئجار 
ماكينات(.
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)١03( ق�ش���ية كالوت رق���م 2٩٤ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، ١3 كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[ )مل يكن بو�ش���ع الطرف املخالف للعق���د اأن يتوقع اأن يوؤدي تاأخري 

الت�شليم اإىل �شرورة التجهيز يف اأملانيا بدل من تركيا(.
)١0٤( غرفة التجارة يف �شتوكهومل، ال�شويد، ١٩٩8، يونيلك�س )مدفوعات امل�شرتي املت�شرر لوكيل ال�شحن كبرية بقدر ا�شتثنائي ولذلك ُخف�شت بن�شبة 50 يف املائة(.

)١05( غرفة التجارة يف �شتوكهومل، ال�شويد، ١٩٩8، يونيلك�س )م�شاريف حمامي امل�شرتي املت�شرر ب�شاأن نزاع مع وكيل ال�شحن(.

)١06( ق�ش���ية كالوت رقم 235 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 25 حزيران/يونيه ١٩٩7[ )مل يكن بالو�ش���ع توّقع تكلفة جتديد �ش���طح ماكينة التجليخ، لأنها مل تكن معقولة مقارنة 

بثمن الأ�شالك املراد جتليخها(.
)١07( ق�شية كالوت رقم ٤76 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 6 حزيران/يونيه 2000 )قرار التحكيم 

رقم ١٩٩8/٤06([ )ُخف�س تعوي�س امل�شرتي عن الربح ال�شائع اإىل ١0 يف املائة من الثمن لأن البائع املخالف للعقد مل يكن يعلم �شروط البيع الفرعي(.
)١08( ق�ش���ية كالوت رقم ٤7٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 2٤ كانون الثاين/يناير 2000 )قرار 

عى اأنه يوؤدي اإىل فقدان �شمعة الب�شائع املبيعة(. التحكيم رقم ١٩٩٩/5٤([ )مل يكن بو�شع البائع اأن يتوقع التفتي�س يف اخلارج الذي يدَّ
)١0٩( هيئة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�شربية، �شربيا، 30 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006 )ق�شية ب�شاأن حافلة كهربائية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061030sb.html :الإنرتنت على العنوان
)١١0( ق�شية كالوت رقم ١68 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س ١٩٩6[ )ينبغي اأن يتوقع بائع الب�شائع اإىل م�شرٍت هو تاجر جتزئة اأن امل�شرتي �شيعيد 

بيع الب�شائع(. انظر اأي�شا ق�شية كالوت رقم ٤7 ]حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، ١٤ اأيار/مايو ١٩٩3[ )كان بو�شع امل�شرتي الذي مل يت�شلم اأجهزة اأُذنّية اإلكرتونية اأن يتوقع اخل�شائر 
التي يتكبدها البائع يف الت�شليم( )انظر الن�س الكامل للقرار).

)١١١( ق�ش���ية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[ )افرت�ش���ت املحكمة، م�شتخدمة �شلطتها 

التقديرية املن�شو�س عليها يف القانون الوطني، اأن مبلغ اخل�شارة الناجتة كان ميكن توّقعه( )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)١١2( ق�ش���ية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، 28 ني�ش���ان/اأبريل 2000[ )بو�شع امل�شرتي املخالف للعقد اأن يتوقع اأن بائع ال�شلع املثلية املت�شرر �شيخ�شر هام�س ربحه 

النمطي(.
)١١3( ق�ش���ية كالوت رقم 2١7 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �شوي�ش���را، 26 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩7[ )يرى اأع�ش���اء املحكمة املخالفون اأن البائع مل يثبت مقدار اأ�ش���راره 

اإثباتا كافيا(.
)١١٤( ق�شية كالوت رقم 63١ ]املحكمة العليا يف كوين�زلند، اأ�شرتاليا، ١7 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١١5( هيئة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�شربية، �شربيا، ١ ت�شرين الأول/اأكتوبر 2007 )ق�شية ب�شاأن اأخ�شاب(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html :على العنوان
)١١6( انظر ق�ش���ية كالوت رقم ٤76 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 6 حزيران/يونيه 2000 )قرار 

التحكيم رقم ١٩٩8/٤06([ )يقع العبء على عاتق امل�ش���رتي املت�ش���رر(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 2٩٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، ١3 كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[ )مل 
ي�شطلع الطرف املت�شرر بالعبء(؛ ق�شية كالوت رقم 2٤3 ]حمكمة ال�شتئناف، غرينوبل، فرن�شا، ٤ �شباط/فرباير ١٩٩٩[ )ا�شطلع الطرف املت�شرر بالعبء( )انظر الن�س الكامل 
للقرار(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 380 ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، 2٩ كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩٩[ )مل ي�شطلع الطرف املت�شرر بالعبء(؛ ق�شية كالوت رقم 3١8 ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف �ش���يلي، اأملانيا، 2 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩8[ )مل يقدم الطرف املت�ش���رر دليال على اخل�شارة الفعلية مبوجب املادة 7٤ اأو �شعر ال�ش���وق اجلاري مبوجب املادة 76(؛ ق�شية كالوت رقم 
٤67 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١١ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩8 )قرار التحكيم رقم ١٩٩6/٤07([ )اأثبت 
امل�ش���رتي املت�ش���رر مبلغ ال�ش���رر( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم ملدينة مو�شكو، الحتاد الرو�شي، 3 ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩5 )رقم الق�شية ١8-٤0(، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950403r1.html )امل�ش���رتي املت�ش���رر "اأيد بالأدلة" ال�ش���عر اجلاري ذا ال�شلة و�شعر �شرف العملة(؛ املحكمة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :الإقليمية العليا يف براندينبورغ، اأملانيا، ١8 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2008 )ق�ش���ية ب�شاأن برية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cases/081118g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١02١ ]هيئة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�ش���ربية، �ش���ربيا، ١5 متوز/يوليه 2008[ )ق�ش���ية ب�شاأن معدات لتعبئة 
احلليب(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html؛ ق�شية كالوت رقم ٩35 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �شوي�شرا، 
 Hovioikeus ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070625s1.html :25 حزيران/يونيه 2007[ )ق�شية ب�شاأن مواد مطبوعة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.) 200هل�ش���نكي، فنلن���دا، 3١ اأيار/ماي���و ٤ hovrätt
law.pace.edu/cases/040531f5.html. لالطالع على املزيد من املناق�شة ب�شاأن عبء الإثبات فيما يتعلق باملطالبات بالتعوي�س عن ال�شرر، انظر النبذة ب�شاأن اجلزء الثالث، الباب 

ثانيا، الف�شل اخلام�س.
)١١7( املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٩ كانون الثاين/يناير 2002، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.rws-verlag.de/bgh-free/volltex5/vo82717.htm، ترجمة بالإنكليزية 

متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html )مل ُيثبت البائع املخالف للعقد املطابقة يف وقت انتقال التبعة اإىل امل�شرتي(.
)١١8( ق�شية كالوت رقم 2٩٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، ١3 كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[ )يقع على عاتق امل�شرتي املت�شرر عبء اإثبات الأ�شرار(.

http://cisgw3. :حمكمة ال�شتئناف يف هل�شنكي[، فنلندا، 26 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2000، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان[ Helsingin hoviokeus )١١٩(

law.pace.edu/cases/001026f5.html )حتكم التفاقية اأ�ش���باب التعوي�س، ولكن حتكم املادة ١7 من قانون الإجراءات املدنية الفنلندي ح�ش���اب ال�ش���رر(؛ ق�شية كالوت رقم 26١ 
]املحكمة املحلية يف �ش���ان، �شوي�ش���را، 20 �شباط/فرباير ١٩٩7[ )يحدد القانون الوطني املنطبق كيفية ح�ش���اب التعوي�س عن ال�شرر عندما يتعذر حتديد املبلغ(؛ ق�شية كالوت رقم 
85 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ش���مالية، الوليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩٤[ )"الدليل الكايف ]مبوجب القانون العام وقوانني نيويورك[ لتقدير مبلغ الأ�شرار 
بقدر معقول من اليقني"(، اأكدتها جزئيا ق�شية كالوت رقم ١38 ]حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩3، 3 اآذار/
مار����س ١٩٩5[؛ Hovioikeus hovrätt، هل�ش���نكي، فنلندا، 3١ اأيار/ماي���و 200٤ (.Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html :على العنوان
http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(M. Smithuis Pre Pain v. Bakkershuis) 2005 ١20( املحكمة التجارية يف ها�شيلت، بلجيكا، 20 اأيلول/�شبتمرب(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html

)١2١( ق�ش���ية كالوت رق���م 288 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 28 كانون الثاين/يناي���ر ١٩٩8[ )يحدد القانون املنطبق، ولي�س التفاقية، ما اإن كانت املعاو�ش���ة 

م�شموحا بها(؛ ق�شية كالوت رقم 28١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١7 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩3[ )يحدد القانون الوطني املنطبق بحكم قواعد القانون الدويل اخلا�س 
ما اإن كانت املعاو�ش���ة م�ش���موحا بها(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩08 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �شوي�شرا، 22 كانون الأول/دي�شمرب 2005[ )ق�ش���ية ب�شاأن مالب�س مطابقة للمو�شة للبيع 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html


بالتجزئة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051222s1.html. لالطالع على املزيد من املناق�ش���ة ب�ش���اأن املعاو�ش���ة، انظر 
النبذة ب�شاأن اجلزء الثالث، الباب ثانيا، الف�شل اخلام�س(.

)١22( ق�شية كالوت رقم ١25 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، ٩ حزيران/يونيه ١٩٩5[ )املعاو�شة م�شموح بها مبوجب القانون الوطني املنطبق؛ ويتم البت يف املطالبة 

املقابل���ة بالرج���وع اإىل التفاقي���ة(. ولكن انظر ق�ش���ية كالوت رقم ١70 ]حمكمة منطق���ة ترير، اأملانيا، ١2 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩5[ )املطالبة املقابلة ن�ش���اأت مبوجب التفاقية؛ 
املعاو�شة م�شموح بها مبوجب التفاقية(.

)١23( ق�ش���ية كالوت رقم 3٤8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 26 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩[ )معاو�شة املطالبة املقابلة املقدمة من امل�شرتي مبطالبة البائع 

بالثمن(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 3١8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف �ش���يلي، اأملانيا، 2 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩8[ )معاو�ش���ة اأ�شرار امل�ش���رتي بالثمن(؛ غرفة التجارة يف �شتوكهومل، ال�شويد، 
١٩٩8، يونيلك�س )معاو�شة املطالبة املقابلة ب�شاأن الأ�شرار باملطالبة بالثمن(؛ ق�شية كالوت رقم 273 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩7[ )كان ميكن 
ال�ش���ماح باملعاو�ش���ة باملطالبة املقابلة املقدمة من امل�ش���رتي لو كان البائع قد خالف العقد(. انظر اأي�ش���ا ق�ش���ية كالوت رقم 280 ]املحكمة الإقليمية العليا يف يينا، اأملانيا، 26 اأيار/
مايو ١٩٩8[ )�ش���ّلمت �ش���منيا باإمكانية اإثارة مطالبة امل�ش���رتي املتعلقة بال�شرر ال�شخ�ش���ي بغية معاو�ش���تها مبطالبة البائع بالثمن، ولكن طبقت اأحكام التفاقية ب�شاأن الإخطار ملنع 
 دعوى ال�شرر ال�شخ�شي(؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت، اأملانيا، 2٩ ت�شرين الأول/اأكتوبر 200٩ )ق�شية ب�شاأن ع�شب ا�شطناعي(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html )"ميكن على الأقل ال�شماح باملعاو�شة يف جمال انطباق اتفاقية البيع دون وجود حكم �شريح ما دامت املطالبة املقابلة ت�شتند 

اإىل نف�س العالقة القانونية"(.
)١2٤( ق�شية كالوت رقم 205 ]حمكمة ال�شتئناف، غرينوبل، فرن�شا، 23 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩6[ )ت�شتنبط مبداأ عاما من املادة 57 )١( باأن مكان الدفع هو حمل اإقامة 

الدائن(؛ ق�شية كالوت رقم ٤٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 2 متوز/يوليه ١٩٩3[ )ت�شتنبط من املادة 57 )١( مبداأ عاما ب�شاأن مكان الدفع(.
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املادة 75

اإذا ُف�ضخ العقد وحدث، على نحو معقول وخالل مدة معقولة بعد الف�ضخ، اأن قام امل�ضرتي ب�ضراء ب�ضائع 
بديل���ة اأو ق���ام البائع باإعادة بيع الب�ضائع، فللط���رف الذي يطالب بالتعوي�ض اأن يح�ض���ل على الفرق بني �ضعر 
العقد و�ضعر �ضراء البديل اأو ال�ضعر عند اإعادة البيع وكذلك التعوي�ضات الأخرى امل�ضتحقة مبوجب املادة 74.

نظرة جمملة

1- تن����ض امل���ادة 75 على اأنه يج���وز للطرف املت�ض���رر اأن يح�ضل على 
تعوي����ض يح�ضب على اأ�ضا����ض الفرق بني ال�ضعر املن�ضو����ض عليه يف العقد 
و�ضع���ر ال�ض���راء يف �ضفقة بديل���ة اإذا كان العق���د الأ�ضلي ق���د ُف�ضخ وكانت 
ال�ضفق���ة البديل���ة قد اأُبرم���ت على نحو معق���ول وخالل م���دة معقولة بعد 
الف�ض���خ.)1( وتق�ض���ي العب���ارة الأخ���رة من امل���ادة 75 باأنه يج���وز للطرف 
املت�ضرر احل�ضول على التعوي�ضات الأخرى امل�ضتحقة وفقا لل�ضيغة العامة 
للخ�ض���ارة واملحددة يف املادة 74.)2( وال�ضيغ���ة الواردة يف املادة 75 �ضيغة 

ماألوفة وميكن اأن جندها يف قوانني البيع الوطنية.)3(

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

2- تن����ض امل���ادة 75 على ال�ضيغ���ة الأوىل من �ضيغت���ني بديلتني ب�ضاأن 
التعوي����ض تنطبق���ان يف حال���ة ف�ضخ العق���د. فاملادة 75 حت�ض���ب التعوي�ض 
باعتب���اره الفرق ب���ني ال�ضعر الوارد يف العقد وال�ضع���ر يف ال�ضفقة البديلة، 
بينم���ا حت�ض���ب امل���ادة 76 التعوي�ض باعتب���اره الفرق بني ال�ضع���ر الوارد يف 
العقد وال�ضعر اجلاري )�ضعر ال�ضوق( يف حالة عدم عقد الطرف املت�ضرر 
�ضفق���ة بديلة. وتن�ض امل���ادة 76 )1( على اأنه ل يجوز للطرف املت�ضرر اأن 
يح�ضب التعوي�ض مبقت�ضى املادة 76 اإذا كان قد عقد �ضفقة بديلة.)4( غر 
اأن���ه اإذا اأبرم الطرف املت�ض���رر �ضفقة بديلة باأقل م���ن الكمية املحددة يف 
العق���د فيمك���ن اأن تنطبق املادت���ان 75 و76 كلتاهما. ومن ث���م خل�ض اأحد 
الق���رارات اإىل اأن البائ���ع املت�ضرر الذي اأعاد بيع ج���زء فقط من الب�ضائع 
املتعاق���د عليه���ا اإىل ط���رف ثالث يج���وز ل���ه اأن يح�ضل عل���ى تعوي�ض عن 
الب�ضائ���ع التي اأعيد بيعها مبقت�ضى املادة 75 وعل���ى تعوي�ض عن الب�ضائع 
غ���ر املبيعة مبقت�ضى امل���ادة 76.)5( وحي���ث مل ي�ضتوف الط���رف املت�ضرر 
�ض���روط انطب���اق املادة 75، طب�ق���ت اإحدى املحاكم بدل م����ن ذلك �ضيغ�ة 
احل�ض���اب "النظري" املن�ضو����ض عليه�ا ف�ي امل���ادة 76.)6( وحيث مل ُيثبت 
ن���ة اأُبرمت يف نف����ض الوقت ت�ضكل  اأح���د الأط���راف اأن مبيعات مماثلة معيَّ

مبيعات بديلة، �ُضمح له بح�ضاب تعوي�ضه مبوجب املادة 76.)7(

3- وتن����ض العب���ارة الأخ���رة من امل���ادة 75 عل���ى اأنه يج���وز للطرف 
املت�ض���رر احل�ضول عل���ى تعوي�ض اإ�ض���ايف مبقت�ضى امل���ادة 74.)8( وف�ضال 
عن ذلك فاإذا مل ي�ضتوف الطرف املت�ضرر �ضروط تطبيق املادة 75، يجوز 
ل�ه، مع ذلك، احل�ضول على تعوي�ض مبقت�ضى املادة 74.)9( ورئي اأنه حتى 
عندما يجوز للط���رف املت�ضرر اأن يح�ضل على تعوي�ض مبقت�ضى املادة 75 

فاإن���ه يج���وز له اأن يختار املطالب���ة بالتعوي�ض مبقت�ضى امل���ادة 74 بدل من 
امل���ادة 75.)10( وت�ض���ر بع�ض الق���رارات اإىل اأن التعوي����ض املتح�ضل عليه 
مبقت�ض���ى امل���ادة 74 ميكن اأن ُيح�ض���ب بنف�ض الطريق���ة تقريبا التي ميكن 
اأن يح�ض���ب بها التعوي����ض مبقت�ضى املادة 75،)11( ولك���ن هذا النهج ُرف�ض 
يف ق�ضي���ة اأخرى.)12( ويف اإحدى الق�ضايا رف�ضت املحكمة مطالبة يف اإطار 

املادة 74 لأن امل�ضرتي مل يف�ضخ العقد قبل القيام ب�ضراء بديل.)13(

�ض التعوي�ض امل�ضتحق مبقت�ضى املادة 75 اإذا ثبت اأن الطرف  4- ويخفَّ
املت�ض���رر مل يخف���ف اخل�ض���ارة ح�ضب م���ا تن�ض علي���ه امل���ادة 77. ويكون 
التخفي����ض مبق���دار املبلغ ال���ذي كان ينبغ���ي تخفيف اخل�ضارة ب���ه. انظر 

الفقرات 12-14 اأدناه.

5- ووفق���ا للمادة 6، يجوز للطرفني التفاق على اخلروج على ال�ضيغة 
ال���واردة يف املادة 75 اأو تعديلها. وهناك عدة ق���رارات تعتمد �ضمنيا على 
امل���ادة 6 عندم���ا تخل����ض اإىل اأن امل���ادة 75 ل تنطب���ق. وقد ج���اء يف اأحد 
القرارات اأنه حيث اتفق الطرفان على اأنه يحق للطرف املت�ضرر احل�ضول 
على "ر�ضم تعوي�ض" اإذا ُف�ضخ العقد ب�ضبب ت�ضرفات الطرف الآخر، فانه 
يحق للطرف املت�ضرر اأن يح�ضل على كل من الر�ضم التعوي�ضي والتعوي�ض 
مبقت�ض���ى امل���ادة 75.)14( وخل�ض ق���رار اآخر اإىل اأن التف���اق الذي مت بعد 
وق���وع املخالفة والذي �ُضّوي مبوجبه نزاع ب�ض���اأن عدم تنفيذ اأحد الطرفني 
التزامات���ه يح���ل حم���ل حق الط���رف املت�ض���رر يف احل�ضول عل���ى تعوي�ض 

مبقت�ضى الأحكام اخلا�ضة بالتعوي�ض الواردة يف التفاقية.)15(

�ضروط انطباق املادة 75

6- تنطب���ق امل���ادة 75 اإذا ُف�ض���خ العقد وعقد الط���رف املت�ضرر �ضفقة 
بديلة بطريقة معقولة وخالل مدة معقولة بعد الف�ضخ.)16(

ف�ضخ العقد

7- ل يك���ون احل�ضول عل���ى تعوي�ض مبقت�ضى امل���ادة 75 ممكنا ال اإذا 
كان العق���د قد ُف�ضخ فع���ال)17( من جانب الطرف املت�ض���رر.)18( ول تندرج 
ال�ضفق���ات البديل���ة التي ُتربم قب���ل الف�ضخ يف نطاق امل���ادة 75.)19( وعلى 
الرغ���م من ا�ضرتاط اأن يكون العق���د قد ُف�ضخ، خل�ضت اإحدى املحاكم اإىل 
اأن���ه، يف �ضوء احلاجة اإىل تعزي���ز مراعاة ح�ضن النية يف التجارة الدولية، 
ميكن للم�ضرتي املت�ضرر اأن يح�ضل على تعوي�ض مبقت�ضى املادة 75 دون اأن 



 ُيثبت اأنه اأعلن ف�شخ العقد، عندما اأو�شح البائع اأنه لن يقوم بالتنفيذ.)20( 
ويف ق�ش���ية اأخرى، رئي اأن رف�س التنفيذ يجعل من حق الطرف اأن يف�ش���خ 
العق���د دون اإخطار ثم يقوم بعمليات بيع بديلة.)2١( ومنحت حمكمة اأي�ش���ا 
بائعا مت�ش���ررا تعوي�ش���ا مع���ادل للتعوي�س املن�ش���و�س علي���ه يف املادة 75 
)الفرق بني �ش���عر العقد وال�ش���عر الأقل الذي اأعاد البائع بيع الب�شائع به( 
رغ���م اأن���ه كان يبدو اأن البائع مل يف�ش���خ العقد على الإط���الق، حيث امتثل 
البائع لال�شرتاطات الواردة يف املادة 88 ب�شاأن اإعادة بيع الب�شائع، مبا يف 

ذلك ا�شرتاط توجيه اإخطار باعتزام اإعادة البيع.)22(

ال�ضفقة البديلة

8- يتع���ني على الطرف املت�ش���رر الذي يلتم�س تعوي�ش���ا ُيح�ش���ب طبقا 
للم���ادة 75 اأن يعقد �ش���فقة بديلة. فاإذا كان البائع هو الطرف املت�ش���رر، 
تك���ون ال�ش���فقة البديلة متعلقة ببيع الب�ش���ائع املحددة يف العقد املف�ش���وخ 
اإىل م�ش���رٍت اآخر.)23( وُيربم امل�شرتي املت�شرر �ش���فقة بديلة عندما ي�شرتي 
ب�ش���ائع لال�شتعا�ش���ة عن الب�ش���ائع التي ُوع���د بها يف العقد املف�ش���وخ.)2٤( 
وحي���ث ل ُيثب���ت الط���رف وجود ارتباط وا�ش���ح ب���ني عملية البي���ع البديلة 
املزعوم���ة والعقد الأ�ش���لي املف�ش���وخ، ل يجوز ل���ه اأن يعّول عل���ى املادة 75 

حل�شاب تعوي�شه.)25(

٩- وت�ش���رتط امل���ادة 75 اأن ُتربم ال�ش���فقة البديلة "عل���ى نحو معقول 
وخالل مدة معقولة بعد الف�ش���خ". ولي�س هناك ا�ش���رتاط �شريح باأن يكون 
ال�ش���عر يف ال�ش���فقة البديلة معقول. ومع ذلك، خل�س اأحد القرارات اإىل 
اأنه، حيث قام البائع املت�شرر باإعادة بيع الب�شائع بربع �شعر العقد تقريبا، 
مل يكن �ش���عر اإعادة البيع بديال معقول، وح�ش���بت املحكمة التعوي�س طبقا 
للم���ادة 76 ل املادة 75.)26( ويف ق�ش���ية اأخ���رى راأت املحكمة اأنه حيث دفع 
امل�ش���رتي املت�شرر �ش���عرا بديال يقارب �ش���عف �شعر ال�ش���راء الأ�شلي، مل 
ي�شكل ذلك �شفقة بديلة معقولة.)27( واإذا كان هناك فرق كبري بني ال�شعر 
الوارد يف العقد و�شعر ال�شراء يف ال�شفقة البديلة، جاز تخفي�س التعوي�س 
امل�ش���تحق مبقت�شى املادة 75 عمال باملادة 77 ب�ش���بب عدم اتخاذ الطرف 
املت�ش���رر م���ا يلزم للتخفيف من اخل�ش���ارة.)28( وواجب تخفيف اخل�ش���ارة 
مهم اأي�ش���ا يف البت فيما اإن كان البائع قد ت�ش���رف بطريقة معقولة حيث 
قام بعمليات بيع بديلة فورا تقريبا.)2٩( وحيث �ش���مح بائع مبرور فرتة غري 
معقول���ة قبل البدء يف القيام بعمليات بيع بديلة، راأت حمكمة اأنه مل ميتثل 

لواجبه يف تخفيف ال�شرر مبوجب املادة 77.)30(

ال�ضفقة البديلة—النحو املعقول

١0- يتع���ني على الطرف املت�ش���رر اأن يعقد ال�ش���فقة البديل���ة على نحو 
معقول. وقد راأت هيئة حتكيم اأنه يجب على امل�ش���رتي املت�شرر، لكي يعقد 
�ش���فقة بديلة "معقولة"، اأن يت�شرف كما يت�شرف رجل اأعمال حذر وواع 
ي�ش���رتي ب�ش���ائع من نف�س ال�ش���نف والنوعية، متجاهال الفروق ال�شغرية 
غري املهمة يف النوعية.)3١( وقد رئي اأن �شفقة بيع بالقيمة ال�شوقية وبنف�س 
�ش���روط ال�ش���حن تقريبا هي �ش���فقة بيع بديلة معقولة.)32( وراأت حمكمة، 
حي���ث ت�ش���بب تخل���ف البائع عن الت�ش���ليم يف اإخ���الل امل�ش���رتي بعقوده مع 
زبائنه، اأن �ش���فقات ال�ش���راء البديلة التي اأبرمها زبائن امل�شرتي ميكن اأن 
ت�ش���كل الأ�شا�س للمطالبة املقدمة من امل�ش���رتي مبوجب املادة 75.)33( بيد 
اأن ق���رارا اآخر رف�س هذا املنطق وذهب اإىل اأنه مبا اأن �ش���فقات ال�ش���راء 
البديل���ة مل يربمه���ا امل�ش���رتي فهي ل تف���ي ب�ش���روط امل���ادة 75.)3٤( وراأت 

حمكمة اأن بائعا مت�ش���ررا اأعاد بيع الب�شائع بنف�س ال�شعر الذي ح�شل به 
البائع عليها ت�ش���رف بطريقة معقولة لأغرا����س املادة 75، رغم اأن البائع 
اأ�ش���يب بخ�ش���ارة ربح يجوز له ا�ش���رتدادها مبوجب امل���ادة 75.)35( وحيث 
حاول بائع بيع الب�شائع يف منا�شبتني، ولكن ف�شل يف ذلك، وفر ذلك دليال 
عل���ى اأن �ش���فقة البيع الثالثة اأُبرم���ت بطريقة معقول���ة.)36( واعُترب اأن بيع 
الب�شائع يف �شوق حمدودة مع وجود �شوق اأكرب ي�شُهل الو�شل اإليها ل ي�شكل 

بيعا معقول.)37(

ال�ضفقة البديلة —املدة املعقولة

١١- يج���ب على الطرف املت�ش���رر اأن يعقد ال�ش���فقة البديلة خالل مدة 
معقول���ة بعد ف�ش���خ العقد الذي جرت خمالفت���ه.)38( وتتوقف املدة املعقولة 
على طبيعة الب�ش���ائع وعلى الظروف.)3٩( ويف اإ�ش���ارة اإىل اأن املدة املعقولة 
ل تبداأ اإل عند ف�شخ العقد، خل�شت اإحدى املحاكم اإىل اأن البائع املت�شرر 
ت�ش���رف خالل مدة معقولة باإعادة بيع اأحذية م�ش���نوعة لف�ش���ل ال�ش���تاء 
خالل �ش���هرين حيث ثبت اأن معظم امل�ش���رتين املحتملني كانوا قد ا�شرتوا 
اأحذي���ة ال�ش���تاء بالفع���ل قبل الوقت الذي ُف�ش���خ في���ه العق���د.)٤0( ورئي اأن 
اإع���ادة بيع خردة حديد �ش���لب خالل �ش���هرين من الوقت الذي ف�ش���خ فيه 
البائع العقد مدة معقولة اأي�ش���ا.)٤١( وخل�شت حمكمة اأخرى اإىل اأن البائع 
املت�ش���رر الذي اأعاد بيع اآلة طباعة خالل �ش���تة اأ�ش���هر بعد انق�ش���اء املدة 
ف  ال�شافية التي ُمنحت للم�شرتي ليقوم بالتنفيذ مبقت�شى املادة 63 ت�شرَّ
خالل مدة معقولة.)٤2( ويف اإحدى الق�ش���ايا قررت حمكمة اأدنى اأن اإعادة 
ت خالل وقت معقول  بيع دراجات نارية يف غ�ش���ون فرتة خم�س �شنوات متَّ
مع مراعاة طبيعة الب�ش���ائع وظروف ال�شوق، ولكن لدى ال�شتئناف قررت 
املحكمة اأن فرتة اإعادة البيع مل تكن معقولة، وخف�شت مبلغ التعوي�س.)٤3( 
وحيث انتظر بائع لأكرث من �ش���تة اأ�ش���هر، دون �شبب وا�شح، للقيام باإعادة 
البيع، رئ���ي اأن الفرتة كانت غري معقول���ة.)٤٤( وتفرت�س هذه القرارات اأن 
الطرف املت�شرر يجب اأن يعقد ال�شفقات البديلة يف غ�شون مدة معقولة، 
ولكن يبدو اأن اأحد القرارات ف�ّشر ا�شرتاط املدة املعقولة باأنه يعني وجوب 

انق�شاء فرتة معقولة بعد الف�شخ قبل اأن يجوز عقد �شفقة بديلة.)٤5(

ح�شاب التعوي�س

١2- اإذا ا�ش���توفيت �ش���روط انطب���اق امل���ادة 75، جاز للطرف املت�ش���رر 
احل�شول على "الفرق بني �شعر العقد و�شعر �شراء البديل". ويجوز تعديل 
هذا املبلغ باإ�ش���افة تعوي�ش���ات اأخرى م�ش���تحقة مبقت�ش���ى امل���ادة 7٤، مبا 
ي�شمل الربح ال�شائع،)٤6( اأو بخ�شم اخل�شارة التي كان من املمكن جتنبها 
ل���و كان الط���رف املت�ش���رر قد خففها وفق���ا للم���ادة 77. ومل يواجه معظم 
املحاكم �شعوبة تذكر يف تطبيق �شيغة التعوي�س املحددة يف املادة 75.)٤7(

١3- وق���د منحت عدة قرارات تعوي�ش���ات اإ�ش���افية مبقت�ش���ى املادة 7٤ 
للتعوي����س عن الأ�ش���رار العر�ش���ية الناجمة ع���ن املخالف���ة.)٤8( وبطبيعة 

احلال، لن مُينح تعوي�س اإ�شايف اإذا مل يتم اإثبات اخل�شائر الأخرى.)٤٩(

١٤- وق�ش���ت عدة قرارات بتخفي�س املقدار الذي يح�ش���ل عليه الطرف 
املت�شرر مبوجب املادة 75 لأن الطرف املت�شرر مل يتخذ ما يلزم للتخفيف 
م���ن خ�ش���ارته. واعُترب بائع مت�ش���رر اأعاد بي���ع الب�ش���ائع اإىل طرف ثالث 
ب�ش���عر يقل كثريا عن �ش���عر ال�ش���راء الأ�ش���لي ال���وارد يف العق���د، بل وعن 
ل الذي اقرتحه امل�شرتي، مق�شرا يف التخفيف من خ�شارته،  ال�ش���عر املعدَّ

35٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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وتبع���ا لذل���ك مل يكن من ح���ق البائع اأن يح�ش���ل اإل على الفرق بني �ش���عر 
ل املقرتح.)50( وباملثل، حيث ا�ش���رتى م�شرٍت ب�شائع  ال�ش���راء وال�ش���عر املعدَّ
بديلة مبا يناهز �ش���عف ال�شعر اجلديد الذي اقرتحه البائع، راأت املحكمة 
اأنه مل يعقد �ش���فقة معقولة.)5١( ول يكون هن���اك تخفي�س للتعوي�س اإذا مل 
يحدث تق�ش���ري يف التخفيف من اخل�شارة.)52( وبوجه خا�س، ميكن للبائع 
املت�ش���رر الذي لديه القدرة على بيع ب�شائع مماثلة وال�شوق اللزمة لبيعها 
اأن يعيد بيع الب�ش���ائع التي كانت خم�ش�ش���ة للم�شرتي املتخلف عن الدفع 
�س الطرف املت�ش���رر التعوي�س امل�شتحق  اإىل طرف ثالث، ول يلزم اأن يخفِّ
 له على اأ�ش���ا�س اأن اإعادة البيع كانت اإجراء للتخفيف من اخل�ش���ارة عمال 

باملادة 77.)53(

عبء الإثبات؛ النظر يف الدليل

١5- على الرغم من اأن اأيا من �شيغ التعوي�س املن�شو�س عليها يف املواد 
د �ش���راحة من يقع عليه عبء الثبات، خل�شت احدى  7٤ و75 و76 ل يحدِّ
املحاك���م اإىل اأن التفاقي���ة تعرتف باملب���داأ العام الذي مف���اده اأن الطرف 
ال���ذي يطالب بحق ما يتحمل عبء اإثبات ذل���ك احلق، واإىل اأن هذا املبداأ 
ي�ش���تبعد تطبي���ق القانون الداخل���ي فيما يتعلق بع���بء الإثب���ات.)5٤( اإل اأن 
املحكمة نف�ش���ها خل�ش���ت اإىل اأن القانون الداخل���ي، ل التفاقية، هو الذي 
يحك���م الطريقة التي ينبغي اأن ي�ش���ل بها القا�ش���ي اإىل راأي���ه )مثل الوزن 

الذي يجب اعطاوؤه للدليل( حيث اأن تلك م�شاألة ل تتناولها التفاقية.)55(

احلوا�ضي

)١( تن�س املادتان ٤5 )١( )ب( و6١ )١( )ب( من التفاقية على اأنه يجوز للم�ش���رتي املت�ش���رر والبائع املت�ش���رر، على التوايل، احل�ش���ول على تعوي�س على النحو املن�شو�س 

عليه يف املادتني 7٤ و77 اإذا تخلف الطرف الآخر عن التنفيذ الذي ي�شرتطه العقد اأو التفاقية.
)2( انظر الفقرة ١3 اأدناه.

)3( انظر، على �ش���بيل املثال، ق�ش���ية كالوت رقم ١02 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩8٩ )قرار التحكيم رقم 628١([ )تطبق القانون اليوغو�ش���اليف ولكن 

جتري اأي�شا حتليال للمادة 75(.
)٤( انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم 857٤(، يونيلك�س )ل يوجد تعوي�س مبوجب املادة76 لأن الطرف املت�ش���رر 

 (Doolim Corp. v. R Doll, 200؛ لكن انظر حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 2٩ اأيار/مايو ٩)عقد �شفقة بديلة باملعنى املق�شود يف املادة 75
(.LLC, et al، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، 2٩ متوز/يوليه 200٤ )ق�شية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html :ب�شاأن معدات بناء(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)5( ق�شية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[. انظر اأي�شا هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ت�شرين 

الأول/اأكتوبر ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم 87٤0(، يونيلك�س )ل يحق للم�ش���رتي املت�ش���رر الذي مل يتمكن من اإثبات �ش���عر ال�شوق اأن يح�شل على تعوي�س مبوجب املادة 76، ول يحق له 
اأن يح�ش���ل على تعوي�س مبوجب املادة 76 اإل من حيث اأنه ا�ش���رتى ب�ش���ائع بديلة(؛ ولكن قارن جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 30 
ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩١، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911030c1.html )امل�ش���رتي املت�ش���رر الذي ا�ش���رتى ب�شائع 
بديلة جلزء فقط من الكمية املن�شو�س عليها يف العقد مت منحه رغم ذلك تعوي�شا مبوجب املادة 75 عن الكمية املن�شو�س عليها يف العقد م�شروبة يف الفرق بني �شعر الوحدة الوارد 

يف العقد و�شعر الوحدة امل�شتخدم يف ال�شفقة البديلة(.
)6( ق�شية كالوت رقم 227 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 22 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩2[ )ُح�شب التعوي�س مبوجب املادة 76 ولي�س املادة 75 حيث اأعاد البائع املت�شرر 

بيع الب�ش���ائع بربع الثمن املن�ش���و�س عليه يف العقد(؛ انظر اأي�ش���ا Efetio Lamias، اليونان، 2006، رقم امللف 2006/63 )ق�شية ب�شاأن بذور عّباد ال�شم�س( متاحة يف الإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html :العنوان

)7( حلنة التحكيم ال�شينية الدولية القت�شادية والتجارية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١١ �شباط/فرباير 2000 )ق�شية ب�شاأن معدن ال�شيليكون(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000211c1.html :يف الإنرتنت على العنوان
)8( ق�ش���ية كالوت رقم 53٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�ش���ا، 3١ اأيار/مايو 2002[ )ق�ش���ية ب�ش���اأن اأخ�ش���اب(؛ املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، 2٤ 

كانون الثاين/يناير 2002 )ق�ش���ية ب�ش���اأن ماكينة حفر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html. انظر اأي�ش���ا 
الفقرة ١3 اأدناه.

)٩( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�شبتمرب ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم 857٤(، يونيلك�س )�ُشمح بالتعوي�س مبوجب املادة 7٤ حيث مل يكن يحق للطرف 

املت�ش���رر احل�ش���ول على تعوي�س مبوجب املادة 75 لأنه اأبرم �ش���فقات بديلة دون اأن يف�شخ العقد ف�شخا نافذا(. ولكن انظر حمكمة مقاطعة فالن�شيا، اإ�شبانيا، 3١ اآذار/مار�س 2005 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050331s4.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Frischaff Produktions v. Guillem Export)

)١0( ق�ش���ية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، 28 ني�ش���ان/اأبريل 2000[ )يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يطالب بالتعوي�س مبوجب املادة 7٤ حتى اإذا مل يكن يجوز له اأن 

يطالب بالتعوي�س مبوجب املادة 75 اأو 76(.
)١١( ق�ش���ية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، 28 ني�ش���ان/اأبريل 2000[ )مبوجب املادة 7٤، يجوز للبائع اأن يح�ش���ل على الفرق بني تكلفة الحتياز والثمن املحدد يف 

العقد(؛ ق�شية كالوت رقم 2٤3 ]حمكمة ال�شتئناف، غرينوبل، فرن�شا، ٤ �شباط/فرباير ١٩٩٩[ )ت�شري اإىل املادة 7٤ ولكن تقتب�س من املادة 75( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية 
كالوت رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١6 اآذار/مار�س ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم ١٩٩٤/١55([ 
)ت�ش���ري اإىل املادة 7٤ ولكن تقرر التعوي�س بح�ش���ب الفرق بني الثمن املحدد قي العقد والثمن امل�ش���تخدم يف �ش���فقة بديلة(. انظر اأي�شا ق�ش���ية كالوت رقم 30٤ ]هيئة التحكيم التابعة 
لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٤ )قرار التحكيم رقم 753١([ )ت�ش���ري اإىل املادة 75 تاأييدا ملنح امل�ش���رتي املت�ش���رر تعوي�شا عن حفظ الب�شائع وبيعها عمال باملواد 86 و87 و88 )١(؛ ومل 
http:// :ق�شية ب�شاأن بذور عّباد ال�شم�س(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( اليونان، 2006، امللف رقم 2006/63 ،Efetio Lamias ؛)ي�شرت امل�شرتي ب�شائع بديلة
cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html. انظ���ر املحكم���ة العليا، بولندا، 27 كانون الثاين/يناير 2006 )ق�ش���ية ب�ش���اأن رمال معدنية(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060127p1.html، حيث منحت املحكمة الأدنى التعوي�س على هذا الأ�شا�س، ولكن املحكمة رف�شت ذلك الراأي عند ال�شتئناف.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١2( املحكمة العليا، بولندا، 27 كانون الثاين/يناير 2006 )ق�شية ب�شاأن رمال معدنية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.cases/060127p1.html

http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Frischaff Produktions v. Guillem Export) 2005 ١3( حمكمة مقاطعة فالن�ش���يا، اإ�ش���بانيا، 3١ اآذار/مار�س(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/050331s4.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050331s4.html
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)١٤( ق�شية كالوت رقم 30١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩2 )قرار التحكيم رقم 7585([.

)١5( جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١ ني�شان/اأبريل ١٩٩3 )قرار التحكيم رقم 75(، يونيلك�س، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

. www.cisg.law.pace.edu/cgi-bin/isearch :يف الإنرتنت على العنوان
http:// :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Doolim Corp. v. R Doll, LLC) 200١6( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 2٩ اأيار/مايو ٩(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html

)١7( ق�ش���ية كالوت رقم ٤2٤ ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، ٩ اآذار/مار�س 2000[ )ل يوجد اإعالن ف�ش���خ(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤7٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة 

التج���ارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 2٤ كانون الثاين/يناي���ر 2000 )قرار التحكيم رقم ١٩٩٩/5٤([ )ل يوجد ف�ش���خ(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 277 ]املحكمة 
الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �ش���باط/فرباير ١٩٩7[؛ ق�ش���ية كالوت رقم 2٩٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، ١3 كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[؛ ق�ش���ية كالوت 
رق���م ١76 ]املحكم���ة العليا، النم�ش���ا، 6 �ش���باط/فرباير ١٩٩6[ )الإعالن املبهم بالف�ش���خ غري نافذ( )انظ���ر الن�س الكامل للق���رار(؛ Efetio Lamias، اليون���ان، 2006، امللف رقم 
2006/63 )ق�ش���ية ب�شاأن بذور عّباد ال�ش���م�س(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html؛ حمكمة مقاطعة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان ،(Frischaff Produktions v. Guillem Export) 2005 فالن�ش���يا، اإ�ش���بانيا، 3١ اآذار/مار����س
http://cisgw3. :؛ املحكمة العليا، بولندا، 27 كانون الثاين/يناير 2006 )ق�ش���ية ب�ش���اأن رمال معدنية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/050331s4.html
law.pace.edu/cases/060127p1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�ش���لدورف، اأملانيا، 22 متوز/يوليه 200٤ )ق�ش���ية ب�ش���اأن اأحذية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم 5٤٤ ]حمكمة مقاطعة بر�ش���لونة، اإ�شبانيا، 2 �شباط/فرباير 200٤[ )ق�شية ب�شاأن زيت �شويا(؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :حمكم���ة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 2١ كانون الأول/دي�ش���مرب 200١ )ق�ش���ية ب�ش���اأن اأحجار(، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان

cases/011221g1.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 25 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩8 )ق�ش���ية ب�شاأن حديد زهر(، ترجمة 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981225c1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

)١8( انظر ق�شية كالوت رقم 362 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، 27 ني�شان/اأبريل ١٩٩٩[ )البائع الذي اأعاد بيع الب�شائع بعد اأن اأعلن امل�شرتي املت�شرر ف�شخ 

العقد ل ي�ش���تحق تعوي�ش���ا مبوجب املادة 75(؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 28 �ش���باط/فرباير 2005 )ق�شية ب�شاأن �شوف(، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050228c1.html )مل ير�شل البائع اإخطارا كما ي�شرتط العقد(.

)١٩( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�شبتمرب ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم 857٤(، يونيلك�س )م�شرتيات امل�شرتي قبل اأن يف�شخ العقد ل ت�شكل �شفقات بديلة 

يف اإطار املادة 75(؛ ق�شية كالوت رقم 85 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية، الوليات املتحدة، ٩ اأيلول/�شبتمرب ١٩٩٤[، مت تاأكيدها جزئيا يف ق�شية كالوت رقم 
١38 ]حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩5[ )مت طلب اأجهزة ال�شغط البديلة قبل خمالفة العقد(.

)20( ق�شية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[. انظر اأي�شا املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، 2٩ متوز/يوليه 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html :200٤ )ق�شية ب�شاأن معدات ت�شييد، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http:// :2١( املحكمة املحلية يف هامبورغ، اأملانيا، 26 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2003 )ق�ش���ية ب�ش���اأن اأنهيدريد الفيثاليك(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/031126g1.html

)22( ق�شية كالوت رقم 5٤0 ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، ١6 اأيلول/�شبتمرب 2002[. انظر اأي�شا املحكمة العليا، بولندا، 27 كانون الثاين/يناير 2006 )ق�شية 

ب�ش���اأن رمال معدنية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060127p1.html )ح�ش���اب التعوي�س ب�ش���روط املادة 7٤ ي�شتند اإىل 
املبيعات البديلة، رغم اأن العقد مل ُيف�شخ قبل اإجراء املبيعات البديلة(.

)23( كالوت رقم 63١ ]املحكمة العليا يف كوين�زلند، اأ�شرتاليا، ١7 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل 

http://cisgw3.law.pace. :ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 30 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩7 )ق�شية ب�شاأن برتقال معّلب(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
.edu/cases/971130c1.html

)2٤( ق�ش���ية كالوت رقم 85 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ش���مالية، الوليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩٤[، مت تاأكيدها جزئيا يف ق�ش���ية كالوت رقم ١38 

]حمكمة ال�ش���تئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، 6 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩5[ )اأجهزة ال�ش���غط التي ُطلب �ش���راوؤها من بائع اآخر قبل اأن يخالف البائع 
العقد لي�ش���ت ب�ش���ائع بديلة مبوجب املادة 75؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�ش���عبية، 7 اأيار/مايو ١٩٩7 )ق�شية ب�شاأن فول م�شري(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970507c1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)25( جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، 30 ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩7 )ق�ش���ية ب�شاأن برتقال معّلب(، ترجمة بالإنكليزية 

متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971130c1.html )كمية ال�ش���راء البديل للربتقال من اإ�ش���بانيا ونوعيته تختلفان اختالفا كبريا عن ال�ش���راء 
الوارد يف العقد الأ�شلي(.

)26( ق�شية كالوت رقم 227 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 22 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩2[.

)27( ق�شية كالوت رقم ١02٩ ]حمكمة ال�شتئناف يف رين، فرن�شا، 27 اأيار/مايو 2008[ ).ق�شية ب�شاأن اأكواب م�شّدات ال�شدر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080527f1.html :العنوان
ر ب�شبب  )28( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم 8١28(، يونيلك�س )ال�شعر العايل الذي دفعه امل�شرتي املت�شرر يف ال�شفقة البديلة مربَّ

التزام امل�شرتي بت�شليم الب�شائع دون تاأخري مل�شرت فرعي(.
http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(N.V. Secremo v. Helmut Papst) 2007 2٩( حمكمة ال�شتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 22 كانون الثاين/يناير(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/070122b1.html

 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe 2006 حمكمة ال�شتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 2٤ ني�شان/اأبريل )30(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،v. NV Fepco International)

)3١( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم 8١28( يونيلك�س.

)32( ق�ش���ية كالوت رقم 63١ ]املحكمة العليا يف كوين�زلند، اأ�ش���رتاليا، ١7 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2000[؛ املحكمة العليا يف كوين�زلند، حمكمة ال�ش���تئناف، اأ�ش���رتاليا، ١2 

ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر 200١ (Downs Investments v Perwaja Steel)، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011012a2.html؛ جلنة التحكيم 
القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 25 متوز/يوليه 2006 )ق�ش���ية ب�ش���اأن لباب خ�ش���ب رخو مبيَّ�س من نوع كرافت(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060725c1.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، ٤ �ش���باط/
فرباير 2002 )ق�شية ب�شاأن مادة مونومر الإ�شتايرين(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204c1.html؛ جلنة التحكيم 

36١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١0 اآب/اأغ�شط�س 2000 )ق�شية ب�شاأن معدن ال�ش���ليكون(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000810c1.html

)33( حمكمة اآرنهيم، هولندا، ١٩ متوز/يوليه 2006 (.Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V)، يونيلك�س )تعنيَّ على زبائن امل�شرتي اأن يعيدوا 

دين خمتلفني ب�شبب رف�س البائع ت�شليم الب�شائع بال�شعر املتفق عليه اأ�شال(. ولكن انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 20 كانون  طلب �شراء احلديد ال�شلب من مورِّ
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991220i1.html :الأول/دي�شمرب ١٩٩٩ )ق�شية ب�شاأن كابالت نحا�شية(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان

 )3٤( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 20 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩٩ )ق�شية ب�شاأن كابالت نحا�شية(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991220i1.html

 )35( املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، 2٤ كانون الثاين/يناير 2002 )ق�شية ب�شاأن ماكينة حفر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html

http://cisgw3. :36( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2000 )قرار التحكيم رقم ١032٩( )ق�ش���ية ب�ش���اأن منتجات �ش���ناعية(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.law.pace.edu/cases/000329i1.html

 )37( املحكمة العليا، الدامنرك، ١7 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2007 (Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071017d1.html

)38( لكن انظر ق�ش���ية كالوت رقم 308 ]املحكمة الحتادية يف اأ�ش���رتاليا، اأ�ش���رتاليا، 28 ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩5[ )حيث ل يتمكن البائع من اإعادة بيع الب�ش���ائع اإىل اأن يعيدها 

امل�ش���رتي املخال���ف، يكون لدى البائع وقت معقول متاح لبيعها ابتداء من الوقت الذي تعاد فيه، وينبغي ح�ش���اب التعوي�س اعتبارا م���ن تاريخ الإعادة( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ 
ق�شية كالوت رقم 62٩ ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، ١2 كانون الأول/دي�شمرب 2002[ )قبل اأن يعقد الطرف �شفقة بيع بديلة، انتظر للتاأكد من اأن امل�شرتي �شريف�س الب�شائع(.
http:// :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان ،(Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S) 2007 3٩( املحكم���ة العلي���ا، الدامن���رك، ١7 ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر(

cisgw3.law.pace.edu/cases/071017d1.html؛ حمكم���ة ال�ش���تئناف يف اأنتويرب، بلجي���كا، 22 كانون الثاين/يناي���ر 2007 (N.V. Secremo v. Helmut Papst)، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070122b1.html؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 25 متوز/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060725c1.html :يوليه 2006 )ق�شية ب�شاأن لباب خ�شب رخو مبيَّ�س من نوع كرافت(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٤0( ق�شية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[ )الف�شخ يف 7 اآب/ اأغ�شط�س؛ اإعادة البيع يف 6 و١6 ت�شرين الأول/

اأكتوبر(. انظر اأي�شا ق�شية كالوت رقم 62٩ ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، ١2 كانون الأول/دي�شمرب 2002[ )قبل اأن يعقد الطرف �شفقة بيع بديلة، انتظر للتاأكد من اأن امل�شرتي 
�شريف�س الب�شائع، ثم عقد �شفقة البيع البديلة يف غ�شون يومني(.

)٤١( ق�ش���ية كالوت رق���م 63١ ]املحكم���ة العليا يف كوين�زلند، اأ�ش���رتاليا، ١7 ت�ش���رين الثاين/نوفم���رب 2000[ )انظر الن�س الكام���ل للقرار(؛ املحكمة العلي���ا يف كوين�زلند، حمكمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011012a2.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Downs Investments v Perwaja Steel) 200ال�شتئناف، اأ�شرتاليا، ١2 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١
)٤2( ق�شية كالوت رقم 6٤5 ]حمكمة ال�شتئناف يف ميالنو، اإيطاليا، ١١ كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩8 (.Bielloni Castello S.p.A. v. EGO S.A)[، اأي�شا يف يونيلك�س.

 )٤3( املحكمة العليا، الدامنرك، ١7 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2007 (Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071017d1.html

 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffee 2006 حمكمة ال�شتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 2٤ ني�شان/اأبريل )٤٤(

(v. NV Fepco International، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html؛ حمكمة ال�ش���تئناف يف غينت، بلجيكا، 
http://cisgw3. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(NV Van Heygen Staal v. GmbH Stahl- und Metalhandel Klockner) 20020 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ٤

law.pace.edu/cases/041020b1.html )انتظر البائع لأكرث من �شهرين دون �شبب وا�شح قبل اأن يبداأ يف اإجراء �شفقات بيع بديلة(.

)٤5( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�شبتمرب ١٩٩6 )قرار التحكيم رقم 857٤(، يونيلك�س )يجب اأن مير وقت معقول بعد الف�شخ قبل اأن يجوز للم�شرتي 

املت�ش���رر اأن ي�ش���رتي ب�شائع بديلة(. لكن انظر املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ١5 اأيلول/�ش���بتمرب 2000 (.FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000915s2.html )اأجرى امل�شرتي املت�شرر عملية �شراء بديلة معقولة رغم اأنه عقد �شفقة ال�شراء فورا بعد الف�شخ(.

http:// :٤6( املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�ش���ا، 2٤ كانون الثاين/يناير 2002 )ق�ش���ية ب�ش���اأن ماكينة حفر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html؛ ق�شية كالوت رقم 53٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، 3١ اأيار/مايو 2002 )ق�شية ب�شاأن اأخ�شاب([ )احل�شول على 
الربح ال�ش���ائع(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩80 ]جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�ش���عبية، ١2 �شباط/فرباير ١٩٩٩[ )ق�شية ب�شاأن معدات خط 

اإنتاج ملادة كروم الطالء املعدين(. ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990212c1.html )الربح ال�شائع(.
)٤7( انظر، على �شبيل املثال، ق�شية كالوت رقم 63١ ]املحكمة العليا يف كوين�زلند، اأ�شرتاليا، ١7 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت 

رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١6 اآذار/مار�س ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم ١٩٩٤/١55([؛ ق�شية 
كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[؛ ق�شية كالوت رقم 30١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩2 )قرار 
التحكيم رقم 7585([. لكن انظر ق�شية كالوت رقم 2١7 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �شوي�شرا، 26 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩7[ )منحت غالبية الق�شاة بائع اأطقم اأدوات املائدة 
امل�شنوعة ح�شب الطلب ن�شبة ١0 يف املائة من ثمن ال�شراء كتعوي�س، وا�شتمل هذا املبلغ على اخل�شائر املتكبدة يف اإعادة بيع الأطقم(. حمكمة منطقة براون�شفايغ، اأملانيا، 30 متوز/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010730g1.html :ات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان يوليه 200١ )ق�شية ب�شاأن فلزَّ
)٤8( ق�شية كالوت رقم 63١ ]املحكمة العليا يف كوين�زلند، اأ�شرتاليا، ١7 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000[؛ ق�شية كالوت رقم 2١7 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �شوي�شرا، 

26 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩7[ )احل�شول على تكاليف النقل( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/
يناير ١٩٩٤[ )احل�ش���ول على الفائدة على القر�س امل�ش���ريف(؛ املحكمة املحلية يف برلني، اأملانيا، 30 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩2، يونيلك�س )احل�ش���ول على الر�شوم القانونية ولكن لي�س 
عمولة البيع التي كانت �ش���ُتدفع لو كان امل�ش���رتي قد نّفذ العقد(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 53٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف غرات�س، النم�شا، 3١ اأيار/مايو 2002 )ق�شية ب�شاأن اأخ�شاب([ 

)احل�شول على الربح ال�شائع(.
)٤٩( ق�ش���ية كالوت رقم 2٩٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف بامبريغ، اأملانيا، ١3 كانون الثاين/يناير ١٩٩٩[ )مل ُيثبت امل�ش���رتي املت�شرر اأن التكاليف الإ�شافية كان ميكن التنبوؤ 

بها يف اإطار املادة 7٤(.
)50( ق�شية كالوت رقم 3٩5 ]املحكمة العليا، اإ�شبانيا، 28 كانون الثاين/يناير 2000[.

)5١( ق�ش���ية كالوت رقم ١02٩ ]حمكمة ال�ش���تئناف يف رين، فرن�شا، 27 اأيار/مايو 2008[ )ق�شية ب�شاأن اأكواب م�شدات ال�شدر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080527f1.html :العنوان
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)52( ق�شية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�شا، 28 ني�شان/اأبريل 2000[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، 

اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2000 )قرار التحكيم رقم ١032٩( )ق�شية ب�شاأن منتجات �شناعية(، متاحة يف الإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000329i1.html :العنوان

)53( ق�شية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�شا، 28 ني�شان/اأبريل 2000[ )مت احل�شول على التعوي�س مبوجب املادة 7٤(. انظر اأي�شا ق�شية كالوت رقم 6٤5 ]حمكمة 

ال�شتئناف يف ميالنو، اإيطاليا، ١١ كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩8 (.Bielloni Castello S.p.A. v. EGO S.A)[، اأي�شا يف يونيلك�س )مل ُتثبت الأدلة اأن البائع املت�شرر �شاعت منه عملية 
بيع من جراء قيامه باإعادة البيع اإىل طرف ثالث(.

http:// :ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان ،(FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l.) 2000 5٤( املحكم���ة الحتادي���ة، �شوي�ش���را، ١5 اأيلول/�ش���بتمرب(

cisgw3.law.pace.edu/cases/000915s2.html )مل ُي�ش���ر الطرف املخالف اإىل التدابري التي كان ينبغي اأن يتخذها الطرف املت�ش���رر للتخفيف من اخل�ش���ارة(. انظر اأي�ش���ا ق�شية 
كالوت رقم 2١7 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �شوي�ش���را، 26 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩7[ )يقع على الطرف املت�ش���رر عبء اإثبات اخل�ش���ارة( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ هيئة 
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآذار/مار�س ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم 76٤5(، يونيلك�س )"مبوجب مبادئ القانون العامة"، يقع على عاتق الطرف الذي يطالب بالتعوي�س 

عبء اإثبات وجود وكمية ال�شرر الناجت من املخالفة التي ارتكبها الطرف الآخر(.
http:// :ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان ،(FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l.) 2000 55( املحكم���ة الحتادي���ة، �شوي�ش���را، ١5 اأيلول/�ش���بتمرب(

���ر املادة 8 من القانون املدين ال�شوي�ش���ري(. انظر اأي�شا ق�ش���ية كالوت رقم 26١ ]حمكمة منطقة �شان، �شوي�شرا، 20 �شباط/ cisgw3.law.pace.edu/cases/000915s2.html )تف�شِّ
فرباي���ر ١٩٩7[ )القان���ون املحلي، ولي�س التفاقية، هو الذي يحدد كيفية ح�ش���اب التعوي�س اإذا تعّذر حتديد املبلغ(. لالطالع على تطبي���ق عملي لهذه القواعد، انظر حمكمة منطقة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :هامبورغ، اأملانيا، 26 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2003 )ق�ش���ية ب�ش���اأن مادة فثاليك الأنهيدري���د(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http:// :ات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان cases/031126g1.html؛ حمكمة براون�ش���فايغ، اأملانيا، 30 متوز/يوليه 200١، املحكمة اجلزئية )ق�ش���ية ب�ش���اأن فلزَّ

.cisgw3.law.pace.edu/cases/010730g1.html
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  36٤

املادة 76

)١( اإذا ف�ش���خ العقد وكان هناك �شعر جار للب�ش���ائع فللطرف الذي يطالب بالتعوي�س، اإذا مل يكن 
د يف العقد وال�شعر  قد قام بال�ش���راء اأو باإعادة البيع مبوجب املادة 75، اأن يح�ش���ل على الفرق بني ال�شعر املحدَّ
ة مبوجب املادة 7٤. ومع ذلك، اإذا كان الطرف  اجلاري وقت ف�شخ العقد وكذلك التعوي�شات الأخرى امل�شتحقَّ
ق ال�شعر اجلاري وقت ت�شلم الب�شائع بدًل من  الذي يطلب التعوي�س قد ف�ش���خ العقد بعد ت�ش���لُّمه الب�شائع، يطبِّ

ال�شعر اجلاري وقت ف�شخ العقد.

)2( لأغرا�س الفقرة ال�شابقة، فاإنَّ ال�شعر اجلاري هو ال�شعر ال�شائد يف املكان الذي كان ينبغي اأن 
يتم فيه ت�شليم الب�شائع اأو، اإذا مل يكن ثمة �شعر �شائد يف ذلك املكان، فال�شعر يف مكان اآخر ُيعدُّ بدياًل معقوًل، 

مع مراعاة الفروق يف تكلفة نقل الب�شائع. 

نظرة جمملة

١- تن����س امل���ادة 76 على اأنه يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يح�ش���ل على 
تعوي�س ُيح�ش���ب على اأ�ش���ا�س الفرق بني ال�ش���عر املحدد يف العقد وال�ش���عر 
اجلاري للب�ش���ائع اإذا ُف�ش���خ العقد وكان هناك �شعر جار للب�شائع ومل يكن 
د امل���ادة الزمان واملكان  الطرف املت�ش���رر قد عقد �ش���فقة بديلة.)١( وحتدِّ
د فيهما ال�ش���عر اجل���اري. وتن�س اأي�ش���ا العبارة  اللذي���ن ينبغ���ي اأن يح���دَّ
الأخرية من اجلملة الأوىل من الفقرة )١( على اأنه يجوز للطرف املت�شرر 
اأن يح�ش���ل على تعوي�س اإ�ش���ايف مبوجب �شيغة التعوي�س العامة املبّينة يف 

املادة 7٤. وال�شيغة الواردة يف املادة 76 هي �شيغة ماألوفة.)2(

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

2- امل���ادة 76 هي ال�ش���يغة الثانية من �ش���يغتي تعوي����س تنطبقان يف 
حالة ف�شخ العقد. فبينما حت�شب املادة 75 التعوي�س ب�شورة ملمو�شة، عن 
 طريق الإ�ش���ارة اإىل ال�ش���عر الوارد يف �شفقة بديلة فعلية، حت�شب املادة 76 
دة، ع���ن طريق الإ�ش���ارة اإىل ال�ش���عر اجلاري يف  التعوي����س ب�ش���ورة جمرَّ
ل احل�شاب امللمو�س للتعوي�س.)3( وتن�س   ال�شوق. ومبقت�شى التفاقية، يف�شَّ
الفق���رة )١( من املادة 76 على اأن �ش���يغة التعوي�س ال���واردة فيها ل تكون 
متاحة اإذا عقد الطرف املت�شرر �شفقة بديلة.)٤( وحيث اأعاد بائع مت�شرر 
بيع كمية اأقل من كمية الب�شائع املحددة يف العقد، ح�شبت اإحدى املحاكم 
تعوي�ش���ا وفقا للمادة 75 على اأ�ش���ا�س الب�ش���ائع التي اأعيد بيعها وتعوي�شا 
وفق���ا للمادة 76 على اأ�ش���ا�س الب�ش���ائع الت���ي مل ُتبع.)5( وح�ش���بت حمكمة 
اأخ���رى التعوي����س وفقا للم���ادة 76 ولي�س وفق���ا للمادة 75 حي���ث قام بائع 
مت�ش���رر باإعادة بيع الب�شائع اإىل طرف ثالث ب�شعر اأدنى كثريا من ال�شعر 
املحدد يف العقد ومن ال�ش���عر يف ال�ش���وق.)6( واإذا مل تكن هناك �شلة كافية 
بني العقد و�ش���فقة ال�ش���راء البديل���ة املزعومة، جاز للم�ش���رتي اأن يطالب 

بالتعوي�س على اأ�شا�س املادة 76.)7(

3- وتن����س العبارة الأخرية م���ن اجلملة الأوىل من امل���ادة 76 )١( على 
اأنه يجوز للطرف املت�ش���رر اأن يح�ش���ل على تعوي�س اإ�ش���ايف مبوجب �ش���يغة 
التعوي����س العام���ة املبّينة يف امل���ادة 7٤. وقد رئي اأنه يجوز للطرف املت�ش���رر 

اأن يختار احل�ش���ول على التعوي�س وفق���ا لأحكام املادة 7٤ حتى عندما يكون 
بو�ش���عه احل�ش���ول على تعوي�س وفقا للمادة 76.)8( واإذا مل ت�ش���توف �شروط 
احل�ش���ول عل���ى تعوي�س وفق���ا للم���ادة 76، ميكن م���ع ذلك احل�ش���ول على 
تعوي�س وفقا للمادة 7٤.)٩( وقد منحت اإحدى هيئات التحكيم الربح ال�شائع 
كتعوي�س، مبوجب املادة 7٤، حيث مل يوجد دليل على �شعر ال�شوق.)١0( وحيث 
يك���ون التعوي�س عن الربح املفقود كافيا متاما لتعوي�س الطرف املت�ش���رر، ل 

يحق لهذا الطرف احل�شول على تعوي�س اإ�شايف مبوجب املادة 76.)١١(

�س التعوي�س امل�ش���تحق عن ال�ش���رر مبقت�ش���ى امل���ادة 76 اإذا  ٤- ويخفَّ
ثبت اأن الطرف املت�ش���رر مل يخفف هذا ال�ش���رر وفقا ملا تن�س عليه املادة 
�س بها اخل�شارة.  77.)١2( ويعادل التخفي�س القيمة التي كان يتعني اأن تخفَّ

انظر الفقرتني ١0 و١١ اأدناه.

5- وعم���ال بامل���ادة 6، يجوز للبائع وامل�ش���رتي اأن يتفقا على اخلروج عن 
ال�ش���يغة املبّين���ة يف امل���ادة 76 اأو تعدي���ل اآثارها. وقد ذك���رت اإحدى هيئات 
التحكيم اأن التفاق الذي ُيربم بعد حدوث املخالفة لت�شوية نزاع يتعلق بعدم 
تنفيذ اأحد الطرفني للتزاماته يحل حمل حق الطرف املت�شرر يف احل�شول 

على تعوي�س مبقت�شى اأحكام التعوي�س املن�شو�س عليها يف التفاقية.)١3(

�شروط انطباق املادة 76

6- تنطبق املادة 76 اإذا ُف�شخ العقد )انظر الفقرة 7 اأدناه( وكان هناك 
�ش���عر جار للب�ش���ائع )انظر الفقرة 8 اأدناه( ومل يكن الطرف املت�شرر قد 

عقد �شفقة بديلة )انظر الفقرة ٩اأدناه(.)١٤(

7- ول تنطبق املادة 76 اإذا مل ُيف�شخ العقد.)١5( ومن ثم فاإن هذه املادة 
ل تنطب���ق اإذا مل يك���ن الطرف املت�ش���رر قد اأعلن ف�ش���خ العقد عندما كان 
يح���ق له ذلك)١6( اأو اإذا مل يكن الطرف املت�ش���رر قد اأ�ش���در اإعالنا نافذا 

بالف�شخ الفعلي.)١7(

8- ول مي�ك���ن تطبيق �ش���يغة امل���ادة 76 اإل اإذا كان هناك �ش���عر جار. 
وال�ش���عر اجلاري هو ال�ش���عر الذي يتم تقا�ش���يه عادة يف ال�ش���وق للب�شائع 



�لت���ي من نف�س �لنوع ويف �لظ���روف �ملماثلة.)18( وقد �متنعت �إحدى هيئات 
�لتحكيم عن ��س���تخد�م �لأ�س���عار �ملن�س���ورة يف جملة جتارية لأن �لأ�س���عار 
�ملذكورة كانت تتعلق ب�س���وق خمتلفة عن �ل�س���وق �لتي كانت �ست�س���لَّم فيها 
�لب�س���ائع مبقت�س���ى �لعقد وكان توفيق ذلك �ل�سعر غري ممكن.)19( وقبلت 
هيئة �لتحكيم نف�سها ك�سعٍر جاٍر �ل�سعر �لذي تفاو�س علي�ه �لبائع �ملت�س�رر 
ف����ي عق�د بديل ل�م ُيربم ف�ي نهاي�ة �ملط�اف.)20( ور�أت هيئ�ة حتكيم �أخ�رى 
�أن �لط���رف �ملت�س���رر ل����م يتم�ك���ن م����ن �إثب�ات �ل�س����عر �جل����اري للفح���م 
�حلج���ري عموما �أو للفحم �حلجري �لذي م���ن نوعية معينة لأن متطلبات 
�مل�س���رين متباين���ة ول توجد ب�ور�س���ة �س���لع.)21( ور�أت حمكم���ة �أخرى �أن 
�لقيمة "�ملحققة يف �ملز�د" للب�س���ائع �لتي يحتفظ بها م�س���ر مع�سر ميكن 
�أن تكون ذ�ت �س���لة �إذ� �س���عى �لبائع �ملت�سرر �إىل �حل�س���ول على تعوي�س 
مبوج���ب �ملادة 76.)22( وذك���رت �إحدى �ملحاكم �أن �لربح �لذي �س���اع على 
د مبقت�س���ى �مل���ادة 76، و�أيدت منح �لبائع �ملت�س���رر  �لبائ���ع ينبغي �أن يحدَّ
تعوي�س���ا تبل���غ ن�س���بته 10 يف �ملائ���ة من �لثم���ن �ملحدد يف �لعقد لأن �س���عر 
�ل�س���وق لتلك �لب�س���ائع )حلوم غزلن جممدة( كان �آخ���ذ� يف �لنخفا�س 
وكان �لبائ���ع ق���د حدد هام�س ربحه بن�س���بة 10 يف �ملائ���ة، وهو �أدنى معدل 
ممكن.)23( ورئي �أي�سا �أن �ل�سعر �جلاري لأغر��س �ملادة 55 ميكن حتديده 
با�س���تخد�م �ملنهجية �لو�ردة يف �لفق���رة 55 لتحديد �لثمن مبوجب عقد ل 

يت�سمن �سر�حة �أو �سمنا حتديد� للثمن �أو ترتيبات لتحديد �ل�سعر.)24( 

9- ول يج���وز �حل�س���ول عل���ى تعوي�س مبوج���ب �ملادة 76 �إذ� ��س���ري 
�لطرف �ملت�س���رر ب�س���ائع بديلة. وحيث مل ي�سلِّم �لبائع �لب�سائع ومل ي�سر 
ر �أن تعوي�س �مل�سري ُيح�سب مبوجب  �مل�س���ري �ملت�سرر ب�سائع بديلة، تقرَّ

�ملادة 76.)25(

ح�ساب �لتعوي�س

10 - يحق للطرف �ملت�س���رر �أن يح�سل على �لفرق بني �ل�سعر �ملحدد يف 
�لعقد و�ل�سعر �جلاري يف �لوقت و�ملكان �ملحددين مبقت�سى �ملادة 76.)26( 

و�لوقت �لذي ُيحدد فيه �ل�س���عر �جلاري هو تاريخ �لف�سخ �لنافذ للعقد؛)27( 
بيد �أنه �إذ� ت�س���لم �لطرف �ملت�سرر �لب�س���ائع قبل �لف�سخ، يكون �لوقت ذو 
�ل�س���لة هو هذ� �لتاريخ �لأ�سبق.)28( وقد رئي �أنه �إذ� كان �لإخطار بالف�سخ 
غري �س���روري لأن �لبائع �أعلن "دون لب�س وقطعيا" �أنه لن ينفذ �لتز�ماته، 
د بتاريخ �إعالن �مللتزم عزمه على  فاإن وقت �لف�سخ لأغر��س �ملادة 76 يحدَّ
ع���دم �لتنفيذ.)29( وفيما يتعلق بالق�س���ايا �لتي حتدد ما ي�س���كل دليال على 
�ل�س���عر �جلاري، �نظر �لفقرة 8 �أعاله. وقد ق�ست �إحدى هيئات �لتحكيم 
بتعوي�س مببلغ معقول حيث مل ُيثبت �لطرفان �سعر �ل�سوق.)30( وحيث يكون 
�س���عر �ل�س���وق �جلاري �أقل من �ل�س���عر �لو�رد يف �لعقد، ل ي�ساب �مل�سري 
باأ�س���ر�ر �إذ� كانت �ملطالبة م�ستندة �إىل �ملادة 76.)31( و��ستخدمت �إحدى 
هيئات �لتحكيم �ل�س���عر �ملن�س���و�س عليه يف �لعقد كاأ�سا�س لتحديد �ل�سعر 
�جل���اري حي���ث مل يكن متاح���ا �أي دليل غ���ريه.)32( ورف�س���ت هيئة حتكيم 
�خرى ��س���تخد�م �لأ�سعار �لو�ردة يف �لعقود �ملماثلة �لتي �أبرمها �مل�سري، 
و��ستخدمت بدل من ذلك �ل�سعر �لدويل لل�سلعة.)33( وحيث يكون �لطرفان 
قد و�سعا يف عقدهما ترتيبا حل�ساب �ل�سعر �جلاري، يعترب ذلك �ل�سعر هو 

�ل�سعر �جلاري.)34(

11- وتبني �لفقرة )2( من �ملادة 76 مكان حتديد �ل�س���عر �جلاري. وقد 
طبقت �إحدى هيئات �لتحكيم هذ� �حلكم فر�أت �أن �ملكان ذ� �ل�سلة لتحديد 
�ل�سعر �جلاري هو ميناء �لت�سليم.)35( ويف �إطار عقد ب�سرط '�ل�سعر �سامال 
 �لتكلف���ة و�ل�س���حن و�لتاأمني'، يكون مكان �لت�س���ليم هو مين���اء �ملغادرة.)36( 
ويف ق�س���ية �أخ���رى ح���ددت �ملحكمة م���كان �لت�س���ليم باأنه ميناء �ملق�س���د 

�لنهائي يف �إطار عقد ب�سرط '�لكلفة و�أجور �ل�سحن'.)37( 

عبء �لإثبات

12- رغم �أن �ملادة 76 ل تذكر �لطرف �لذي يتحمل عبء �إثبات عنا�سر 
ذل���ك �حلكم، فق���د حّملت �لق���ر�ر�ت هذ� �لع���بء للطرف �ل���ذي يطالب 

بالتعوي�س.)38(

احلوا�شي

)1( تن�س �ملادتان 45 )1( )ب( و61 )1( )ب( على �أنه يجوز �أن يح�سل �مل�سري �ملت�سرر و�لبائع �ملت�سرر، على �لتو�يل، على تعوي�س على �لنحو �ملن�سو�س عليه يف �ملادتني 

74 و75 �إذ� تخلف �لطرف �لآخر عن �لتنفيذ �لذي ي�سرطه �لعقد �أو �لتفاقية.
)2( هيئ���ة �لتحكي���م �لتابع���ة لغرفة �لتجارة �لدولية، ت�س���رين �لثاين/نوفمرب 1996 )قر�ر �لتحكيم رقم 8502(، يونيلك�س )�إ�س���ارة �إىل كل من �مل���ادة 76 من �لتفاقية و�ملادة 

7-4-6 من قو�عد �ليونيدرو� للعقود �لتجارية �لدولية(؛ جلنة �لتحكيم �لقت�س���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�س���ينية، جمهورية �ل�س���ني �ل�س���عبية، �أيلول/�س���بتمرب 2004 )ق�س���ية ب�ساأن 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040900c1.html :منتجات فولذ(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن

)3( ق�س���ية كالوت رقم 166 ]هيئة �لتحكيم �مللحقة بغرفة �لتجارة يف هامبورغ، �أملانيا، 21 �آذ�ر/مار�س، 21 حزير�ن/يونيه 1996[ )ت�ست�س���وب �لتفاقية ح�س���اب �لتعوي�س 

بطريقة ملمو�سة( )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.
)4( �نظر هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، �أيلول/�س���بتمرب 1996 )قر�ر �لتحكيم رقم 8574(، يونيلك�س )ل ميكن �حل�س���ول على تعوي�س مبوجب �ملادة 76، لأن 

�لطرف �ملت�سرر �أبرم �سفقات بديلة، رغم �أنه فعل ذلك قبل �أن يف�سخ �لعقد ولذلك مل يكن بالو�سع ��ستخد�م �ل�سفقات �لبديلة لقيا�س �لتعوي�س مبوجب �ملادة 75(. �نظر �أي�سا ق�سية 
كالوت رقم 348 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف هامبورغ، �أملانيا، 26 ت�سرين �لثاين/نوفمرب 1999[ )ل ُيح�سب �لتعوي�س مبوجب �ملادة 76 لأن �لتعوي�س ل ميكن �أن ُيح�سب بالرجوع �إىل 
�س���فقات فعلية(؛ Tallinna Ringkonnakohus، �إ�س���تونيا، 19 �س���باط/فرب�ير 2004 (Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS Maseko)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت 
على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219e3.html )مل ُتربم �سفقة بديلة لبيع معجون �لطماطم �لذي رف�س �مل�سري طلبه(؛ �ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف غر�ت�س، 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html :لنم�س���ا، 24 كانون �لثاين/يناير 2002 )ق�س���ية ب�س���اأن ماكينة حفر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعن���و�ن� 

)�أعاد �مل�سري بيع �ملاكينة بنف�س �ل�سعر �لذي ح�سل به عليها وطالب بالربح �ل�سائع(.
)5( ق�س���ية كالوت رقم 130 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�س���لدورف، �أملانيا، 14 كانون �لثاين/يناير 1994[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(. �نظر �أي�سا هيئة �لتحكيم �لتابعة 

لغرفة �لتجارة �لدولية، ت�سرين �لأول/�أكتوبر 1996 )قر�ر �لتحكيم رقم 8740(، يونيلك�س )ل يحق �مل�سري �ملت�سرر �لذي مل يتمكن من �إثبات �سعر �ل�سوق �أن يح�سل على تعوي�س 
مبوجب �ملادة 76، ول يحق له �حل�سول على تعوي�س مبوجب �ملادة 75 �إل من حيث �أنه عقد �سفقات �سر�ء بديلة(؛ لكن قارن جلنة �لتحكيم �لقت�سادي و�لتجاري �لدويل �ل�سينية، 
جمهورية �ل�س���ني �ل�س���عبية، 30 ت�س���رين �لأول/�أكتوبر 1991، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911030c1.html )�مل�سري 
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املت�ش���رر الذي عقد �ش���فقات �ش���راء عن جزء فقط من الكمية املحددة يف العقد مت رغم ذلك منحه تعوي�شا مبوجب املادة 75 عن الكمية الواردة يف العقد م�شروبة بالفرق بني �شعر 
الوحدة الوارد يف العقد و�شعر الوحدة الوارد يف ال�شفقة البديلة(.

)6( ق�شية كالوت رقم 227 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملانيا، 22 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩2[.

)7( جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١١ �ش���باط/فرباير 2000 )ق�شية ب�شاأن معدن ال�شليكون(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000211c1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٩8١ ]جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني 
ال�شعبية، 25 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩8 )ق�شية ب�شاأن حديد زهر قاعدي([ )متت امل�شرتيات البديلة املزعومة قبل ف�شخ العقد(.

)8( ق�شية كالوت رقم ٤27 ]املحكمة العليا، النم�شا، 28 ني�شان/اأبريل 2000[ )يجوز للطرف املت�شرر اأن يطالب بالتعوي�س مبوجب املادة 7٤ ما مل يكن الطرف يعقد ب�شفة 

منتظمة �شفقات مماثلة وقد حدد واحدة منها باعتبارها �شفقة بديلة باملعنى املق�شود يف املادة 75(؛ ق�شية كالوت رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة 
د التعوي�س باعتباره الفرق بني ال�شعر  وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١6 اآذار/مار�س ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم ١٩٩٤/١55([ )ت�ش���ري اإىل املادة 7٤ ولكن حتدِّ

الوارد يف العقد وال�شعر امل�شتخدم يف �شفقة بديلة(.
)٩( جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2007 )ق�شية ب�ش���اأن اأنظمة اإنتاج اأقرا�س م�شغوطة من نوع 

CD-R ونوع DVD-R(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html )ل يوجد دليل لإثبات �شعر ال�شوق، ولكن يوجد 
http://cisgw3. :دليل على الربح ال�ش���ائع(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 20 �ش���باط/فرباير 2002 )ق�ش���ية ب�ش���اأن اأحذية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
law.pace.edu/cases/020220g1.html )مل ُيتح امل�ش���رتي للبائع مدة اإ�ش���افية (Nachfrist) حيث تاأخر البائع يف الت�ش���ليم، ولذلك مل يكن يحق له ف�ش���خ العقد(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 
 866 ]جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 2٤ ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩7 )ق�شية ب�ش���اأن األومنيوم موؤك�َشد([ )مل ُيف�ش���خ العقد ومل ُتعقد 

�شفقة بديلة(.
)١0( جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2007 )ق�شية ب�ش���اأن اأنظمة اإنتاج اأقرا�س م�شغوطة من نوع 

CD-R ونوع DVD-R(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html )ل يوجد دليل لإثبات �شعر ال�شوق، ولكن يوجد 
دليل على الربح ال�شائع(.

)١١( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 5 اآذار/مار�س ١٩٩8 )قرار التحكيم رقم ١٩٩7/١60(، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980305r2.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http:// :١2( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف غرات�س، النم�ش���ا 2٤ كانون الثاين/يناير 2002 )ق�ش���ية ب�ش���اأن ماكينة حفر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان(

cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html )ادعى البائع اأن امل�شرتي باع ب�شعر ال�شوق، ولكن مل ُيثبت هذا الدعاء(.

)١3( جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ١ ني�شان/اأبريل ١٩٩3 )قرار التحكيم رقم 75(، يونيلك�س، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

. www.cisg.law.pace.edu/cgi-bin/isearch :يف الإنرتنت على العنوان
)١٤( Tallinna Ringkonnakohus، اإ�ش���تونيا، ١٩ �ش���باط/فرباير 200٤ (Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS Maseko)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219e3.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 30 ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 
 ١٩٩7 )ق�ش���ية ب�ش���اأن برتقال معّلب(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971130c1.html )اأبرم امل�ش���رتي �ش���فقتي �ش���راء

بديلتني(.
)١5( ق�ش���ية كالوت رقم ٤7٤ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 2٤ كانون الثاين/يناير 2000 )قرار 

 (Novia Handelsgesellschaft mbH v. 200اإ�ش���تونيا، ١٩ �ش���باط/فرباير ٤ ،Tallinna Ringkonnakohus ؛)التحكيم رقم ١٩٩٩/5٤([ )املادة 76 ل تنطبق حيث مل ُيف�ش���خ العقد
(AS Maseko، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219e3.html )رف�س امل�شرتي تقدمي طلبات ل�شراء معجون الطماطم، 
http://cisgw3.law.pace. :وف�شخ البائع العقد(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 20 �شباط/فرباير 2002 )ق�شية ب�شاأن اأحذية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

edu/cases/020220g1.html )مل يتح امل�شرتي للبائع مدة اإ�شافية (Nachfrist) حيث تاأخر البائع يف الت�شليم(.

)١6( ق�شية كالوت رقم ١76 ]املحكمة العليا، النم�شا، 6 �شباط/فرباير ١٩٩6[ )ل يوجد ف�شخ( )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١7( ق�شية كالوت رقم 238 ]املحكمة العليا، النم�شا، ١2 �شباط/فرباير ١٩٩8[ )اإعالن الف�شخ مفرط التبكري( )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١8( ق�ش���ية كالوت رق���م 3١8 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �ش���يلي، اأملاني���ا، 2 اأيلول/�ش���بتمرب ١٩٩8[ )الدلي���ل مل ُيثب���ت ال�ش���عر اجلاري(. لك���ن انظر املحكم���ة الإقليمية 

 العلي���ا يف براون�ش���فايغ، اأملاني���ا، 28 ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر ١٩٩٩، يونيلك����س )احل�ش���اب بالرج���وع لي����س اإىل �ش���عر ال�ش���وق ب���ل اإىل هام����س رب���ح البائ���ع، ال���ذي كان اأق���ل مع���دل 
ممكن(.

)١٩( جلن���ة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، ١8 ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩١، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html )الدليل مل ي�ش���ع يف العتبار �ش���روط الت�ش���ليم الواردة يف العقد(؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 20 كانون الثاين/يناير ١٩٩3 )ق�ش���ية ب�ش���اأن �ش���ليكون حديدي(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cases/930120c1.html )الت�شليم يف ميناء ال�شحن، مبوجب عقد 'ت�شليم على ظهر ال�شفينة'(.

)20( جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، 20 كانون الثاين/يناير ١٩٩3 )ق�شية ب�ش���ان �شليكون حديدي(، ترجمة بالإنكليزية 

متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930120c1.html )الت�شليم يف ميناء ال�شحن، مبوجب عقد 'ت�شليم على ظهر ال�شفينة'(.
)2١( هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التجارة الدولية، ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩6 )ق���رار التحكيم رقم 87٤0(، يونيلك����س )قيمة الفحم احلجري ذاتي���ة، لأنها تتوقف على 

احتياجات امل�ش���رتي و�ش���روط ال�ش���حن؛ ول ميكن للطرف املت�شرر، الذي مل يقدم مطالبة مبوجب املادة 7٤، اأن يح�ش���ل على تعوي�س مبوجب املادة 75 اإل من حيث اأنه عقد �شفقات 
بديلة(.

)22( ق�شية كالوت رقم 308 ]املحكمة الحتادية يف اأ�شرتاليا، اأ�شرتاليا، 28 ني�شان/اأبريل ١٩٩5[ )رتَّب للتقييم مديُر اإع�شار( )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)23( املحكمة الإقليمية العليا يف براون�شفايغ، اأملانيا، 28 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩، يونيلك�س.

)2٤( ق�شية كالوت رقم 5٩5 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ١5 اأيلول/�شبتمرب 200٤[.

)25( ق�شية كالوت رقم 328 ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، 2١ ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[.
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930120c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930120c1.html


)26( �ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعليا يف هامبورغ، �أملانيا، ٤ متوز/يوليه ١٩٩٧، يونيلك�س؛ جلنة �لتحكيم �القت�ش���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، �أيلول/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040900c1.html :شبتمرب 2٠٠٤ )ق�شية ب�شاأن منتجات فوالذ(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
)2٧( جلن����ة �لتحكي����م �ل�شينية �لدولي����ة �القت�شادية و�لتجارية، جمهورية �ل�ش����ني �ل�شعبية، �أيلول/�شبتم����رب 2٠٠٤ )ق�شية ب�شاأن منتجات فوالذ(، ترجم����ة باالإنكليزية متاحة يف 

�الإنرتن����ت على �لعن����و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040900c1.html؛ جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شيني����ة، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، 2٠ �شباط/فرب�ير 
١٩٩٤ )ق�شية ب�شاأن مادة �ل�شي�شتاين(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940220c1.html؛ �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف غر�ت�س، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951109a3.html :لنم�شا، ٩ ت�شرين �لثاين/نوفمرب ١٩٩٥، )ق�شية ب�شاأن �ألو�ح رخام(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�
http:// :2٨( جلن���ة �لتحكي���م �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ١٨ ني�شان/�أبريل ١٩٩١، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن(

cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html )ال تو�ِفق على �لتاريخ �لذي �دعاه �لطرف �ملت�شرر(.

)2٩( ق�شي���ة كالوت رق���م ٥٩٥ ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، ١٥ �أيلول/�شبتمرب 2٠٠٤[؛ جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني 

�ل�شعبي���ة، ١١ �شباط/فرب�ي���ر 2٠٠٠ )ق�شية ب�شاأن معدن �ل�شيليكون(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت عل���ى �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000211c1.html؛ 
جلن���ة �لتحكي���م �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�ش���ني �ل�شعبية، ١ �شباط/فرب�ير 2٠٠٠ )ق�شية ب�شاأن �شبيكة �شليك���ون ومنغنيز( )ق�شية ب�شاأن خليط �شيليكون 
ومنغنيز(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html )�لت�شليم يف ميناء �ل�شحن مبوجب عقد ب�شرط '�لكلفة و�أجور 

�ل�شحن'(.
)٣٠( ق�شي���ة كالوت رق���م ٩٧6 ]جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، 26 حزير�ن/يونيه 2٠٠٣[ )ق�شية ب�شاأن �الألومينا(، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030626c1.html :باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
)٣١( جلن���ة �لتحكي���م �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ١ �شباط/فرب�ير 2٠٠٠ )ق�شية ب�شاأن خليط �شيليكون ومنغنيز( ، ترجمة باالإنكليزية 

متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html )�لت�شليم يف ميناء �ل�شحن مبوجب عقد ب�شرط '�لكلفة و�أجور �ل�شحن'(.
)٣2( ق�شية كالوت رقم ٨٠٧ ]جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ٣٠ حزير�ن/يونيه ١٩٩٩ )ق�شية ب�شاأن زيت �لنعناع([ )�شلم 

�لبائع جزء� من �لب�شائع(.
)٣٣( ق�شي���ة كالوت رق���م ٩٨١ ]جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتج���اري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، 2٥ كان���ون �الأول/دي�شمرب ١٩٩٨ )ق�شية ب�شاأن حديد زهر 

قاعدي([ )�شفقة �ل�شر�ء �لبديلة �ملزعومة �أُبرمت قبل ف�شخ �لعقد(.
)٣٤( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�شناعة يف �الحتاد �لرو�شي، �الحتاد �لرو�شي، ١٩ كانون �الأول/دي�شمرب ١٩٩٥ )قر�ر �لتحكيم رقم ١٩٩٤/١٣٣(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951219r1.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
)٣٥( جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ٩ كانون �لثاين/يناير 2٠٠٨ )ق�شية ب�شاأن �ل�شيليكون �لفلزي(، ترجمة باالإنكليزية متاحة 

يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080109c1.html. �نظر �أي�شا جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، 2٩ 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040929c1.html :أيلول/�شبتمرب 2٠٠٤ )ق�شية ب�شاأن م�شحوق بذور �ل�شلجم �لهندي(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

)٣6( Tallinna Ringkonnakohus، �إ�شتوني���ا، ١٩ �شباط/فرب�ي���ر 2٠٠٤ (Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS Maseko)، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على 

�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219e3.html )رف����س �مل�شرتي ��شتالم معجون �لطماطم ح�شب �ملطلوب مبوجب �لعق���د(؛ جلنة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري 
http:// :ل���دويل �ل�شيني���ة، جمهوري���ة �ل�ش���ني �ل�شعبي���ة، ١ �شباط/فرب�ير 2٠٠٠ )ق�شي���ة ب�شاأن خلي���ط �شيليكون ومنغنيز(، ترجم���ة باالإنكليزية متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن�
cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html )�لت�شلي���م يف مين���اء �ل�شحن مبوجب عقد ب�ش���رط '�لكلفة و�أجور �ل�شحن'(؛ جلنة �لتحكيم �القت�ش���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :جمهوري���ة �ل�ش���ني �ل�شعبية، 2٠ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٣ )ق�شية ب�شاأن �ل�شيليكون �حلديدي(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن

cases/930120c1.html )�لت�شليم يف ميناء �ل�شحن مبوجب عقد ب�شرط '�لكلفة و�أجور �ل�شحن'(.

)٣٧( جلن���ة �لتحكي���م �القت�شادي و�لتجاري �لدويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ١ �شباط/فرب�ير 2٠٠٠ )ق�شية ب�شاأن خليط �شيليكون ومنغنيز(، ترجمة باالإنكليزية 

متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html )�لت�شليم يف ميناء �ل�شحن مبوجب عقد ب�شرط '�لكلفة و�أجور �ل�شحن'(.
)٣٨( �نظ���ر، عل���ى �شبيل �ملثال، ق�شية كالوت رقم ٣١٨ ]�ملحكم���ة �الإقليمية �لعليا يف �شيلي، �أملانيا، 2 �أيلول/�شبتمرب ١٩٩٨[ )مل ُيثبت �مل�شرتي �ملت�شرر �ل�شعر �جلاري(؛ جلنة 

�لتحكي���م �القت�ش���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�شيني���ة، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، ٥ �شباط/فرب�ير ١٩٩6 )ق�شية ب�شاأن �لفول �ل�ش���ود�ين(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على 
�لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960205c1.html؛ ولك���ن �نظ���ر ق�شي���ة كالوت رقم ٩٧6 ]جلن���ة �لتحكيم �القت�شادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�شينية، جمهورية �ل�شني 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030626c1.html :ل�شعبية، 26 حزير�ن/يونيه 2٠٠٣[ )ق�شية ب�شاأن �الألومينا(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن�

٣6٧ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930120c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930120c1.html
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املادة 77

يجب على الطرف الذي يتم�شك مبخالفة العقد اأن يتخذ التدابري املعقولة واملالئمة للظروف للتخفيف 
من اخل�ش���ارة الناجمة عن املخالفة، مبا فيها الك�ش���ب الذي فات. واإذا اأهمل القيام بذلك فللطرف املخّل اأن 

يطالب بتخفي�س التعوي�س بقدر اخل�شارة التي كان ميكن جتّنبها.

مقّدمة

١- ت�ش���رتط امل���ادة 77 على الطرف املت�ش���رر املطال���ب بالتعوي�س اأن 
يتخذ تدابري معقولة للتخفيف من اخل�شارة؛ فاإذا مل يقم بذلك، فللطرف 
املخالف اأن يطالب بتخفي�س التعوي�س امل�ش���تحق باملقدار الذي كان ينبغي 
اأن تخفف به اخل�شارة. واإذا مل يطلب الطرف املت�شرر تعوي�شا، �شواء عن 

طريق مطالبة اإيجابية اأو عن طريق املعاو�شة، فال تنطبق املادة 77.)١(

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

2- ت���رد امل���ادة 77 يف الفرع الثاين )التعوي�س( من الف�ش���ل اخلام�س 
م���ن اجل���زء الثالث، ومن ث���م ل تنطبق �ش���راحة على تدابري النت�ش���اف 
الأخ���رى غري التعوي�س املتاح مبقت�ش���ى التفاقية. وجت���وز املطالبة بتكلفة 
اتخ���اذ خط���وات معقول���ة لتخفيف الأ�ش���رار، وذل���ك كجزء م���ن مطالبة 

الطرف املت�شرر بالتعوي�س عن ال�شرر مبوجب املادة 7٤.)2(

3- ويذك���ر اأح���د القرارات اأن قاعدة تخفيف ال�ش���رر جترب امل�ش���رتي 
على �ش���راء ب�ش���ائع بديلة اإذا كان ذلك ممكنا على وجه معقول.)3( ويحق 

للم�شرتي عندئذ احل�شول على تعوي�س ُيح�شب بالرجوع اإىل املادة 75.

٤- وميكن اأن ت�ش���رتط مواد اأخرى م���ن التفاقية على الطرفني اتخاذ 
تدابري حمددة حلماية م�شاحلهما من اخل�شارة. فاملواد 85 اإىل 88 تن�س 
مث���ال على اأنه يجب على امل�ش���رتين والبائعني اتخاذ تدابري معقولة حلفظ 
ما يوجد يف حيازتهما من ب�شائع عقب الف�شخ.)٤( وقد اأ�شارت هيئة حتكيم 
اإىل امل���ادة 88 عندم���ا بتت فيما اإن كان البائع قد ت�ش���رف مبعقولية فيما 

يت�شل بب�شائع �شريعة العطب.)5(

5- ووفق���ا للمادة 6، يجوز للبائع وامل�ش���رتي التف���اق على اخلروج عن 
ال�ش���يغة املحددة يف املادة 77 اأو عل���ى تعديلها. وقد خل�س اأحد القرارات 
اإىل اأنه اإذا �ش���عى الطرف املت�ش���رر اإىل اإنفاذ �شرط جزائي وارد يف العقد 
فال ُتلزم املادة 77 ذلك الطرف املت�شرر بتخفي�س اجلزاء بغية التخفيف 

من اخل�شارة.)6(

د املادة 77 النقط���ة من الجراءات القانونية التي يجب فيها  6- ول حتدِّ
اأن تنظ���ر املحكمة اأو هيئة التحكيم يف م�ش���األة التخفيف من اخل�ش���ارة. وقد 
خل����س اأح���د الق���رارات اإىل اأن م�ش���األة م���ا اإن كان ينبغي اأن يت���م النظر يف 
التخفيف يف اإجراء قانوين على اأ�شا�س الوقائع اأم يف اإجراء منف�شل لتحديد 

التعوي�س هي م�شاألة اجرائية يحكمها القانون الداخلي ل التفاقية.)7(

 تدابري التخفيف من اخل�شارة

7- يتع���ني على الطرف املت�ش���رر ال���ذي يطالب بالتعوي����س اأن يخفف 
من اخل�ش���ائر باتخاذ ما ميكن اأن يتخذه دائن ر�ش���يد يت�شرف بح�شن نية 
م���ن خطوات يف �ش���وء الظ���روف.)8( واإذا كان العقد قد ُف�ش���خ بالفعل فاإن 
الإخطار الذي يوجهه الطرف املت�ش���رر اإىل الطرف املخالف ب�ش���اأن عمل 
مقرتح للتخفيف من اخل�ش���ارة ل ُيلغي الف�ش���خ الذي مت �ش���ابقا.)٩( ويجوز 
يف بع�س الظروف اإعفاء الطرف املت�ش���رر من اتخاذ هذه التدابري )انظر 

الفقرتني ١١ و١٤ اأدناه(.

د املادة 77 �شراحًة الوقت الذي يجب اأن يتخذ فيه الطرف  8- ول حتدِّ
املت�ش���رر تدابري التخفيف. وت�ش���ري عدة قرارات اإىل اأن الطرف املت�ش���رر 
لي����س ملزم���ا بالقيام بالتخفيف يف الفرتة ال�ش���ابقة لف�ش���خ العقد )اأي يف 
الوق���ت الذي ل يزال يجوز فيه لكل من الطرفني اأن يطالب الطرف الآخر 
بتنفيذ التزاماته(.)١0( بيد اأنه اإذا اتخذ الطرف املت�شرر تدابري للتخفيف 
فاإنه يجب اأن يفعل ذلك خالل مدة معقولة يف �شوء الظروف. وقد خل�س 
اأح���د الق���رارات اإىل اأن قي���ام البائع باإعادة بيع الب�ش���ائع اإىل طرف ثالث 
بعد �ش���هرين من رف�شها هو ت�ش���رف معقول يف �شياق �شناعة املو�شة.)١١( 
وخل�س قرار اآخر اإىل اأن قيام امل�ش���رتي ب�شراء ب�شائع بديلة بعد اأ�شبوعني 
تقريبا من اإعالن البائع اأنه لن ينفذ التزاماته لي�س تق�شريا يف التخفيف 

من اخل�شارة رغم اأن ال�شعر قد ارتفع ارتفاعا حادا يف �شوق متقلبة.)١2(

التدابري التي يتخذها امل�ضرتون املت�ضررون

٩- خل�ش���ت الق���رارات اإىل اأن التداب���ري التالية من جانب امل�ش���رتين 
املت�ش���ررين تدابري معقولة: اإبرام �ش���فقات بيع بديلة خالل فرتة معقولة 
وباأ�ش���عار معقولة لال�شتعا�شة عن الب�ش���ائع التي مل يتم ت�شليمها؛)١3( دفع 
مبلغ ملوّرد اآخر لتعجيل ت�ش���ليم اأجهزة �ش���غط �ش���بق طلبها وميكن اأن حتل 
د ب�شبب عدم  حمل اأجهزة ال�شغط املعيبة؛)١٤( التعاقد مع طرف ثالث مورِّ
ق���درة الطرف املخالف على ت�ش���ليم قوالب �ش���بك يف الوق���ت املحدد؛)١5( 
التعاقد مع طرف ثالث ملعاجلة ب�ش���ائع جلدي���ة عندما رف�س البائع اعادة 
ماكينات الدباغة التي كان قد باعها اإىل امل�ش���رتي ثم ا�ش���رتجعها لإدخال 
تعديالت عليها؛)١6( موا�ش���لة طبع قما�س م�شرتى رغم اكت�شاف م�شكالت 
يف القما����س؛)١7( طل���ب اإذن خا����س م���ن هيئ���ة حكومي���ة لل�ش���ماح باإعادة 
ت�ش���دير ب�ش���ائع ثبتت عدم مطابقتها، واقرتاح اختبار م�ش���حوق احلليب 
املجفف يف منطقة التجارة احلرة قبل ال�ش���ترياد؛)١8( ا�ش���تخدام خمزون 
الفح���م احلجري الحتياطي للم�ش���رتي عند تاأخر البائع يف الت�ش���ليم؛)١٩( 
تقدمي اقرتاح اإىل م�ش���رت فرعي باأن يقبل الب�ش���اعة الت���ي تاأخر البائع يف 



ت�ش���ليمها مقاب���ل تخفي�س بن�ش���بة ١0 يف املائة من الثمن؛)20( بيع ب�ش���اعة 
�ش���ريعة العط���ب رغ���م اأن امل���واد 85 اإىل 88 ل ت�ش���رتط ذل���ك؛)2١( اتخاذ 
خط���وات معقولة جلعل �ش���ركة التاأمني تفرج عن ال�ش���يارة امل�ش���روقة؛)22( 
قبول تخفي�س يف ثمن ال�ش���راء بدل من اإرجاع الب�شائع؛)23( طلب اإذن من 
امل�ش���رتي لإعادة بيع الب�شائع مو�ش���ومة بالعالمة التجارية للم�شرتي، ومل 
مُين���ح الإذن؛)2٤( تفكيك ماكينة فريدة من نوعها وبيع الأجزاء حيث تعّذر 

ا�شتخدام املاكينة اأو بيعها ب�شهولة.)25(

١0- ورئي اأن امل�ش���رتي املت�ش���رر مل يتخذ ما يلزم للتخفيف من اخل�شارة 
يف الظروف التالية: مل يعقد امل�ش���رتي �شفقات �شراء بديلة معقولة؛)26( مل 
يفح�س امل�ش���رتي الب�شائع فح�شا �ش���ليما ومل يقدم م�شتندات توؤيد دعواه 
بعدم املطابقة؛)27( مل يفح�س امل�ش���رتي �ش���حنات هيدروك�شيد الألومنيوم 
قبل خلط ال�ش���حنات معا؛)28( مل يوقف امل�ش���رتي ا�ش���تخدام �ش���مع تطعيم 
كروم العنب بعد اأن اكت�شف اأن فيه عيوبا؛)2٩( مل يبحث امل�شرتي عن ب�شائع 
بديلة يف اأ�ش���واق اأخرى غري املنطقة املحلية؛)30( مل يلغ امل�ش���رتي عقد البيع 
املربم بينه وبني امل�ش���رتي الفرعي اأو يعقد �شفقة �شراء بديلة؛)3١( مل يقدم 
امل�شرتي دليال يثبت ال�شعر الذي ح�شل عليه يف بيعه الب�شائع غري املطابقة 
اإىل م�ش���رت فرعي؛)32( مل يقدم امل�ش���رتي دليال ب�ش���اأن ما اإن كان بو�شعه اأن 
ي�شرتي نف�س املنتج من تاجر اجلملة الذي عّينه البائع موؤخرا؛)33( مل يوقف 
امل�شرتي جتهيز بذلت ال�شباحة ملدة ثالثة اأيام بعد اأن علم بعيب يف اإحدى 
عمليات ال�شنع؛)2٤( ا�شتاأجر امل�شرتي �شفينة رغم الإخطارات املتكررة باأن 
ال�شحن لن ييتم يف املوعد املقرر؛)35( مل يبع امل�شرتي الب�شائع ب�شبب عيوب 

التعبئة حتى انق�شى موعد انتهاء �شالحيتها.)36(

١١- ورف�ش���ت عدة قرارات مطالبة امل�ش���رتي املت�شرر با�شرتداد نفقات 
لأن تل���ك النفق���ات مل ت���وؤد اإىل احلد من خ�ش���ارة امل�ش���رتي. فرف�س اأحد 
القرارات منح امل�ش���رتي تعوي�ش���ا عن نفقات تعديل اآل���ة ملواءمتها لتجهيز 
اأ�ش���الك معيبة �ش���لمها اليه البائع، لأن نفقات التعديل ل تتنا�شب مع ثمن 
�ش���راء الأ�ش���الك.)37( وُرف�ش���ت اأي�ش���ا مطالبة م�شرت با�ش���رتداد تكاليف 
ترجم���ة دليل يرافق الب�ش���ائع عندما قام امل�ش���رتي باإعادة بيع الب�ش���ائع، 
لأنه مل ُيبلغ البائع الذي كان من �شاأنه، ب�شفته �شركة متعددة اجلن�شيات، 
اأن تك���ون لدي���ه بالفعل اأدلة باللغ���ة التي ُترجم اليها الدليل.)38( ورف�ش���ت 
قرارات قليلة مطالبة الطرف املت�ش���رر با�ش���رتداد تكلف���ة اإنفاذ مطالبته 
بال�ش���تعانة بوكيل حت�ش���يل اأو حمام.)3٩( وراأت اإحدى هيئات التحكيم اأن 
امل�ش���رتي مل يخفف خ�ش���ارته بعدم ف�ش���خ العقد واإبرام �شفقات بيع بديلة 

بعد اأن ات�شح اأن البائع لن ينفذ العقد.)٤0(

١2- وذهب���ت عدة قرارات اإىل اأن عدم قيام امل�ش���رتي باتخاذ اأي تدبري 
ل ميث���ل اإخالل مببداأ التخفيف من اخل�ش���ارة. فوجدت اإحدى املحاكم اأن 
عدم قيام امل�ش���رتي املت�ش���رر ب�ش���راء ب�ش���ائع بديلة من موّرد اآخر كان له 
ره ب�ش���بب ق�شر مدة الت�ش���ليم املن�شو�س عليها يف العقد وال�شعوبة  ما يربَّ
املزعوم���ة يف العث���ور على موّرد اآخر.)٤١( وخل�ش���ت حمكمة اأي�ش���ا اإىل اأن 
امل�ش���رتي مل يخ���ل مببداأ التخفيف من اخل�ش���ارة بعدم اإبالغ���ه البائع باأن 
امل�ش���رتي الفرعي من امل�ش���رتي بحاجة اإىل الب�ش���ائع دون تاأخري، لأنه مل 
يثُبت اأن امل�ش���رتي كان على علم بخطط النتاج لدى امل�شرتي الفرعي.)٤2( 
وراأت اإحدى املحاكم اأن رف�س امل�ش���رتي قبول الب�شائع من البائع ب�شروط 
اأ�ش���واأ كثريا مل يوؤد اإىل عدم تخفيف الأ�شرار.)٤3( كما مل يتخلف امل�شرتي 
عن تخفيف اخل�ش���ارة برف�ش���ه تزويد زبائنه من خمزوناته اخلا�شة، لأن 
تلك املخزون���ات كانت خم�ش�ش���ة لزبائن اآخري���ن.)٤٤( وراأت حمكمة اأنه 

حي���ث كانت اخلط���وات التي اقرتحها البائع نظرية وح�ش���ب، مل يكن ذلك 
كافيا لإثبات اأن امل�شرتي مل يخفف الأ�شرار الواقعة عليه.)٤5(

التدابري التي يتخذها البائعون املت�ضررون

١3- ذهب���ت الق���رارات اإىل اأن التداب���ري التالية التي اتخذه���ا البائعون 
املت�ش���ررون هي تدابري معقولة: تكبد نفقات لنقل املاكينات التي مل ت�شلم 
وتخزينه���ا واملحافظة عليها؛)٤6( اإعادة بيع الب�ش���ائع اإىل طرف ثالث؛)٤7( 
اإعادة بيع الب�ش���ائع اإىل طرف ثالث خالل فرتة ق�شرية؛)٤8( اإبرام �شفقة 
بيع بديلة بنف�س الثمن الذي ح�شل به على الب�شائع، رغم وجود دليل على 

اأن ال�شعر اأقل من �شعر ال�شوق.)٤٩(

١٤- ورئي اأن البائع املت�شرر مل يخفف اخل�شارة يف الظروف التالية: �شحب 
البائع مبلغا من ال�شمانة قبل ف�شخ العقد؛)50( اأعاد البائع بيع الب�شائع بثمن 
اأق���ل م���ن الثمن الذي عر�ش���ه امل�ش���رتي املخال���ف عندما �ش���عى الأخري اإىل 
تعديل العقد دون جناح؛)5١( مل يعقد البائع �ش���فقة بيع بديلة لأكرث من �ش���تة 
اأ�ش���هر؛)52( مل يعقد البائع �شفقات بديلة لبيع الب�شائع ال�شريعة العطب قبل 
اأن تتل���ف؛)53( مل يتخذ البائع اخلطوات الإداري���ة الالزمة لتفادي الغرامات 
عل���ى اإي���رادات العم���الت الأجنبي���ة؛)5٤( رف�س البائ���ع اأن تتم اإع���ادة قيا�س 
الب�شائع املعباأة تعبئة غري �شليمة، وهو ما كان من �شاأنه اأن يحل امل�شكلة؛)55( 
ا�ش���رتى البائ���ع املزيد من املواد اخل���ام لالإنتاج رغم علمه باأن امل�ش���رتي لن 
ينفذ العقد؛)56( ت�شبب البائع يف حالت تاأخري يف التخل�س من الب�شاعة.)57( 
وحيث خالف اأحد امل�شرتين العقد برف�شه ا�شتالم الب�شائع، اأرجاأت املحكمة 
اتخاذ قرار ب�شاأن قيمة التعوي�س، بانتظار تلقي راأي من خبري، حيث كان من 
املمكن تخفيف مطالبة البائع بالتعوي�س عن الأرباح ال�ش���ائعة وعن تكاليف 
املواد اخلام امل�ش���تعملة لإنتاج الب�شائع لو كان البائع قد ا�شتطاع اأن يعيد بيع 
الب�ش���ائع اأو اأن يعيد ا�ش���تعمالها اأو لو اأن ال�ش���تثمارات التي ق���ام بها البائع 

لإنتاج الب�شائع مت تقييمها اأو اإهالكها بطريقة خمتلفة.)58(

١5- واأُعفي البائع املت�ش���رر من اتخاذ تدابري للتخفيف من اخل�شارة يف 
الظروف التالية: مل يقم البائع باإعادة بيع الب�شائع خالل الفرتة التي كان 
يحق فيها للطرف املخالف اأن يطلب تنفيذ العقد، ولكنه اأُعفي على اأ�شا�س 
اأن اإع���ادة البيع خالل تلك املدة كان من �ش���اأنها اأن جتعل من املتعذر على 
البائع تنفيذ العقد؛)5٩( مل يقم البائع باإعادة بيع اجلوارب التي مت �شنعها 

وفقا ملوا�شفات امل�شرتي املعيَّنة.)60(

١6- وذك���رت حمكم���ة اأن تعوي����س البائ���ع املت�ش���رر ل ينبغي تخفي�ش���ه 
مبقت�ش���ى امل���ادة 77 مبق���دار الثم���ن الذي يح�ش���ل علي���ه من اإع���ادة بيع 
الب�ش���ائع حيث تكون لدى البائع القدرة وال�شوق الالزمني لإجراء عمليات 
بيع متعددة. واعتمدت املحكمة يف راأيها على اأن معاملة عملية اإعادة البيع 
على اأنها �ش���فقة بديلة مبقت�ش���ى املادة 75 تعني اأن البائع �شيخ�شر الربح 
الناجت من �شفقة بيع كان �شيعقدها حتى لو مل يخالف امل�شرتي العقد.)6١(

تكلفة التدابري املعقولة

١7- يج���وز للطرف املت�ش���رر اأن يطالب بتكلفة اتخ���اذ التدابري املعقولة 
لتخفيف الأ�ش���رار، كجزء من مطالبت���ه بالتعوي�س مبوجب املادة 7٤. وقد 
منح���ت اإحدى املحاك���م تكلفة تفكي���ك ماكينة )لبيع اأجزائه���ا( كتعوي�س 

للم�شرتي.)62(

36٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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تخفي�س التعوي�س

١8- يج���وز للطرف املخال���ف اأن يطال���ب بتخفي�س يف التعوي����س املمنوح 
للطرف املت�ش���رر بالقيمة التي كان من �ش���اأن تدابري التخفيف من ال�ش���رر 
املعقولة اأن تخفف بها من اخل�شارة التي ت�شيب الطرف املت�شرر. ويف اإحدى 
الق�ش���ايا خف�ش���ت املحكمة التعوي�س مبقدار التكاليف الإ�ش���افية املتكبدة 
 ب�ش���بب انتظار البائع لأكرث من �ش���تة اأ�ش���هر لإبرام �ش���فقة بي���ع بديلة.)63( 
ويف ق�ش���ية اأخرى خف�ش���ت هيئة التحكيم املطالبة بالربح ال�شائع بقيمة مت 
ح�شابها بالرجوع اإىل ال�شفقات البديلة املمكنة.)6٤( وخف�شت اإحدى هيئات 
التحكي���م املطالبة بالتعوي�س اإىل تكلف���ة اخلطوات التي كان ميكن اتخاذها 
لتخفيف الأ�ش���رار.)65( وح�شبت عدة قرارات التخفي�س دون اإ�شارة حمددة 
اإىل اخل�شارة التي كان ميكن جتنبها. فذهب اأحد القرارات اإىل اأن امل�شرتي 
املت�ش���رر الذي تخلف عن تخفيف الأ�شرار ل ينبغي اأن ي�شتحق �شوى 50 يف 
املائة من الفرق بني ال�شعر الوارد يف العقد وال�شعر الذي ح�شل عليه عندما 
مت اإحدى هيئات التحكيم  اأعاد بيع الب�شائع غري املطابقة لزبائنه.)66( وق�شَّ
اخل�ش���ارة الناجمة عن تخلف امل�ش���رتي عن تخفيف الأ�ش���رار بني امل�شرتي 
 املت�ش���رر والبائ���ع املخال���ف الذي يطالب بدف���ع ثمن الت�ش���ليم اجلزئي.)67( 
وخف�شت اإحدى هيئات التحكيم املطالبة بالربح ال�شائع بن�شبة 25 يف املائة 

ب�شبب تخلف امل�شرتي عن اتخاذ خطوات معقولة.)68(

الإخطار بتدابري التخفيف

١٩- ل ت�ش���رتط امل���ادة 77 �ش���راحة عل���ى الط���رف املت�ش���رر اأن يخطر 
الط���رف الآخ���ر بالتدابري املقرتح���ة للتخفيف من اخل�ش���ائر. بيد اأن اأحد 

الق���رارات رف�س تعوي�س امل�ش���رتي عن تكاليف ترجم���ة دليل حيث مل يبّلغ 
امل�شرتي البائع باأنه كان يعتزم اتخاذ هذه اخلطوة، على اأ�شا�س اأنه لو كان 
امل�ش���رتي قد وجه ذلك الإخطار لكان بو�ش���ع البائ���ع اأن يزّوده بالرتجمات 

املوجودة لديه.)6٩(

الدفوع؛ عبء الإثبات

20- تن�س اجلملة الثانية من املادة 77 على اأن للطرف املُخّل اأن يطالب 
بتخفي����س التعوي�س لعدم قي���ام الطرف الآخر بالتخفيف من اخل�ش���ارة. 
والق���رارات منق�ش���مة ب�ش���اأن الط���رف ال���ذي يتحم���ل ع���بء الدف���ع بعدم 
التخفيف من اخل�ش���ارة. فقد اأو�شحت هيئة حتكيم اأنها ينبغي اأن تبحث، 
بحكم عملها، ما اإن كان الطرف املت�ش���رر قد امتثل ملبداأ التخفيف، ولكن 
يقع على عاتق الطرف املخالف عبء اإثبات عدم المتثال.)70( ومن ناحية 
اأخرى، ذك���ر قرار حمكمة اأنه لن يتم تعدي���ل التعوي�س اإذا اأخفق الطرف 
املخالف يف بيان التدابري التي كان ينبغي للطرف الآخر اتخاذها للتخفيف 
من اخل�شارة.)7١( بيد اأن قرارا اآخر ا�شرتط على الطرف املت�شرر اأن يبنّي 
العرو�س التي التم�ش���ها لعقد �ش���فقات بديلة قبل حتميل الطرف املخالف 
ع���بء اإثبات اخل�ش���ارة الناجمة ع���ن عدم اتخ���اذ تداب���ري التخفيف.)72( 
وا�شرتطت اإحدى هيئات التحكيم على الطرف املت�شرر اأن يثبت اأنه اتخذ 

تدابري معقولة للتخفيف من اخل�شارة.)73(

2١- ودائما ما تعمد القرارات املتعلقة مبن يتحمل عبء الإثبات النهائي 
للتخلف عن تخفيف الأ�شرار اإىل حتميل الطرف املخالف عبء اإثبات هذا 

التخلف وكذلك مقدار اخل�شارة الناجتة.)7٤(

احلوا�ضي

)١( ق�شية كالوت رقم ٤2٤ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٩ اآذار/مار�س 2000[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)2( املحكمة التجارية يف �ش���انت غالني، �شوي�ش���را، 3 كانون الأول/دي�ش���مرب 2002 )ق�شية ب�شاأن ماكينة لت�ش���وية الغزل(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021203s1.html

http://cisgw3.law.pace. :3( املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ١7 كانون الأول/دي�شمرب 200٩ )ق�شية ب�شاأن �شاعات يد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

.edu/cases/091217s1.html

http://cisgw3. :٤( جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 6 حزيران/يونيه ١٩٩١، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

مت تكلفة ال�شحن لإعادة الب�شائع بني امل�شرتي الذي تخلف عن اإعادة الب�شائع بطريقة معقولة والبائع الذي مل يتعاون على الإعادة(. law.pace.edu/cases/910606c1.html )ُق�شِّ

)5( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١0 �ش���باط/فرباير 2000 )قرار التحكيم رقم 3٤0/١٩٩٩(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000210r1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
د وفقا للقانون الوطني(؛ حمكمة ال�شتئناف، هل�شنكي، فنلندا، 3١ اأيار/مايو  )6( حمكمة اآرنهيم، هولندا، 22 اآب/اأغ�ش���ط�س ١٩٩5، يونيلك�س )�ش���حة ال�شرط اجلزائي حتدَّ

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040531f5.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،(Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.) 200٤
)7( ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[ )تطّبق القانون الأملاين(.

)8( ق�شية كالوت رقم ١76 ]املحكمة العليا، النم�شا، 6 �شباط/فرباير ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٩( حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ١5 اأيلول/�شبتمرب ١٩٩٤، يونيلك�س.

)١0( ق�ش���ية كالوت رقم 36١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف براون�ش���فايغ، اأملانيا، 28 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[ )اإلزام البائع باأن يعيد البيع �ش���يجعل من املتعذر عليه تنفيذ 

العقد الأ�ش���لي خالل الفرتة التي يحق فيها للطرف املخالف اأن يطالب بالتنفيذ(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�ش���لدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير 
١٩٩٤[؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، ١8 اآب/اأغ�ش���ط�س ١٩٩7 )ق�شية ب�ش���اأن فيتامني جيم(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970818c1.html :الإنرتنت على العنوان
)١١( ق�شية كالوت رقم ١30 ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[ )ترى اأنه يف اآب/اأغ�شط�س اأكمل معظم جتار التجزئة يف ال�شوق 

الإيطالية اقتناء خمزونهم للمو�شم املرتقب ولي�س لديهم �شبب ل�شراء املزيد من الب�شائع للمو�شم ال�شتوي(.
)١2( ق�شية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[ )ُو�شفت ال�شفقات باأنها تت�شم بطابع امل�شاربة اإىل حد بعيد(.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910606c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910606c1.html


http://cisgw3.law.pace. :ق�شية ب�شاأن بذور عّباد ال�شم�س(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( اليونان، ٢٠٠٦، رقم امللف ٢٠٠٦/٦٣ ،Efetio Lamias )1٣(

edu/cases/060001gr.html )اإب���رام �شفق���ة بيع بديلة لبذور عّباد ال�شم����س �شروري يف اأعمال اإنتاج الزيت التي يقوم بها البائع(؛ حمكمة ال�شتئناف يف غينت، بلجيكا، 1٠ اأيار/مايو 
٢٠٠٤ (N.V. Maes Roger v. N.V. Kapa Reynolds)، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040510b1.html؛ ق�شية كالوت 
رق���م ٦٨1 ]جلن���ة التحكي���م القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، 1٨ اآب/اأغ�شط�س 1٩٩٧[ )ق�شية ب�شاأن فيتامني جي���م(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970818c1.html؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 1٥ ت�شرين الثاين/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961115c1.html :نوفمرب 1٩٩٦ )ق�شية ب�شاأن مادة الأوك�شي ترتا�شيكلني(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)1٤( ق�شي���ة كالوت رق���م ٨٥ ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية، الوليات املتح���دة، ٩ اأيلول/�شبتمرب 1٩٩٤[، اأكدتها جزئيا ق�شية كالوت رقم 1٣٨ ]حمكمة 

ال�شتئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، الوليات املتحدة، ٦ كانون الأول/دي�شمرب 1٩٩٣، ٣ اآذار/مار�س 1٩٩٥[.
 )1٥( حمكمة ال�شتئناف يف اأونتاريو، كندا، ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ (.Nova Tool & Mold Inc. v. London Industries Inc)، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000126c4.html

)1٦( ق�شية كالوت رقم ٣11 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير 1٩٩٧[.

 (Schmitz-Werke v. Rockland), 2002 US App. LEXIS 12336, 1٧( حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتحدة للدائرة الرابعة، الوليات املتحدة، ٢1 حزيران/يونيه ٢٠٠٢(

WL 1357095 2002، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020621u1.html )وا�شل امل�شرتي حماولة الطبع على القما�س بناء على حث البائع له 
على ذلك ومن اأجل التخفيف من الأ�شرار؛ مل ت�شر اإيل املادة ٧٧(.

)1٨( حمكمة هريتوغينبو�س، هولندا، ٢ ت�شرين الأول/اأكتوبر 1٩٩٨ (Malaysia Dairy Industries v. Dairex Holland) يونيلك�س.

)1٩( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ت�شرين الأول/اأكتوبر 1٩٩٦ )قرار التحكيم رقم ٨٧٤٠(، يونيلك�س )يتحمل البائع تبعة كون خمزونات امل�شرتي الحتياطية 

غري كافية على �شوء عدم موثوقية الإمدادات(.
)٢٠( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون الثاين/يناير 1٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٧٨٦( يونيلك�س.

)٢1( ق�شية كالوت رقم 1٠٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩٣ )قرار التحكيم رقم ٧1٩٧([ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

 )٢٢( املحكمة الإقليمية العليا يف در�شدن، اأملانيا ٢1 اآذار/مار�س ٢٠٠٧ )ق�شية ب�شاأن �شيارة م�شروقة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html

)٢٣( املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، 1٩ ت�شرين الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٦ )ق�شية ب�شاأن قم�شان تي-�شريت(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g2.html

)٢٤( هيئ���ة التحكي���م التج���اري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحت���اد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 1٦ �شباط/فرباير ٢٠٠٤ )ق���رار التحكيم رقم 1٠٧/٢٠٠٢(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040216r1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٢٥( املحكم���ة التجاري���ة يف �شانت غالني، �شوي�شرا، ٣ كانون الأول/دي�شمرب ٢٠٠٢ )ق�شية ب�شاأن ماكين���ة لت�شوية الغزل(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

ك امل�شرتي ماكينة الت�شوية امل�شنوعة وفقا ملوا�شفاته لكي يبيع اأجزاءها(. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021203s1.html )فكَّ

)٢٦( هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التج���ارة والتبادل التجاري يف اأوكرانيا، اأوكراني���ا، ٢٠٠٥ )قرار التحكيم رقم ٤٨(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000u5.html؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري ال���دويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ٢٠ كانون الثاين/يناير 1٩٩٨ 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980120c1.html :ق�شية ب�شاأن خيوط بولي�شرت(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)٢٧( ق�شي���ة كالوت رق���م ٤٧٤ ]هيئة التحكيم التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�ش���ي، ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ )قرار 

التحكيم رقم 1٩٩٩/٥٤([.
)٢٨( ق�شية كالوت رقم ٢٨٤ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٢1 اآب/اأغ�شط�س 1٩٩٧[.

)٢٩( ق�شية كالوت رقم ٢٧1 ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٤ اآذار/مار�س 1٩٩٩[.

)٣٠( ق�شية كالوت رقم ٣1٨ ]املحكمة الإقليمية العليا يف �شيلي، اأملانيا، ٢ اأيلول/�شبتمرب 1٩٩٨[.

)٣1( ق�شية كالوت رقم ٤٧٦ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ )قرار التحكيم 

رقم 1٩٩٨/٤٠٦([.
)٣٢( ق�شية كالوت رقم ٣٠٣ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩٤ )قرار التحكيم رقم ٧٣٣1([.

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html :فنلندا، ٢٦ ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٠، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Helsingin hoviokeus )٣٣(

)٣٤( ق�شي���ة كالوت رق���م 1٠٢٩ ]حمكمة ال�شتئناف يف رين، فرن�شا، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٨[ )ق�شية ب�شاأن اأكواب حمالت ال�شدر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080527f1.html :العنوان
)٣٥( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ٢٧ متوز/يوليه 1٩٩٩ )قرار التحكيم رقم 1٩٩٦/٣٠٢(، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990727r1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٣٦( حلن���ة التحكي���م ال�شينية الدولية القت�شادية والتجارية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ٨ اأيلول/�شبتم���رب 1٩٩٧ )ق�شية ب�شاأن اأغ�شية بويل بروبيلني ثنائية حمور التوجه(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970908c1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٣٧( ق�شية كالوت رقم ٢٣٥ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٥ حزيران/يونيه 1٩٩٧[.

)٣٨( ق�شية كالوت رقم ٣٤٣ ]املحكمة املحلية يف دارم�شتات، اأملانيا، ٩ اأيار/مايو ٢٠٠٠[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٣٩( ق�شية كالوت رقم ٢٩٦ ]حمكمة منطقة برلني-تريغارتن، اأملانيا، 1٣ اآذار/مار�س 1٩٩٧[ )ترف�س ال�شماح باحل�شول على تعوي�س حيث ا�شتخدم الطرف املت�شرر وكالة 

حت�شي���ل دي���ون يف الولي���ة الق�شائية التي يتبع لها الط���رف املخالف بدل من رفع دعوى يف الولية الق�شائي���ة التي يتبع لها الطرف املت�شرر واإنفاذ ه���ذا احلكم يف الولية الق�شائية 
الت���ي يتب���ع لها الطرف املخالف(؛ ق�شي���ة كالوت رقم ٤1٠ ]حمكمة منطقة اآل�شفلد، اأملانيا، 1٥ اأيار/مايو1٩٩٥[ )ترف�س التعوي����س حيث ا�شتاأجر الطرف املت�شرر حمامي حت�شيل 
يف الولي���ة الق�شائي���ة التي يتبع لها الط���رف املت�شرر بدل من ا�شتئجاره يف الولية الق�شائية التي يتبع لها الطرف املخالف(؛ حمكم���ة منطقة دو�شلدورف، اأملانيا، ٢٥ اآب/اأغ�شط�س 
1٩٩٤، يونيلك�س )ترى اأن ا�شتخدام وكيل ل يكون معقول اإل اإذا ثبت اأن لدى الوكيل و�شائل ا�شرتجاع اأجنع من و�شائل ال�شرتجاع التي لدى الطرف املت�شرر نف�شه(؛ حمكمة منطقة 

٣٧1 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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برلني، �أملانيا، ٦ ت�صرين �لأول/�أكتوبر ١٩٩2، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/173.htm )�عُترب ��صتخد�م وكالة حت�صيل خمالفا ملبد�أ تخفيف 
�لأ�صر�ر لأنه ميكن �لتنبوؤ باأن �مل�صرتي �صريف�ض �لدفع و�صيتعني �إدر�ج �لنفقات �لإ�صافية �لالزمة ل�صتخد�م حماٍم يف تكاليف �ملحاكمة �لو�جبة �ل�صرتد�د من �مل�صرتي �ملخالف(.

)4٠( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�ص���ناعة يف �لحتاد �لرو�ص���ي، �لحتاد �لرو�ص���ي، ١3 ني�ص���ان/�أبريل 2٠٠٦ )قر�ر �لتحكيم رقم 2٠٠٥/١٠٥(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
)4١( ق�صية كالوت رقم ١٦٦ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة يف هامبورغ، �أملانيا، 2١ �آذ�ر/مار�ض، 2١ حزير�ن/يونيه ١٩٩٦[ )ل توجد "خمالفة و��صحة" ملبد�أ تخفيف 

�ل�صرر( )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.
)42( �ملحكمة �جلزئية يف ميونيخ، �أملانيا، 23 حزير�ن/يونيه ١٩٩٥، يونيلك�ض.

)43( حمكم���ة �آرنهي���م، هولند�، ١ �آذ�ر/مار����ض 2٠٠٦ (.Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على 

�لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060301n1.html. �نظر �أي�ص���ا جلنة �لتحكيم �لقت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، ١٥ ت�صرين �لثاين/
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961115c1.html :نوفمرب ١٩٩٦ )ق�صية ب�صاأن مادة �لأوك�صي تيرت��صيكلني(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن

)44( حمكم���ة �آرنهي���م، هولند�، ١ �آذ�ر/مار����ض 2٠٠٦ (.Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060301n1.html :لعنو�ن�
ع �لذي رمبا كان  )4٥( ق�ص���ية كالوت رقم 3١٨ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف �ص���يلي، �أملانيا، 2 �أيلول/�صبتمرب ١٩٩٨[ )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(؛ )�أتلف �مل�صرتي �للحم �مل�صعَّ

من �ل�صعب �إعادة بيعه يف �ل�صوق �ملحلية، بدل من �إعادة و�صمه وحماولة �إعادة بيعه(.
)4٦( ق�صية كالوت رقم 3٠١ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، ١٩٩2 )قر�ر �لتحكيم رقم 7٥٨٥([ )يلزم تخفيف �لأ�صر�ر ب�صبب حجم �ملاكينات ومو��صفاتها( 

)�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.
)47( ق�ص���ية كالوت رق���م ١3٠ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�ص���لدورف، �أملانيا، ١4 كانون �لثاين/يناير ١٩٩4[؛ ق�ص���ية كالوت رقم ٩3 ]هيئ���ة �لتحكيم �لدولية �لتابعة لغرفة 

رة وح�ص���ب بل رمبا تكون �إلز�مية مبوجب �ملادة 77(؛ ق�ص���ية  �لقت�ص���اد �لتجاري �لحتادية، فيينا—�لنم�ص���ا، ١٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩4[ )�إعادة �لبيع من جانب �لبائع لي�ص���ت مربَّ
كالوت رقم 227 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف هام، �أملانيا، 22 �أيلول/�صبتمرب ١٩٩2[؛ حمكمة دعاوى �إير�ن-�لوليات �ملتحدة، 2٨ متوز/يوليه ١٩٨٩ )Watkins-Johnson Co. �صد 

جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية(، يونيلك�ض )حق �لبائع يف بيع �ملعد�ت �لتي مل يتم ت�صليمها لكي يخفف �لأ�صر�ر يت�صق مع �لقانون �لدويل للعقود �لتجارية �ملعرتف به(.
(Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc.) 24٨( حمكمة �ل�صتئناف يف �لوليات �ملتحدة للد�ئرة �حلادية ع�صرة، �لوليات �ملتحدة، ١2 �أيلول/�صبتمرب ٠٠٦( 

F.3d 1235 (11th Cir. 2006) 464، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060912u1.html؛ جلنة �لتحكيم �لقت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :جمهورية �ل�ص���ني �ل�ص���عبية، ٦ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٩ )ق�صية ب�صاأن �صوف خام ��ص���رت�يل(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن

.cases/990106c1.html

 )4٩( �ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف غر�ت�ض، �لنم�صا، 24 كانون �لثاين/يناير 2٠٠2 )ق�صية ب�صاأن ماكينة حفر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html

)٥٠( ق�ص���ية كالوت رقم ١33 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، ٨ �ص���باط/فرب�ير ١٩٩٥[ )�لبائع �ملت�ص���رر �صحب من �ل�صمانة بعد �ملخالفة دون �أن يتخذ �إجر�ء�ت 

للتخفيف من �لأ�صر�ر(.
 (N.V. Secremo v. Helmut كالوت رقم 3٩٥ ]�ملحكمة �لعليا، �إ�ص���بانيا، 2٨ كانون �لثاين/يناير 2٠٠٠[؛ حمكمة �ل�ص���تئناف يف �أنتويرب، بلجيكا 22 كانون �لثاين/يناير )٥١(

(Papst، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070122b1.html )بيعت �ل�صيار�ت فور� تقريبا �إىل طرف ثالث(؛ جلنة �لتحكيم 
�لقت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 2٨ ت�صرين �لثاين/نوفمرب ١٩٩٦ )ق�صية ب�صاأن مادة �ملويل �أوك�صيد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على 

�لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961128c1.html )تخلَّف �لبائع عن عقد �صفقات بيع بديلة خالل ثالثة ��صهر كان من �صانها �أن تكون فرتة معقولة(.
 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe 2حمكمة �ل�صتئناف يف �أنتويرب، بلجيكا، 24 ني�صان/�أبريل ٠٠٦ )٥2(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن ،v. NV Fepco International)

)٥3( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�ص���ناعة يف �لحتاد �لرو�ص���ي، �لحتاد �لرو�ص���ي، ١٠ �ص���باط/فرب�ير 2٠٠٠ )قر�ر �لتحكيم رقم 34٠/١٩٩٩(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000210r1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
)٥4( ق�ص���ية كالوت رق���م ١٠٨2 ]هيئ���ة �لتحكيم �لتج���اري �لدويل بغرفة �لتج���ارة و�لتبادل �لتجاري يف �أوكر�نيا، �أوكر�نيا، 27 ت�ص���رين �لأول/�أكتوبر 2٠٠4[ )ق�ص���ية ب�ص���اأن 

ورق مر�حي����ض(، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041027u5.html؛ هيئة �لتحكيم �لتجاري �ل���دويل بغرفة �لتجارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :و�لتب���ادل �لتج���اري يف �أوكر�نيا، �أوكر�نيا، ١2 كانون �لثاين/يناير 2٠٠4 )�إطار�ت �ص���يار�ت(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن

.cases/040112u5.html

)٥٥( ق�ص���ية كالوت رقم ٩77 ]جلنة �لتحكيم �لقت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�ص���ينية، جمهورية �ل�ص���ني �ل�ص���عبية، ١٩ حزير�ن/يونيه 2٠٠3[ )ق�ص���ية ب�ص���اأن مادة حم�ض 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030619c1.html :لترييفثاليك(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن�
)٥٦( ق�صية كالوت رقم ٨٦١ ]جلنة �لتحكيم �لقت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 2٩ �أيلول/�صبتمرب ١٩٩7[ )ق�صية ب�صاأن �أك�صيد �لألومنيوم(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970929c1.html :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
)٥7( جلنة �لتحكيم �لقت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، ٥ �صباط/فرب�ير ١٩٩٦ )ق�صية ب�صاأن �صبائك �أنتيمون(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960205c2.html :لإنرتنت على �لعنو�ن�
)٥٨( ق�صية كالوت رقم 4٨٠ ]حمكمة �ل�صتئناف يف كوملار، فرن�صا، ١2 حزير�ن/يونيه 2٠٠١[.

)٥٩( ق�صية كالوت رقم 3٦١ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف بر�ون�صفايغ، �أملانيا، 2٨ ت�صرين �لأول/�أكتوبر ١٩٩٩[.

http://cisgw3. :٦٠( جلنة �لتحكيم �لقت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�ص���ينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، بعد عام ١٩٨٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

.law.pace.edu/cases/900000c1.html

)٦١( ق�صية كالوت رقم 427 ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�صا، 2٨ ني�صان/�أبريل 2٠٠٠[ )�نظر �لن�ض �لكامل للقر�ر(.

)٦2( �ملحكمة �لتجارية يف �ص���انت غالني، �صوي�ص���ر�، 3 كانون �لأول/دي�ص���مرب 2٠٠2 )ق�ص���ية ب�صاأن ماكينة ت�ص���وية غزل(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021203s1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990106c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990106c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040112u5.html
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 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe 2006 حمكمة �ال�صتئناف يف �أنتويرب، بلجيكا، 24 ني�صان/�أبريل )63(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن ،v. NV Fepco International)

)64( هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل بغرفة �لتج���ارة و�لتبادل �لتجاري يف �أوكر�نيا، �أوكر�ني���ا، 2005 )قر�ر �لتحكيم رقم 48(، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت على 

�لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000u5.html. �نظر �أي�ص���ا جلنة �لتحكيم �القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�ص���ينية، جمهورية �ل�ص���ني �ل�ص���عبية، حزير�ن/يونيه 
1999 )ق�ص���ية ب�ص���اأن نوى �لفول �ل�ص���ود�ين(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990600c1.html )مت تخفي�ص �لتعوي�ص 
بالرجوع �إىل �ل�ص���عر �ل�ص���ائد يف �ل�ص���وق حيث كانت هناك �صفقة بيع بديلة ب�صعر �أقل(؛ جلنة �لتحكيم �القت�صادي و�لتجاري �لدويل �ل�صينية، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، 28 ت�صرين 
�لثاين/نوفمرب 1996 )ق�ص���ية ب�ص���اأن مادة �ملويل �أك�صيد(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961128c1.html )مت تخفي�ص 

�لتعوي�ص بالرجوع �إىل �صعر �ل�صوق �ل�صائد يف غ�صون فرة ثالثة �أ�صهر من خمالفة �لعقد(.
)65( ق�ص���ية كالوت رقم 977 ]جلنة �لتحكيم �القت�ص���ادي و�لتجاري �لدويل �ل�ص���ينية، جمهورية �ل�ص���ني �ل�ص���عبية، 19 حزير�ن/يونيه 2003[ )ق�ص���ية ب�ص���اأن مادة حم�ص 

�لتريفثالي���ك(، ترجمة باالإنكليزي���ة متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030619c1.html )رف�ص �مل�ص���ري �أن يعاد قيا�ص �لب�ص���ائع حيث كانت 
هناك تعبئة خاطئة وحيث كان من �صاأن �إعادة �لقيا�ص �أن حتل �مل�صكلة(.

)66( ق�ص���ية كالوت رقم 474 ]هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�ص���ناعة يف �الحتاد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 24 كانون �لثاين/يناير 2000 )قر�ر 

�لتحكيم رقم 1999/54([.
)67( ق�صية كالوت رقم 265 ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�صناعة �لهنغارية، هنغاريا، 25 �أيار/مايو 1999[.

)68( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�ص���ناعة يف �الحتاد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 13 ني�ص���ان/�أبريل 2006 )قر�ر �لتحكيم رقم 2005/105(، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن
)69( ق�صية كالوت رقم 343 ]حمكمة منطقة د�رم�صتات، �أملانيا، 9 �أيار/مايو 2000[.

)70( هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، حزير�ن/يونيه 1999 )قر�ر �لتحكيم رقم 9187(، يونيلك�ص.

www.bger.ch/fr/ :متاح���ة يف �الإنرن���ت عل���ى �لعن���و�ن ،(FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l.) 2000 71( �ملحكم���ة �الحتادي���ة، �صوي�ص���ر�، 15 �أيلول/�ص���بتمرب(

�لعن���و�ن:  عل���ى  �الإنرن���ت  يف  متاح���ة  باالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
 2006 �أيلول/�ص���بتمرب   12 �ملتح���دة،  �لوالي���ات  ع�ص���رة،  �حلادي���ة  للد�ئ���رة  �ملتح���دة  �لوالي���ات  حمكم���ة  �أي�ص���ا  �نظ���ر   .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000915s1.html 
http://cisgw3.law.pace.edu/ 464 F.3d 1235 (11th Cir, 2006) ,(.Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc)، متاح���ة يف �الإنرن���ت عل���ى �لعن���و�ن: 
cases/060912u1.html؛ هيئ����ة �لتحكي����م �لتج����اري �ل����دويل �لتابعة لغرفة �لتجارة و�ل�ص����ناعة يف �الحتاد �لرو�ص����ي، �الحتاد �لرو�ص����ي، 17 حزير�ن/يونيه 2004 )ق����ر�ر �لتحكيم رقم 
2003/186 )�ص����فقة مقاي�ص����ة(، ترجم����ة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرن����ت عل����ى �لعن����و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040617r1.html؛ �ملحكمة �لتجارية يف �ص����انت غالني، 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021203s1.html :صوي�صر�، 3 كانون �الأول/دي�صمرب 2002 )ق�صية ب�صاأن ماكينة ت�صوية غزل(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن�
)72( ق�ص���ية كالوت رقم 318 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف �ص���يلي، �أملانيا، 2 �أيلول/�ص���بتمرب 1998[ )رغم �أن عبء �إثبات �لتخلف عن تخفيف �الأ�ص���ر�ر يقع عل عاتق �لطرف 

�ملخالف، مل يكن ذلك معترب� يف هذه �لق�ص���ية، الأن �مل�ص���رية �أُلزمت باأن تذكر عرو�ص �ل�ص���فقات �لبديلة �لتي ح�ص���لت عليها و�ل�ص���ركات �لتي ح�ص���لت عليها منها( )�نظر �لن�ص 
�لكامل للقر�ر(.

)73( ق�ص���ية كالوت رق���م 318 ]�ملحكم���ة �الإقليمي���ة �لعليا يف �ص���يلي، �أملانيا، 2 �أيلول/�ص���بتمرب 1998[ )�نظر �لن�ص �لكامل للق���ر�ر(؛ هيئة �لتحكيم �لتج���اري �لدويل �لتابعة 

 لغرفة �لتجارة و�ل�ص���ناعة يف �الحتاد �لرو�ص���ي، �الحتاد �لرو�ص���ي، 13 ني�ص���ان/�أبريل 2006 )قر�ر �لتحكيم رقم 2005/105(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060413r1.html؛ Hovioikeus hovrätt Turku، فنلند�، 24 �أيار/مايو 2005 )ق�ص���ية ب�ص���اأن تو�بل م�صّععة(، متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050524f5.html

)74( ق�ص���ية كالوت رق���م 318 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف �ص���يلي، �أملانيا، 2 �أيلول/�ص���بتمرب 1998[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(؛ ق�ص���ية كالوت رق���م 176 ]�ملحكمة �لعليا، 

�لنم�ص���ا، 6 �ص���باط/فرب�ير 1996[ )على �لطرف �ملخالف �أن ُيثبت كيف خالف �لطرف �الآخر مبد�أ �لتخفيف من �الأ�ص���ر�ر، وم�صار�ت �لت�صرف �لبديلة �ملمكنة، و�خل�صارة �لتي كان 
بالو�صع منعها؛ �أثرت �مل�صاألة عند �ال�صتئناف دون �إ�صارة حمددة �إىل وقائع كان ميكن �أن تكون ذ�ت �صلة( )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(؛ حمكمة �لواليات �ملتحدة للد�ئرة �حلادية 
ع�صرة، �لواليات �ملتحدة، 12 �أيلول/�صبتمرب 464 F.3d 1235 (11th Cir, 2006) 2006 ,(.Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc)، متاحة يف �الإنرنت على 
�لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060912u1.html؛ �ملحكمة �لتجارية يف �ص���انت غالني، �صوي�ص���ر�، 3 كانون �الأول/دي�ص���مرب 2002 )ق�صية ب�صاأن ماكينة ت�صوية غزل(، 
ترجم���ة باالإنكليزية متاح���ة يف �الإنرنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021203s1.html؛ هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، �أيلول/�ص���بتمرب 1996 

 .http://cisgw3.law.pace.edu/cases/968574i1.html :ز(، متاحة يف �الإنرنت على �لعنو�ن )قر�ر �لتحكيم رقم 8574( )ق�صية ب�صاأن معدن مركَّ
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الفرع الثالث من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث

الفائدة )املادة 7٨(

نظرة جمملة

1- ي�صتم���ل الف���رع الثال���ث من الف�صل اخلام����ص من اجلزء الثالث م���ن االتفاقية، وعنوانه "الفائ���دة"، على حكم واحد هو امل���ادة 7٨، التي تن�ص على 
احل�ص���ول عل���ى فائدة على الثمن غري املدفوع )اإذا فات موعد ا�صتحقاقه( وعلى "اأي مبلغ متاأخر". وعلى الرغم من عنوان هذا الفرع فهناك حكم يف فرع 
اآخر من االتفاقية—وهو املادة ٨4 )1( )التي ترد يف الفرع اخلام�ص من الف�صل اخلام�ص من اجلزء الثالث—"اآثار الف�صخ"( ين�ص اأي�صا على احل�صول 
ن���ة. وقد ُمنحت الفائدة كتعوي�ص اأي�صا مبقت�صى امل���ادة 74، التي هي اأحد اأحكام التعوي�ص ال���واردة يف الفرع الثاين من الف�صل  عل���ى فائ���دة يف حاالت معيَّ

اخلام�ص من اجلزء الثالث.)1(

احلوا�صي

)1( انظر النبذة ب�صاأن املادة 74.
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نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  376

املادة 78

اإذا مل يدفع اأحد الطرفني الثمن اأو اأي مبلغ اآخر متاأّخر عليه، يحق للطرف الآخر تقا�شي فوائد عليه، 
وذلك مع عدم الخالل بطلب التعوي�شات امل�شتحقة مبوجب املادة 7٤.

مقّدمة

١- تتن���اول امل���ادة 78، التي اعتربت اإح���دى املحاكم اأنها ت�ش���كل "حال 
و�ش���طا"،)١( احل���ق العام اأو ال�ش���تحقاق العام للح�ش���ول عل���ى فائدة على 
"الثمن اأو اأي مبلغ اآخر متاأخر".)2( بيد اأن هذا احلكم ل ينطبق على احلالة 
التي يكون فيها على البائع اأن يردَّ ثمن ال�ش���راء بعد اأن ُيف�ش���خ العقد، وهي 

حالة تنطبق عليها املادة 8٤ من التفاقية باعتبارها احلكم اخلا�س بها.

2- وُتعطي املادة 78 الطرف احلق يف تقا�ش���ي فائدة على "الثمن واأي 
مبل���غ اآخر متاأخر".)3( ووفقا لل�ش���وابق الق�ش���ائية، ُتعطي ال�ش���يغة الآنفة 
الذك���ر الطرف احلق يف احل�ش���ول على فائدة عل���ى التعوي�س.)٤( وذكرت 
اإحدى املحاكم اأن الن�س امل�ش���ار اإليه ُيعطي اأي�ش���ا احلق يف احل�شول على 
فائدة على الغرامة التعاقدية التي مل ُتدفع، "رغم اأن هذه الق�ش���ية تتعلق 
بدف���ع الفائدة على الغرامات التعاقدية واأن اتفاقية البيع نف�ش���ها ل حتكم 
اجلزاءات التعاقدية يف حد ذاتها. وتن�س املادة 78 من اتفاقية البيع على 
واجب دفع الفائدة فيما يتعلق ب�' اأي مبلغ اآخر متاأّخر'، ولذلك ت�ش���مل اأي�شا 
اجلزاءات التعاقدية الواجبة التنفيذ التي ين�س عليها عقد البيع اخلا�شع 

لتفاقية البيع.")5(

ال�شروط امل�شبقة ل�شتحقاق الفائدة

2- ل ُي�ش���رتط ل�شتحقاق الفائدة �ش���وى)6( اأن يكون املبلغ الذي ُتطلب 
الفائ���دة عليه م�ش���تحقا)7(، واأن يك���ون املدين مل ميتثل للتزامه بت�ش���ديد 
الثم���ن اإم���ا حتى الوقت املح���دد يف العقد)8( اأو، يف حال���ة عدم حتديده يف 
العقد، فحتى الوقت املحدد مبقت�شى التفاقية.)٩( وذكرت اإحدى املحاكم 
اأن م�ش���األة ما اإن كان املبلغ م�شتحقا مرتوكة للقانون الوطني املنطبق، لأن 

التفاقية ل تتناولها.)١0(

3- ووفقا لعدة قرارات، ل يتوقف ا�ش���تحقاق الفائدة مبقت�ش���ى املادة 
78 من التفاقية—خالفا لبع�س النظم القانونية الوطنية—على توجيه 
اإخط���ار اأو تذكري ر�ش���مي اإىل املدي���ن.)١١( ونتيجة لذلك، يبداأ ا�ش���تحقاق 
الفائ���دة حامل���ا يتاأخ���ر املدين يف الت�ش���ديد. وق���د ذكرت اإح���دى املحاكم 
اأن ا�ش���تحقاق الفائ���دة عل���ى التعوي�س يب���داأ من الوقت الذي ي�ش���بح فيه 

التعوي�س م�شتحقا.)١2(

5- بيد اأن هيئ���ة حتكيم)١3( وحمكمة)١٤( ذكرتا اأن ا�ش���تحقاق الفائدة 
ل يبداأ ما مل يوجه الدائن اإخطارا ر�ش���ميا اإىل املدين املتخلف يطالبه فيه 

بالدفع.

6- ول يتوقف ا�شتحقاق الفائدة مبقت�شى املادة 78 على اإثبات الدائن 
اأن���ه تكبد خ�ش���ارة. ومن ثم ميكن املطالبة بالفائدة م�ش���تقلة عن ال�ش���رر 
ال���ذي �ش���ّببه التاأخر يف دف���ع املبلغ.)١5( وم���ن الناحية الأخرى، ل يخ�ش���ع 
التزام دفع الفائدة لالإعفاء مبوجب املادة 7٩ من التفاقية.)١6( وقد بررت 
اإحدى املحاكم ذلك بالأ�ش���باب التالي���ة: "واإعفاء املدين مبوجب املادة 7٩ 
م���ن اتفاقية البيع غري ممكن اأي�ش���ا. فاإعفاء املدين مبوجب املادة 7٩ من 
اتفاقي���ة البيع ل يوؤدي �ش���وى اإىل �ش���قوط املطالبة بالتعوي����س، ولكن يظل 
ل على اأي �شبيل انت�ش���اف قانوين اآخر. ولي�س اإعفاء  بو�ش���ع الدائن اأن يعوِّ
املدين مبوجب املادة 78 من اتفاقية البيع تعوي�شا، وهو لذلك م�شتقل عن 
م�شاألة ما اإن كان بو�شع املدين اأن يربر تاأّخره يف الدفع وفقا للمادة 7٩ من 

اتفاقية البيع.")١7(

7- وكما ورد يف املادة 78 فاإن ا�شتحقاق الفائدة على املبالغ التي تاأخر 
ت�ش���ديدها ل يخل باأي مطالبة من الدائن بالتعوي�ش���ات امل�شتحقة مبوجب 
املادة 7٤.)١8( وميكن اأن ت�ش���مل هذه التعوي�ش���ات نفق���ات التمويل التي مت 
تكبدها لأن الدائن ا�ش���طر، لعدم اإمكان احل�شول على الأموال املتاأخرة، 
اإىل اأخذ قر�س م�ش���ريف؛)١٩( اأو خ�ش���ر اإيرادات كان �شيح�ش���ل عليها من 
ا�شتثمار املبلغ املتاأخر.)20( وقد اأدى ذلك باإحدى هيئات التحكيم اإىل القول 
 ب���اأن الغر�س من املادة 78 هو الأخذ بالتميي���ز بني الفائدة والتعوي�س.)2١( 
ويج���ب اأن يالحظ اأن���ه، لكي ينجح الطرف يف مطالبت���ه بالتعوي�س عالوة 
عل���ى الفائدة على املبالغ املتاأخرة، يجب اأن يف���ي بجميع املتطلبات املبينة 
يف امل���ادة 7٤)22( ويجب اأن يتحمل الدائن،)23( اأي الطرف املت�ش���رر، عبء 

اإثبات تلك العنا�شر.

بة. وقد جعل ذلك اإحدى املحاكم  8- ول تتناول التفاقية الفائدة املركَّ
بة ا�ش���تنادا اإىل القانون الوطني.)2٤( وذكرت  تبت يف مقبولية الفائدة املركَّ
بة.)25(  اإحدى املحاكم، على النقي�س، اأن التفاقية ل ت�ش���مح بالفائدة املركَّ
وذكرت حمكمة اأخرى اأنه "مبوجب اتفاقية البيع، ل مُتنح الفائدة املركبة 
تلقائي���ا، ويتعني على املدعي، وهو يف هذه الق�ش���ية ال�]بائ���ع[، اأن ُيثبت اأنه 
بة، وذلك مثال لأن ]البائع[ ا�شطر هو نف�شه اإىل دفع  ي�شتحق الفائدة املركَّ

فائدة اإ�شافية لأنه مل تكن لديه املدفوعات امل�شتحقة.")26(

�شعر الفائدة

٩- اأ�ش���ارت عدة حماكم اإىل اأن املادة 78 ل تقرر �شوى ا�شتحقاق عام 
للفائ���دة؛)27( فهي ل حتدد �ش���عر الفائ���دة الواجب تطبيق���ه،)28( وهذا هو 
ال�ش���بب يف اأن اإح���دى املحاكم اعتربت املادة 78 "حال و�ش���طا".)2٩( وراأت 
بع����س املحاك���م)30( واإحدى هيئ���ات التحكي���م)3١( اأن احلل الو�ش���ط ناجم 



ع���ن �خلالفات �لت���ي تعّذر �لت�فيق بينه���ا �لتي ظهرت �أثن���اء م�ؤمتر فيينا 
�لدبل�ما�سي �لذي متت فيه �مل��فقة على ن�ص �التفاقية.

10- وق���د �أّدى ع���دم وج����د �سيغة حم���ددة يف �ملادة 7٨ حل�س���اب �سعر 
�لفائ���دة �إىل �عتبار بع�ص �ملحاكم �أن هذه �مل�ساألة حتكمها �التفاقية ولكن 
ال حت�سمه���ا �سر�حة.)32( وتعام���ل حماكم �أخرى هذه �مل�ساأل���ة على �أنها ال 
تخ�سع الأحكام �التفاقية. وقد �أدى هذ� �الختالف يف ت��سيف هذه �مل�ساألة 
�إىل �ختالف �حلل�ل ب�س���اأن �سعر �لفائدة �ل��جب �لتطبيق. فامل�سائل �لتي 
حتكمها �التفاقية دون �أن حت�سمها �سر�حة يجب �أن تعامل معاملة تختلف 
عن معاملة �مل�سائل �خلارجة عن نطاق �التفاقية. ووفقا للمادة 7 )2( من 
�التفاقي���ة، يجب ت�س�ية �لن�ع �الأول من ه���ذه �مل�سائل وفقا للمبادئ �لعامة 
�لت���ي ت�ستند �إليه���ا �التفاقية؛ وال يتم �لرج�ع �إىل �أح���كام �لقان�ن �ل��جب 
�لتطبيق بحكم ق��عد �لقان�ن �لدويل �خلا�ص �إال يف حالة عدم وج�د هذه 
�ملب���ادئ. وخالفا لذلك، يجب ح���ل �مل�ساألة �خلارجة ع���ن نطاق �التفاقية 
وفق���ا للقان�ن �ل��جب �لتطبيق بحكم ق��عد �لقان�ن �لدويل �خلا�ص، دون 

�للج�ء �إىل "�ملبادئ �لعامة" لالتفاقية.

11- وقد �سعت عدة قر�ر�ت �إىل �إيجاد حل مل�ساألة �سعر �لفائدة على �أ�سا�ص 
�ملبادئ �لعامة �لتي ت�ستند �إليها �التفاقية.)33( فتذّرعت بع�ص �ملحاكم وهيئات 
�لتحكي���م)34( بامل���ادة 9 من �التفاقية فح���ددت �سعر �لفائ���دة وفقا لالأعر�ف 
د �سعر �لفائدة �ملنطبق  �لتجارية ذ�ت �ل�سلة. ووفقا لقر�ري حتكيم،)35( "يحدَّ
حتدي���د� م�ستقال ��ستناد� �إىل �ملب���ادئ �لعامة �لتي ترتك���ز عليها �التفاقية". 
ويحت���ج ه���ذ�ن �لقر�ر�ن باأن من �س���اأن �للج�ء �إىل �لقان����ن �ل�طني �أن ي�ؤدي 
�إىل نتائ���ج مناق�سة الأهد�ف �التفاقي���ة. ويف هاتني �لق�سيتني مت حتديد �سعر 
�لفائ���دة بالرج�ع �إىل �ملبد�أ �لعام �لذي يق�سي بالتع�ي�ص �لكامل؛ و�أدى ذلك 
�إىل تطبيق قان�ن �لد�ئن، حيث �أن �لد�ئن ه� من يتعني عليه �أن يقرت�ص �ملال 
�لذي يحل حم���ل �ملبالغ �ملتاأخرة.)36( وذكرت �إحدى هيئات �لتحكيم �سر�حة 
�أنه: "مبا �أن م�ساألة �سعر �لفائدة هي م�ساألة حتكمها �التفاقية ولكن ال ت�س�يها 
فال حاجة �إىل بحث طلب ]�لبائع[ على �س�ء �أي قان�ن وطني، بل ينبغي بحث 
م���ا �إن كان �لطلب خا�سعا لل�س��بط �ملن�س��ص عليها يف �ملادة 7 من �تفاقية 
�لبي���ع. ولذلك يتع���ني حتديد �سعر �لفائدة �ملقرتح وفق���ا للمبادئ �لتي ت�ستند 
�إليه���ا �تفاقي���ة �لبيع....ومن �ملبادئ �لرئي�سية التفاقي���ة �لبيع مبد�أ �لتع�ي�ص 
�لكامل. غري �أن مبد�أً �آخر ي�سري �إىل �أن �لتع�ي�ص ال ينبغي �أن ي�سع �لد�ئن يف 
و�س���ع �أف�سل م���ن �ل��سع �لذي كان �سيك�ن فيه ل� كان �لعقد قد ُنفذ. و�لطلب 
�ملق���دم من ]�لبائع[ يتما�س���ى متاما مع �ملبد�أين �ملذك�ري���ن �أعاله. ومن �أجل 
حتديد �سعر �لفائدة للي�رو 'يف مكان �الإقامة' )�سربيا( بدقة، ال ينبغي �لرج�ع 
�إىل �لقان�ن �ل�سربي، الأنه ال يحكم ويالئم �س�ى �أ�سعار �لفائدة للعملة �ملحلية 
)�لدين���ار �ل�سرب���ي( و�سي�ؤدي �إىل دف���ع تع�ي�ص مف���رط �إذ� مت تطبيقه على 
مة بالي�رو. و�الأحرى �أن �الأن�سب ه���� تطبيق �سعر �لفائدة �لذي يتم  مبل���غ مق�َّ
��ستخد�مه عادة للمدخر�ت، مثل �ل�د�ئع �لق�سرية �الأجل يف م�سارف �لرتبة 
�الأوىل يف م���كان �لدف���ع )�سربيا( لعملة �لدفع، الأن ه���ذ� ميثل �ل�سعر �ملدف�ع 
عل���ى ��ستثم���ار خال ن�سبي���ا من �ملخاطرة. وبع���د در��سة �أرق���ام �سعر �لفائدة 

م  و�مل�ؤ�سر�ت �ملتعلقة بال�د�ئ���ع �لق�سرية �الأجل بالي�رو يف �سربيا، ر�أى �ملحكَّ
�ل�حيد �أن �ل�سعر �ملنا�سب �سيك�ن 6 يف �ملائة �سن�يا.")37(

12- وتكتف���ي حماكم �أخرى بالرج�ع �إىل �سعر "معق�ل جتاريا"،)3٨( مثل 
�سع���ر �لفائ���دة �ملعم�ل به بني �مل�س���ارف يف لن���دن (LIBOR))39( �أو �سعر 
 )40(.(EURIBOR) لفائ���دة عل���ى معامالت �لي����رو فيما ب���ني �مل�س���ارف� 
 وتكتفي حماكم �أخرى باالإ�سارة �إىل قان�ن �سعر �لفائدة لبلد �لعملة �ملعنية.)41( 
ورغم �أن �إح���دى �ملحاكم �عرتفت باأن �تفاقية ال حتدد �سعر �لفائدة، فقد 
ذكرت �أن "�سعر فائدة �أذون �خلز�نة مالئم للتطبيق من بني �الأ�سعار �لتي 

حاجج بها �لطرفان".)42(

13- وتعت���ر معظ���م �ملحاك���م م�ساأل���ة �سع���ر �لفائدة خارج���ة عن نطاق 
�التفاقية)43( ومن ثم تخ�سع للقان�ن �ل�طني عمال باملادة 7 )2(.)44( وقد 
�سّ�ى معظم �ملحاكم هذه �مل�ساألة بتطبيق �لقان�ن �ل�طني للبلد �ملعني، �لذي 
د با�ستخد�م ق��عد �لقان����ن �لدويل �خلا�ص �ملنطبق���ة؛)45( وطبقت  يح���دَّ
حماك���م �أخرى �لقان�ن �ل�طني لبل���د �لد�ئن دون �إ�سارة �إىل ما �إن كان ه� 
 �لقان����ن �ل��جب �لتطبيق مبقت�س���ى ق��عد �لقان�ن �ل���دويل �خلا�ص.)46( 
وهن���اك �أي�سا ق�ساي���ا قليلة ُحدد فيه���ا �سعر �لفائدة بالرج����ع �إىل قان�ن 
�لبلد �لذي يتع���ني �أن ُتدفع بعملته �ملبالغ �ملتاأخ���رة )قاعدة �ختيار �لدولة 
عملته���ا - lex monetae(؛)47( ويف ق�ساي���ا �أخ���رى، طبق���ت �ملحاكم �سعر 
�لفائ���دة �ملعم�ل ب���ه يف �لبلد �ل���ذي يتعني دف���ع �لثمن في���ه،)4٨( �أو �ل�سعر 
 �ملعم����ل ب���ه يف بلد �ملدي���ن،)49( �أو حتى �ل�سع���ر وفقا لقان����ن بلد �ملحكمة
)lex fori(.)50( وطبق���ت بع�ص �ملحاكم �ل�سع���ر �ملن�س��ص عليه يف ت�جيه 
�لرمل���ان �الأوروبي وجمل�ص �أوروبا EC/35/2000 �مل�ؤرخ 29 حزير�ن/ي�نيه 
2000 ب�س���اأن مكافح�ة �لتاأخ�ر يف �ل�س���د�د يف �ملع�امالت �لتج�ارية. وبينما 
ت�ستن���د بع�ص �ملحاك���م يف �لت��سل �إىل هذه �لنتيج���ة �إىل حتليل قائم على 
�لقان�ن �لدويل �خلا�ص،)51( تطبق حماكم �أخرى هذ� �لت�جيه "مبا�سرة"، 

دون �أن ترر �للج�ء �إليه على �أ�سا�ص �لقان�ن �لدويل �خلا�ص.)52(

14- وطبق���ت بع����ص �لق���ر�ر�ت �سع���ر �لفائ���دة �ملحدد مبقت�س���ى �ملادة 
7-4-9 من مبادئ �لي�نيدرو� للعق�د �لتجارية �لدولية.)53(

15- ورغم تن�ع �حلل�ل �مل�سار �ليها �أعاله، ثمة �جتاه و��سح لدى �ملحاكم 
�إىل تطبي���ق �سعر �لفائدة �ملن�س��ص عليه يف �لقان�ن �ل�طني �ملنطبق على 
�لعق���د مبقت�س���ى ق��عد �لقان����ن �ل���دويل �خلا����ص،)54( �أي �لقان�ن �لذي 

ينطبق على عقد �لبيع ل� مل يكن �لعقد خا�سعا الأحكام �التفاقية.)55(

16- بيد �أنه حيثما يك�ن �لطرفان قد �تفقا على �سعر فائدة معني، ينبغي 
تطبي���ق ذلك �ل�سعر.)56( وحيث تتيح �الأع���ر�ف �لتجارية �ملنطبقة مب�جب 
�مل���ادة 9 حتديد �سعر �لفائدة، ينطبق ذل���ك �ل�سعر ولي�ص �ل�سعر �لذي يتم 
حتدي���ده على �أ�سا����ص �لقان�ن �لذي ينطبق عمال بق��ع���د �لقان�ن �لدويل 

�خلا�ص للمحكمة.)57(

احلوا�شي

)1( �نظر ق�سية كالوت رقم Pretore della giurisdizione di Locarno[ 55، �س�ي�سر�، 16 كان�ن �الأول/دي�سمر 1991[ )�نظر �لن�ص �لكامل للقر�ر(.

)2( حمكمة كانت�ن ت�س�غ، �س�ي�سر�، 14 كان�ن �الأول/دي�سمر 2009، متاحة يف �الإنرتنت على �لعن��ن: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ �ملحكمة 

 �الإقليمي���ة �لعليا يف ك�بلينت�ص، �أملانيا، 19 ت�سرين �الأول/�أكت�ب���ر 2006، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعن��ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g2.html؛
عل���ى �الإنرتن���ت  يف  متاح���ة  باالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،]2006 �سباط/فر�ي���ر   13 �أملاني���ا،  ك�ل�ني���ا،  يف  �لعلي���ا  �الإقليمي���ة  ]�ملحكم���ة   ٨23 رق���م  كالوت   ق�سي���ة 

�لعن�����ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060213g1.html؛ حمكم���ة منطق���ة بامبريغ، �أملاني���ا، 13 ني�سان/�أبريل 2005، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف �الإنرتنت على �لعن��ن: 
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html؛ املحكم���ة التجاري���ة يف برين، �سوي�سرا، ٢٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
www.cisg-online. :؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/041222s1.html
ch/cisg/urteile/1057.pdf؛ املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1057.pdf ؛ 
املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢٢ متوز/يوليه ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ 
ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٩١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢8 اأيار/مايو ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٤8 ]املحكمة الحتادية، �سوي�سرا، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٢8 ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩8[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، ٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف فرانكفورت، اأملانيا، ١8 كانون الثاين/يناير ١٩٩٤، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانcases/950720g1.html

pace.edu/cases/940118g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢8١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ١7 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩3[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

العن���وان: عل���ى  الإنرتن���ت  يف  متاح���ة   ،٢٠٠8 اأيار/ماي���و   ١٩ املتح���دة،  الولي���ات  اجلنوبي���ة،  فلوري���دا  ملنطق���ة  املتح���دة  الولي���ات  حمكم���ة  انظ���ر  ولك���ن   )3( 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u2.html، التي تذكر اأنه "ل تتناول التفاقية م�سالة الفائدة".

)٤( ق�سي���ة كالوت رق���م 3٢8 ]حمكم���ة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢١ ت�سرين الأول/اأكتوبر ١٩٩٩[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢١٤ ]املحكمة التجارية يف 

كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٥ �سباط/فرباير ١٩٩7[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢٥ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠8، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان(

.cases/080125g1.html

)6( حمكم���ة كانتون ت�س���وغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ 

املحكم���ة املحلية يف �سانت غالني، �سوي�س���را، ١6 ت�سرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2023.pdf؛ 
حمكم���ة منطق���ة بامبريغ، اأملانيا، ٢3 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠6، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html؛ 
حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، ١3 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html؛ ق�سية كالوت 
رق���م ٥٩٠ ]حمكم���ة منطقة �ساربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٢ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٢١ 
www.Unilex.info/case. :اأيلول/�سبتمرب ١٩٩8[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة املحلية يف اآربون، �سوي�سرا، ٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوان

. cfm?pid=1&do=case&id= 172&step=FullText

 )7( املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، ٢6 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛

حمكم���ة منطق���ة فرايب���ورغ، اأملانيا، 6 متوز/يولي���ه ٢٠٠7، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html؛ ق�سية 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :كالوت رق���م ٩٠8 ]املحكم���ة التجارية يف زيوري���خ، �سوي�سرا، ٢٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥[، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
cases/051222s1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٠7 ]حمكم���ة كانت���ون فاليه، �سوي�سرا، ٢7 اأيار/ماي���و ٢٠٠٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٩٠6 ]حمكمة كانتون 
نيدفالدي���ن، �سوي�س���را، ٢3 اأيار/مايو ٢٠٠٥[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢ كانون الأول/دي�سم���رب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩٠ ]حمكمة منطقة �ساربروك���ني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل 
للق���رار(؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٩١ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢8 اأيار/ماي���و ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�سي���ة كالوت رقم 8٩3 ]حمكمة منطقة 
فيلي�س���او، �سوي�س���را، ١٢ اآذار/مار����ص ٢٠٠٤[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�ستئن���اف يف غينت، بلجيكا، 8 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر ٢٠٠3، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031008b1.html؛ حمكمة منطقة توبينغني، اأملاني���ا، ١8 حزيران/يونيه ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html؛ ق�سية كالوت رقم 6٢٩ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢[؛ ق�سية كالوت رقم 
٢١7 ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ٢6 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩7[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة نوردهورن، اأملانيا، ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٤، متاحة يف 

. www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=114&step=FullTextو www.cisg-online.ch/cisg/urteile/259.htm :الإنرتنت على العنوان
)8( حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ حمكمة 

منطق����ة ميونيخ، اأملانيا، ١8 اأيار/مايو ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العن����وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1998.pdf؛ حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢7 
ت�سري����ن الثاين/نوفمرب ٢٠٠8، ترجم����ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن����وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، ٢6 
ت�سري����ن الثاين/نوفم����رب ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن����وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، 6 متوز/
يولي����ه ٢٠٠7، ترجم����ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل����ى العن����وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html؛ حمكمة منطقة كوبورغ، اأملاني����ا، ١٢ كانون الأول/دي�سمرب 
٢٠٠6، ترجم����ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن����وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٩٠6 ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �سوي�سرا، ٢3 
http://cisgw3.law. :اأيار/مايو ٢٠٠٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

pace.edu/cases/041202s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٤ ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �سوي�سرا، ١٩ كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩7[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٩( لالطالع على ق�سايا تعنينَّ فيها على املحاكم اأن تلجاأ اإىل التفاقية—وحتديدا املادة ٥8—للبت يف وقت ا�ستحقاق ال�سداد، لأن الطرفني مل يتفقا على وقت معنينَّ لل�سداد، 

انظر حمكمة كانتون ت�سوغ، �سوي�سرا، ١٤ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ املحكمة 
التجاري���ة يف ب���رين، �سوي�سرا، ١7 اآب/اأغ�سط�ص ٢٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1995.pdf؛ حمكمة كانتون ت�سوغ، 
�سوي�سرا، ٢7 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، 
�سوي�س���را، ٢6 ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ املحكمة املحلية يف دولني 
كوب���ني، �سلوفاكي���ا، ١7 متوز/يوليه ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080617k1.html؛ املحكمة العليا، �سلوفاكيا، 
3 ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠8، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080403k1؛ املحكمة الإقليمية العلي���ا يف هامبورغ، اأملانيا، ٢٥ 
كان���ون الثاين/يناي���ر ٢٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٩٠6 ]حمكمة كانتون 
نيدفالدي���ن، �سوي�س���را، ٢3 اأيار/ماي���و ٢٠٠٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطق���ة بامبريغ، اأملانيا، ١3 ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html؛ املحكم���ة التجارية يف برين، �سوي�سرا، ٢٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041222s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٥٩١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�سلدورف، اأملانيا، ٢8 اأيار/مايو ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1. :للق���رار(؛ حمكم���ة منطقة مون�سينغالدباخ، اأملاني���ا، ١٥ متوز/يوليه ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1. :؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، ١١ �سباط/فرباير ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhtml
html؛ حمكمة منطقة �ستيندال، اأملانيا، ١٠ كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠١، 3٠ وما يلي ذلك؛ ق�سية كالوت رقم 7٩ ]املحكمة الإقليمية العليا 
يف فرانكف���ورت اآم ماي���ن، اأملاني���ا، ١8 كانون الثاين/يناير ١٩٩٤[ )انظر الن�ص الكامل للق���رار(؛ ق�سية كالوت رقم ١ ]املحكمة الإقليمية العلي���ا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١3 

حزيران/يونيه ١٩٩١[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
http://cisgw3. :١٠( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٠38 ]حمكمة مقاطعة فالن�سيا، الدائرة 8اأ، اإ�سباني���ا، 8 ني�سان/اأبريل ٢٠٠8[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( 
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http://cisgw3.law.pace. :امللف رق���م ٢٠٠٩/٤٥٠٥(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان( اليون���ان، ٢٠٠٩ ،Polimeles Protodikio Athinon انظ���ر )11(

http://cisgw3.law. :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغ���او، �شوي�شرا، ٢٦ ت�شرين الثاين/نوفم���ر ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانedu/cases/094505gr.html
http://cisgw3. :؛ حمكم���ة كانت���ون اأبينزيل-اآو�شرهودين، �شوي�شرا، ٦ اأيلول/�شبتمر ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانpace.edu/cases/081126s1.html
law.pace.edu/cases/070906s1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٩٣٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�ش���را، ٢٧ ني�شان/اأبريل ٢٠٠٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ املحكمة الإقليمية العليا 
يف كولوني���ا، اأملاني���ا، ٣ ني�شان/اأبري���ل ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060403g1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٩٠٨ 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051222s1. :املحكم���ة التجاري���ة يف زيوريخ، �شوي�شرا، ٢٢ كانون الأول/دي�شم���ر ٢٠٠٥[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان[
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1. :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف ها�شيلت، بلجي���كا، ٢٠ اأيلول/�شبتمر ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وانhtml

html؛ ق�شية كالوت رقم ٩٠٧ ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 1٣ ني�شان/اأبريل ٢٠٠٥، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html؛ املحكمة التجارية يف برين، �شوي�شرا، ٢٢ كانون الأول/دي�شمر ٢٠٠٤، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041222s1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٨٩٣ ]حمكم���ة منطقة فيلي�شاو، �شوي�شرا، 1٢ اآذار/مار�ص 
http://cisgw3.law.pace. :٢٠٠٤[ )انظ���ر الن����ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة دو�شلدورف، اأملانيا، ٢٨ اآب/اأغ�شط�ص ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكمة التجارية يف �شانت غالني، �شوي�شرا، 11 �شباط/فراير ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/030828g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020115b1. :؛ املحكمة التجارية يف نامور، بلجيكا، 1٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/030211s1.html
html؛ املحكم���ة التجاري���ة يف كورتريك، بلجيكا، ٣ ت�شرين الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠1، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011003b1.html؛ املحكمة 
التجاري���ة يف كورتريك، بلجيكا، ٤ ني�شان/اأبريل ٢٠٠1، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010404b1.html؛ حمكمة منطقة �شتيندال، اأملانيا، 
1٠ كان���ون الأول/دي�شم���ر ٢٠٠٠، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠1، ٣٠ وم���ا يل���ي ذلك؛ ق�شية كالوت رق���م ٢1٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون اآرغ���او، �شوي�شرا، ٢٦ اأيلول/
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do :شبتم���ر 1٩٩٧[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة كانتون فات، �شوي�شرا، 11 اآذار/مار�ص 1٩٩٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان�
www.و www.cisg-online.ch/cisg/urteile/169.htm :؛ حمكم���ة منطقة اآخني، اأملانيا، ٢٠ متوز/يوليه 1٩٩٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوانني=case&id=320&step=FullText
Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=125&step=FullText؛ ق�شية كالوت رقم ٣٠1 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧٥٨٥([، 
Journal du droit international، 1٩٩٥، 1٠1٥ وم���ا يل���ي ذل���ك؛ ق�شية كالوت رقم 1٦٦ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة يف هامبورغ، اأملانيا، ٢1 اآذار/مار�ص، ٢1 حزيران/
يونيه 1٩٩٦[؛ ق�شية كالوت رقم 1٥٢ ]حمكمة ال�شتئناف، غرينوبل، فرن�شا، ٢٦ ني�شان/اأبريل 1٩٩٥[؛ ق�شية كالوت رقم ٣٠٣ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩٤ 
www.cisg-online.ch/ :قرار التحكيم رقم ٧٣٣1([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة نوردهورن، اأملانيا، 1٤ حزيران/يونيه 1٩٩٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوانني(
 ،Pretore di Locarno Campagna ،؛ ق�شية كالوت رقم ٥٥ ]كانتون تي�شينوwww.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=114&step=FullText و cisg/urteile/259.htm

�شوي�شرا، 1٦ كانون الأول/دي�شمر 1٩٩1، م�شار اإليها باعتبار تاريخها 1٥ كانون الأول/دي�شمر يف ق�شية كالوت رقم ٥٥[.
)1٢( ق�شي���ة كالوت رق���م ٣٢٨ ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، ٢1 ت�شرين الأول/اأكتوب���ر 1٩٩٩[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٢1٤ ]املحكمة التجارية يف 

كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ٥ �شباط/فراير 1٩٩٧[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
 )1٣( هيئة التحكيم لدى غرفة التجارة وال�شناعة البلغارية، 1٩٩٦ )قرار التحكيم رقم 1٩٩٦/11(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

. www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=420&step=FullText

. www.cisg-online.ch/cisg/urteile/519.htm :1٤( انظر حمكمة منطقة ت�شفيكاو، اأملانيا، 1٩ اآذار/مار�ص 1٩٩٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace. :رقم املل���ف ٢٠٠٩/٤٥٠٥(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان( اليون���ان، ٢٠٠٩ ،Polimeles Protodikio Athinon انظ���ر )1٥(

edu/cases/094505gr.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٧٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكف���ورت اآم ماين، اأملانيا، 1٨ كانون الثاين/يناير 1٩٩٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية 
كالوت رقم ٥ ]حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، ٢٦ اأيلول/�شبتمر 1٩٩٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٧ ]حمكمة منطقة اأولدينبورغ اإن هول�شتاين، اأملانيا، ٢٤ 

ني�شان/اأبريل 1٩٩٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
 )1٦( حمكمة ال�شتئناف الوطنية التجارية يف بوينو�ص اآيري�ص، الأرجنتني، ٧ ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢٠1٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm

)1٧( ق�شية كالوت رقم ٨٩٣ ]حمكمة منطقة ويلي�شاو، �شوي�شرا، 1٢ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)1٨( كث���ريًا م���ا مت التاأكي���د على ذلك يف ال�شوابق الق�شائية. انظر، مثال، حمكمة ال�شتئناف الوطنية التجارية يف بوينو����ص اآيري�ص، الأرجنتني، ٧ ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢٠1٠، 

متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm؛ حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�ش���را، 1٤ كانون الأول/دي�شمر ٢٠٠٩، متاحة 
يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، ٢٧ ت�شرين الثاين/نوفمر ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html؛ املحكمة العليا، �شلوفاكيا، 1٧ اأيلول/�شبتمر ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
http:// :؛ املحكمة العليا، �شلوفاكيا، 1٠ اآذار/مار�ص ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/080917k1.html :على العنوان
http://cisgw3. :؛ حمكم���ة اإقلي���م كونغ���راد، هنغاريا، ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/080310k1.html
http://cisgw3.law.pace. :؛ املحكم���ة العلي���ا، �شلوفاكيا، ٨ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانlaw.pace.edu/cases/070606h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكمة ال�شتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ٢٤ ني�شان/اأبريل ٢٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/070108k2.html
http:// :؛ هيئة حتكيم التجارة اخلارجية يف غرفة التجارة ال�شربية، �شربيا، ٢1 �شباط/فراير ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/060424b1.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb.html؛ هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 1٠ �شباط/فراير ٢٠٠٥، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210r1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٢٢ متوز/يوليه ٢٠٠٤، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ املحكمة التجارية يف �شانت غالني، �شوي�شرا، ٢٩ ني�شان/اأبريل ٢٠٠٤، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040429s1.html؛ املحكمة العليا، �شلوفاكيا، ٢٩ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329k1.html؛ هيئة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التج���ارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، 
الحت���اد الرو�ش���ي، 1٩ اآذار/مار�ص ٢٠٠٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html؛ حمكم���ة كانتون فاليه، 
�شوي�ش���را، 1٩ اآب/اأغ�شط����ص ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030819s1.html؛ املحكم���ة التجارية يف ها�شيلت، 
بلجي���كا، 1٧ حزيران/يوني���ه 1٩٩٨، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980617b1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٢٤٨ ]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، 
٢٨ ت�شرين الأول/اأكتوبر 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اأيلول/�شبتمر 1٩٩٧ )قرار التحكيم رقم ٨٩٦٢(، متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=464&step=FullText؛ ق�شي���ة كالوت رقم 1٩٥ ]املحكمة التجارية يف كانت���ون زيوريخ، �شوي�شرا، ٢1 اأيلول/

�شبتم���ر 1٩٩٥[؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٧٩ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 1٨ كانون الثاين/يناي���ر 1٩٩٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 
1٣٠ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 1٤ كانون الثاين/يناير 1٩٩٤[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٨1 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، 
اأملاني���ا، 1٧ اأيلول/�شبتم���ر 1٩٩٣[ )انظ���ر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 1٠٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التج���ارة الدولية، 1٩٩٣ )قرار التحكيم رقم ٧1٩٧[؛ ق�شية 

كالوت رقم ٧ ]املحكمة املحلية يف اأولدينبريغ اإن هول�شتاين، اأملانيا، ٢٤ ني�شان/اأبريل 1٩٩٠[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

٣٧٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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http://turan.uc3m.es/ :١9( انظ���ر حمكم���ة ال�شتئناف الوطنية التجارية يف بوينو����س اآيري�س، الأرجنتني، ٧ ت�شرين الأول/اأكتوب���ر ٢0١0، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

http://globalsaleslaw.com/ :؛ حمكم���ة كانتون ت�ش���وغ، �شوي�شرا، ١٤ كانون الأول/دي�شمرب ٢009، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانuc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm
http:// :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناي���ر ٢008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانcontent/api/cisg/urteile/2026.pdf

cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٢٤8 ]املحكم���ة الحتادية، �شوي�شرا، ٢8 ت�شرين الأول/اأكتوب���ر ١998[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ املحكمة 
املحلية يف كوبلينت�س، ١٢ ت�شرين الثاين/نوفمرب ١99٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/400.htm؛ ق�شية كالوت رقم ١9٥ ]املحكمة التجارية 
www.cisg-online.ch/cisg/ :يف كانت���ون زيوري���خ، �شوي�شرا، ٢١ اأيلول/�شبتمرب ١99٥[؛ املحكمة املحلي���ة يف كا�شيل، اأملانيا، ١٤ متوز/يوليه ١99٤، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان

urteile/194.htm؛ ق�شية كالوت رقم ٧9 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١8 كانون الثاين/يناير ١99٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٢0( ق�شية كالوت رقم ٧ ]املحكمة املحلية يف اأولدينبريغ اإن هول�شتاين، اأملانيا، ٢٤ ني�شان/اأبريل ١990[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٢١( ق�شية كالوت رقم 30١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٢ )قرار التحكيم رقم ٧٥8٥([ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

 Recht ،١99٢٢( انظ���ر ق�شي���ة كالوت رقم 3٢٧ ]حمكمة كانت���ون ت�شوغ، �شوي�شرا، ٢٥ �شباط/فرباير ١999[؛ حمكمة منطقة اأولدينبورغ، اأملاني���ا، 9 ت�شرين الثاين/نوفمرب ٤(

der internationalen Wirtschaft، ١99٦، ٦٥ وم���ا يليه���ا، حيث ُرف�شت مطالبة الدائن بالتعوي�س عن الأ�شرار الناجمة عن تخلف املدين عن الدفع، على اأ�شا�س اأن الدائن مل ُيثبت 
اأنه اأ�شيب بخ�شارة اإ�شافية.

)٢3( ُذك���ر يف كث���ري م���ن الأحيان اأنه يجب على الطرف املت�شرر اأن ُيثبت الأ�شرار التي يطالب بالتعوي�ش���ات عنها وامل�شار اإليها يف العبارة الأخرية من املادة ٧8؛ انظر حمكمة 

كانت���ون ت�ش���وغ، �شوي�شرا، ١٤ كانون الأول/دي�شمرب ٢009، متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ املحكمة الإقليمية 
العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٢٢ متوز/يوليه ٢00٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html؛ ق�شية كالوت رقم 
3٤3 ]املحكمة املحلية يف دارم�شتات، اأملانيا، 9 اأيار/مايو ٢000[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٢٧٥ ]املحكمة الإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٢٤ ني�شان/
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/400. :اأبريل ١99٧[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ حمكمة منطقة كوبلينت�س، ١٢ ت�شرين الثاين/نوفمرب ١99٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
www.Unilex.info/case.cfm?pid و www.cisg-online.ch/cisg/urteile/534.htm :؛ حمكم���ة منطقة بوتروب، ٢٥ حزيران/يوني���ه ١99٦، متاحة يف الإنرتنت على العنوان���نيhtm
do=case&id=289&step=FullText&1=؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ١3٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف هام، اأملاني���ا، 8 �شباط/فرباير ١99٥[؛ املحكمة املحلية يف كا�شيل، ١٤ متوز/يوليه 
١99٤، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/194.htm؛ ق�شية كالوت رق���م ٧9 ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١8 كانون 

الثاين/يناير ١99٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
.www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2064.pdf :٢٤( انظر املحكمة التجارية يف فر�شاي، فرن�شا، ١٢ اآذار/مار�س ٢0١0، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 )٢٥( املحكمة الإقليمية العليا يف براندنبورغ، اأملانيا، ١8 ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html

 )٢٦( حمكمة ال�شتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، ٢٤ ني�شان/اأبريل ٢00٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html

)٢٧( انظر حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، ١٤ كانون الأول/دي�شمرب ٢009، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ 

حمكمة بريدا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٢٤8 
]املحكمة الحتادية، �شوي�شرا، ٢8 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١998[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 30١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٢ )قرار التحكيم رقم 
www.Unilex.info/case.cfm?pid :١99٥، ١0١٥ وما يلي ذلك؛ حمكمة منطقة اآخني، ٢0 متوز/يوليه ١99٥، متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،Journal du droit international ،]٧٥8٥

 do=case&id=125&step=FullText&1=؛ ق�شية كالوت رقم 83 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٢ اآذار/مار�س ١99٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٧9 
]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، ١8 كانون الثاين/يناير ١99٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٢8١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
اأملاني���ا، ١٧ اأيلول/�شبتم���رب ١993[ )انظ���ر الن�س الكامل للق���رار(؛ ق�شية كالوت رقم ١ ]املحكمة الإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماي���ن، اأملانيا، ١3 حزيران/يونيه ١99١[ )انظر 

الن�س الكامل للقرار(.
http://turan.uc3m.es/uc3m/ :٢8( حمكم���ة ال�شتئن���اف الوطنية التجارية يف بوينو�س اآيري�س، الأرجنت���ني، ٧ ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢0١0، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

www.globalsaleslaw.org/ :؛ املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف �شاربروك���ني، اأملاني���ا، ١٢ اأيار/مايو ٢0١0، متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وانdpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm
http://globalsaleslaw.com/content/ :؛ حمكم���ة كانت���ون ت�شوغ، �شوي�شرا، ١٤ كان���ون الأول/دي�شمرب ٢009، متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcontent/api/cisg/urteile/2155.pdf
http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة منطق���ة �شتوتغارت، اأملانيا، ٢0 ت�شرين الأول/اأكتوب���ر ٢009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانapi/cisg/urteile/2026.pdf
http://globalsaleslaw.com/content/ :؛ املحكم���ة املحلي���ة يف �شانت غالني، �شوي�شرا، ١٦ ت�شرين الأول/اأكتوبر ٢009، متاحة يف الإنرتنت على العنوانedu/cases/091029g1.html
http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/ :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف برين، �شوي�ش���را، ١٧ اآب/اأغ�شط�س ٢009، متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وانapi/cisg/urteile/2023.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1. :؛ حمكم���ة بري���دا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير ٢009، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وانurteile/1995.pdf

html؛ حمكم���ة ميونيخ، اأملانيا، ١8 اأيار/مايو ٢009، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1998.pdf؛ حمكمة الوليات املتحدة 
ملنطق���ة نيو جري�شي، الوليات املتح���دة، ١٥ ني�شان/اأبريل ٢009، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090415u1.html؛ حمكمة كانتون ت�شوغ، 
�شوي�ش���را، ٢٧ ت�شري���ن الثاين/نوفمرب ٢008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html؛ املحكمة التجارية يف 
اآرغ���او، �شوي�شرا، ٢٦ ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ حمكمة الوليات 
املتح���دة ملنطقة بن�شيلفاني���ا الغربية، الوليات املتحدة، ٢٥ متوز/يولي���ه ٢008، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html؛ حمكمة 
منطقة دولني كوبني، �شلوفاكيا، ١٧ متوز/يوليه ٢008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080617k1.html؛ حمكمة منطقة 
ني���رتا، �شلوفاكي���ا، ٢9 اأيار/مايو ٢008، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080529k1.html؛ حمكمة زوتفني، هولندا، ٢٧ 
�شباط/فرباي���ر ٢008 )املل���ف رقم HA ZA 07-716/87379(، غري من�شورة؛ املحكمة الإقليمية العليا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢008، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html؛ ق�شي���ة كالوت رقم ١0٢٢ ]هيئ���ة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرف���ة التجارة ال�شربية، 
 Monomeles Protodikio ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080123sb.html :شربي���ا، ٢3 كانون الثاين/يناي���ر ٢008[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان�
Thessalonikis، اليون���ان، ٢00٧ )امللف رق���م ٢00٧/٤39٤٥(، ملّخ�س بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr.html؛ ق�شية 
كالوت رق���م ١0٢٢ ]هيئ���ة حتكي���م التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�شربية، �شربيا، ١ ت�شرين الأول/اأكتوب���ر ٢00٧[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html؛ حمكم���ة كانت���ون اأبينزيل-اآو�شرهودي���ن، �شوي�ش���را، ٦ اأيلول/�شبتم���رب ٢00٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على 
http:// :؛ حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، ٦ متوز/يوليه ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/070906s1.html :العنوان
http:// :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغ���او، �شوي�ش���را، ١9 حزيران/يوني���ه ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html
http://cisgw3. :؛ حمكم���ة اإقلي���م كونغ���راد ، هنغاريا، ٦ حزيران/يونيه ٢00٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/070619s1.html

law.pace.edu/cases/070606h1.html؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 93٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�ش���را، ٢٧ ني�شان/اأبريل ٢00٧[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 8٢8 
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]حمكم���ة هريتوغينبو����ش، هولندا، ٢ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠٧[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناع���ة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، ٢٩ كانون 
االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٩٤٥ ]حمكمة منطقة غاالنتا، 
http://cisgw3. :سلوفاكي���ا، ١٥ كان���ون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦[؛ حمكمة منطقة كوبورغ، اأملانيا، ١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، ترجمة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت على العنوان�
law.pace.edu/cases/061212g1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التج���ارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، ١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، 
ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r2.html؛ حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦، ترجمة 
باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061027s1.html؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٧٢٣ ]اأملانيا، ١٩ ت�سري���ن االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦[؛ حمكمة 
منطقة نيرتا، �سلوفاكيا، ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٦، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060627k1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٩٣٠ 
]حمكم���ة كانت���ون فاليه، �سوي�سرا، ٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٦[ )انظر الن�ش الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد 
الرو�س���ي، ٢٧ كان���ون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051227r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري 
http://cisgw3. :الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، ١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
law.pace.edu/cases/051214r1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٩١٩ ]املحكم���ة التجارية العليا، كرواتي���ا، ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٥[، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050726cr.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٩٠٧ ]حمكمة كانتون فاليه، �سوي�سرا، ٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٥[ )انظر الن�ش الكامل للقرار(؛ ق�سية كالوت 
رق���م ٩٠٦ ]حمكم���ة كانتون نيدفالدين، �سوي�سرا، ٢٧ اأيار/ماي���و ٢٠٠٥[ )انظر الن�ش الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابع���ة لغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
الرو�س���ي، االحتاد الرو�س���ي، ٩ �سباط/فرباير ٢٠٠٥، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050209r1.html؛ ق�سية كالوت 
رق���م ٥٩٠ ]حمكم���ة منطق���ة �ساربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤[ )انظ���ر الن�ش الكامل للقرار(؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت، بلجي���كا، ٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجمة 
باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225b2.html؛ هيئة التحكيم التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
الرو�س���ي، االحت���اد الرو�سي، ٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٤، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040203r1.html؛ هيئة التحكيم 
http:// :التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد الرو�سي، االحتاد الرو�سي، ٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
http:// :؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �سوي�سرا، ١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/031230r1.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/031218s1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٦٣٤ ]حمكم���ة منطقة برلني، اأملانيا ٢١ اآذار/مار�ش ٢٠٠٣[؛ املحكم���ة التجارية يف �سانت غالني، �سوي�سرا، ١١ 
�سباط/فرباي���ر ٢٠٠٣، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٦٢٩ ]حمكمة كانتون ت�سوغ، 
http://cisgw3. :سوي�س���را، ١٢ كان���ون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرف���ة التجارة الدولية، ٢٠٠٣ )قرار التحكيم رقم ١١٨٤٩(، متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان�

law.pace.edu/cases/031849i1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٣٨٠ ]حمكمة بافيا، اإيطاليا، ٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩[؛ هيئة التحكيم بغرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، ١٩٩٦ 
. www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=420&step=FullText :قرار التحكيم رقم ١٩٩٦/١١(، متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

)٢٩( ق�سي���ة كالوت رق���م ٥٥ ]كانتون تي�سين���و، Pretore di Locarno Campagna، �سوي�سرا، ١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩١، اأ�س���ري اإليها يف ق�سية كالوت رقم ٥٥ باعتبارها 

بتاريخ ١٥ كانون االأول/دي�سمرب[ )انظر الن�ش الكامل للقرار(.
http://turan.uc3m.es/uc3m/ :٣٠( حمكم���ة اال�ستئن���اف الوطنية التجارية يف بوينو�ش اآيري�ش، االأرجنت���ني، ٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠١٠، متاحة يف االإنرتنت على العن���وان(

dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm؛ ق�سية كالوت رقم ٩٧ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سرا، ٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣[ )انظر الن�ش الكامل للقرار(.

 )٣١( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٥ )قرار التحكيم رقم ٨١٢٨(، متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

. www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=207&step=FullText

)٣٢( لالطالع على ق�سية تذكر عدة معايري م�ستخدمة يف ال�سوابق الق�سائية لتحديد �سعر الفائدة، انظر ق�سية كالوت رقم ٣٠١ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 

١٩٩٢ )قرار التحكيم رقم ٧٥٨٥[، Journal du droit international، ١٩٩٥، ١٠١٥ وما يلي ذلك.
)٣٣( لالط���الع عل���ى تعلي���ق نقدي للغاية عل���ى قرارات تاأخذ بهذا النهج، انظ���ر حمكمة بادوفا، اإيطالي���ا، ٣١ اآذار/مار�ش ٢٠٠٤، ترجمة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html :العنوان
)٣٤( انظ���ر املحكم���ة التجارية يف اإيبري، بلجيكا، ٢٩ كان���ون الثاين/يناير ٢٠٠١، متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html؛ 

ق�سي���ة كالوت رق���م ١٠٣ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٣ )قرار التحكيم رقم ٦٦٥٣([؛ املحكمة االبتدائية الوطنية للم�سائل التجارية رقم ١٠، بوينو�ش اآيري�ش، 
االأرجنت���ني، ٦ ت�سري���ن االأول/اأكتوبر ١٩٩٤، متاحة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=178&step=FullText؛ املحكمة االبتدائية 
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=ca :الوطني���ة للم�سائل التجارية رقم ١٠، بوينو�ش اآيري�ش، االأرجنت���ني، ٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩١، متاحة يف االإنرتنت على العنوان

. se&id=184&step=FullText

)٣٥( انظر ق�سية كالوت رقم ٩٣ ]هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفة االقت�ساد التجاري االحتادية - فيينا، النم�سا، ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤[ وق�سية كالوت رقم ٩٤ ]هيئة 

التحكيم الدويل التابعة لغرفة االقت�ساد التجاري االحتادية - فيينا، النم�سا، ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤[ )انظر الن�ش الكامل للقرارين(.
)٣٦( ب�س���اأن حماك���م اأخرى طبقت �سعر الفائدة املعمول به يف البلد ال���ذي يوجد فيه مكان عمل الدائن، انظر جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية 

ال�س���ني ال�سعبي���ة، ٢٠٠٥ )قرار التحكيم رق���م CISG/2005/2(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051000c1.html#iv؛ 
ق�سية كالوت رقم ٣٠٣ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٤ )قرار التحكيم رقم ٧٣٣١([.

)٣٧( ق�سي���ة كالوت رق���م ١٠٢٠ ]هيئ���ة حتكيم التجارة اخلارجية يف غرفة التج���ارة ال�سربية، �سربيا، ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩[ )انظ���ر الن�ش الكامل للقرار(، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)٣٨( انظ���ر جلن���ة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، ١٨ ني�سان/اأبري���ل ٢٠٠٣، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030418c1.html؛ هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦ )قرار التحكيم رقم ٨٧٦٩(، متاحة يف االإنرتنت 
. www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id= 397&step=FullText :على العنوان

)٣٩( انظ���ر جلن���ة التحكي���م االقت�س���ادي والتج���اري ال���دويل ال�سيني���ة، جمهورية ال�س���ني ال�سعبي���ة، ٢٠٠٧ )ق���رار التحكي���م رق���م CISG/2007/05(، ترجم���ة باالإنكليزية 

 ،٢٠٠٤ االأول/دي�سم���رب  كان���ون   ٢٢ �سوي�س���را،  ب���رين،  يف  التجاري���ة  املحكم���ة  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070100c1.html؛  العن���وان:  عل���ى  االإنرتن���ت  يف  متاح���ة 
ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041222s1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل التابع���ة لغرف���ة التج���ارة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ العن���وان:  عل���ى  االإنرتن���ت  يف  متاح���ة  باالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،٢٠٠٤ اآذار/مار����ش   ١٩ الرو�س���ي،  االحت���اد  الرو�س���ي،  االحت���اد  يف  وال�سناع���ة 
 cases/040319r1.html؛ هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، فرن�سا، كان���ون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨ )ق���رار التحكيم رق���م ٨٩٠٨(، متاحة يف االإنرتن���ت على العنوان:
 www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case &id=401&step=FullText؛ انظ���ر اأي�س���ا ق�سي���ة كالوت رقم ١٠٣ ]هيئة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩٣ )قرار 
التحكيم رقم ٦٦٥٣([؛ اأُلغي هذا القرار التحكيمي الحقا على اأ�سا�ش اأن االأعراف التجارية الدولية ال توفر قواعد مالئمة لتحديد �سعر الفائدة املنطبق؛ انظر حمكمة اال�ستئناف يف 

باري�ش، فرن�سا، ٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، Journal du droit international، ١٩٩٥، ٩٧١ وما يلي ذلك.

٣٨١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031230r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031218s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031218s1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031230r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=184&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=184&step=FullText
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040319r1.html
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http://cisgw3.law. :4٠( هيئ���ة حتكي���م التجارة اخلارجي���ة يف غرفة التجارة ال�صربية، �صربيا، ١٦ اآذار/مار�س 2٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان(

http:// :؛ حمكمة حتكيم التجارة اخلارجية الأجنبية يف �صربيا، ٥ كانون الثاين/يناير 2٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانpace.edu/cases/090316sb.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/090105sb.html؛ هيئ���ة حتكيم التجارة اخلارجية يف غرفة التجارة ال�صربية، �صربيا، ١٥ متوز/يوليه 2٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/0807q5sb.html؛ ق�صية كالوت رقم ١٠22 ]هيئة حتكيم التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التجارة ال�صربية، �صربيا[، 23 كانون 
الثاين/يناي���ر 2٠٠8، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080123sb.html؛ هيئة حتكيم التج���ارة اخلارجية امللحقة بغرفة 
التجارة ال�صربية، �صربيا، ١ ت�صرين الأول/اأكتوبر 2٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071001sb.html؛ هيئة حتكيم 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :التج���ارة اخلارجية امللحقة بغرفة التج���ارة ال�صربية، �صربيا، 3٠ ت�صرين الأول/اأكتوبر 2٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان

.cases/061030sb.html

http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/ :4١( انظ���ر املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون ب���رن، �صوي�ص���را، ١٧ اآب/اأغ�صط�س 2٠٠٩، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

. www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2086.pdf :؛ حمكمة مقاطعة األيكانتي، اإ�صبانيا، 24 ني�صان/اأبريل 2٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوانurteile/1995.pdf

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071212a5.html :42( جمعية التحكيم الأمريكية، الوليات املتحدة، ١2 كانون الأول/دي�صمرب 2٠٠٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

http:// :43( لالط���الع عل���ى ه���ذا البيان، انظر حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة نيو جر�ص���ي، الوليات املتح���دة، ١٥ ني�صان/اأبريل 2٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

http:// :؛ حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �صوي�ص���را، 28 كان���ون الثاين/يناير 2٠٠٩، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانcisgw3.law.pace.edu/cases/090415u1.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html؛ حمكم���ة روت���ردام، هولندا، 2١ كانون الثاين/يناير 2٠٠٩، امللف رقم HA ZA 97-272 / 277329، غر من�صورة؛ املحكمة التجارية 
 Monomeles ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html :يف اآرغ���او، �صوي�صرا، 2٦ ت�صرين الثاين/نوفم���رب 2٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080002gr. :اليون���ان، 2٠٠٧ )امللف رق���م 2٠٠٧/43٩4٥(، ملّخ�س بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العن���وان ،Protodikio Thessalonikis
html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �صوي�صرا، ١٩ حزيران/يونيه 2٠٠٧، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1741.pdf؛ حمكمة 
 Pretore Distretto ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070606h1.html :اإقلي���م كونغراد، هنغاريا، ٦ حزيران/يونيه 2٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
di Lugano، �صوي�ص���را، ١٩ ني�صان/اأبري���ل 2٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419s1.html؛ ق�صية كالوت رقم 
828 ]حمكم���ة هرتوغينبو����س، هولن���دا، 2 كانون الثاين/يناير 2٠٠٧[؛ هيئة التحكيم التج���اري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة يف الحت���اد الرو�صي، الحتاد الرو�صي، 2٩ 
كان���ون الأول/دي�صمرب 2٠٠٦، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html؛ ق�صية كالوت رقم ٩4٥ ]حمكمة منطقة 
http:// :غالنت���ا، �صلوفاكي���ا، ١٥ كانون الأول/دي�صم���رب 2٠٠٦[؛ حمكمة منطقة كوبورغ، اأملانيا، ١2 كانون الأول/دي�صمرب 2٠٠٦، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1.html؛ ق�صية كالوت رقم ٩١٧ ]املحكمة التجارية العليا، كرواتيا، 24 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2٠٠٦[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة 
http://cisgw3.law.pace. :لغرف���ة التج���ارة وال�صناعة يف الحتاد الرو�صي، الحتاد الرو�صي، ١4 كان���ون الأول/دي�صمرب 2٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان

edu/cases/051214r1.html؛ ق�صية كالوت رقم ٩44 ]حمكمة هرتوغينبو�س، هولندا، ١١ ت�صرين الأول/اأكتوبر 2٠٠٥[؛ ق�صية كالوت رقم ٩١٩ ]املحكمة التجارية العليا، كرواتيا، 
2٦ متوز/يولي���ه 2٠٠٥[؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة اخلارجية امللحقة بغرفة التج���ارة ال�صربية، �صربيا، 2١ �صباط/فرباير 2٠٠٥، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221sb.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرف���ة التجارة وال�صناعة يف الحتاد الرو�صي، الحتاد الرو�صي، ١٠ �صباط/فرباير 
2٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210r1.html؛ املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، �صوي�صرا، 2٥ كانون الثاين/

يناير 2٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125s1.html؛ حمكمة منطقة كيل، اأملانيا، 2٧ متوز/يوليه 2٠٠4، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html؛ حمكمة بادوفا، اإيطاليا، 3١ اآذار/مار�س 2٠٠4، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html؛ حمكمة منطقة مون�صينغالدباخ، اأملانيا، ١٥ متوز/يوليه 2٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html؛ حمكمة منطقة توبينغني، اأملانيا، ١8 حزيران/يونيه 2٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http:// :؛ حمكم���ة كانت���ون فالي���ه، �صوي�ص���را، 3٠ ني�صان/اأبريل 2٠٠3، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/030430s1.html؛ هيئ���ة حتكي���م التجارة الأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�صالفية، �صربي���ا، ٩ كانون الأول/دي�صمرب 2٠٠2، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021209sb.html؛ حمكمة كانتون �صافهاوزين، �صوي�صرا، 2٥ �صباط/فرباير 2٠٠2، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020225s1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التج���ارة وال�صناعة يف الحتاد الرو�صي، الحتاد 
الرو�ص���ي، 3٠ متوز/يوليه 2٠٠١، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010730r1.html؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية، 
بلغاري���ا، ١2 اآذار/مار�س 2٠٠١، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010312bu.html؛ املحكمة التجارية يف اإيبر، بلجيكا، 
2٩ كانون الثاين/يناير 2٠٠١، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020218b1.html؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2٠٠١ )قرار 
التحكي���م رقم ٩٧٧١(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/019771i1.html. لالطالع على قرار ي�صر اإىل هذا النهج القائم 
على ت�صارب القوانني، ف�صال عن نهج ي�صت�صوب اللجوء اإىل املبادئ العامة لالتفاقية )لأ�صباب اإجرائية، مل يتعني على املحكمة اأن تقرر ما هو النهج الذي ت�صت�صوبه(، انظر املحكمة 

. www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1057.pdf :الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١٥ اأيلول/�صبتمرب 2٠٠4، متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)44( ل حتدد بع�س القرارات ما هو القانون املنطبق، لأن جميع البلدان املعنية بالنزاع املعني تق�صي قوانينها بنف�س �صعر الفائدة )انظر مثال ق�صية كالوت رقم 84 ]املحكمة 

الإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكف���ورت اآم ماين، اأملانيا، 2٠ ني�صان/اأبري���ل ١٩٩4[؛ ق�صية كالوت رقم ٥٦ ]كانتون تي�صين���و، Pretore di Locarno Campagna، �صوي�صرا، 2٧ ني�صان/اأبريل 
١٩٩2[ )انظ���ر الن����س الكامل للق���رار(( اأو تق�صي ب�صعر فائدة اأعلى من �صعر الفائدة الذي يطالب به ال�صاكي )انظر املحكمة الإقليمي���ة العليا يف در�صدن، اأملانيا، 2٧ كانون الأول/

دي�صمرب ١٩٩٩، Transportrecht-Internationales Handelsrecht، 2٠٠٠، 2٠ وما يلي ذلك(.
http://turan.uc3m.es/ :4٥( انظ���ر حمكم���ة ال�صتئناف الوطنية التجارية يف بوينو����س اآيري�س، الأرجنتني، ٧ ت�صرين الأول/اأكتوب���ر 2٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

www.globalsaleslaw.org/ :؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف �صاربروكني، اأملانيا، ١2 اأيار/مايو 2٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوانuc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm
www.cisg-france.org/decisions/120310. :؛ املحكم���ة التجارية يف فر�صاي، فرن�صا، ١2 اآذار/مار�س 2٠١٠، متاحة يف الإنرتنت على العنوانcontent/api/cisg/urteile/2155.pdf

htm؛ حمكمة كانتون ت�صوغ، �صوي�صرا، ١4 كانون الأول/دي�صمرب 2٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2026.pdf؛ حمكمة 
منطق���ة �صتوتغارت، اأملانيا، 2٠ ت�صرين الأول/اأكتوب���ر 2٠٠٩، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091029g1.html؛ املحكمة 
اجلزئي���ة يف �صانت غالني، �صوي�صرا، ١٦ ت�صرين الأول/اأكتوب���ر 2٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/2023.pdf؛ املحكمة 
التجارية يف برن، �صوي�صرا، ١٧ اآب/اأغ�صط�س 2٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1995.pdf؛ حمكمة منطقة ميونيخ، 
اأملاني���ا، ١8 اأيار/ماي���و 2٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1998.pdf؛ حمكمة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيو جر�صي، 
الوليات املتحدة، ١٥ ني�صان/اأبريل 2٠٠٩، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090415u1.html؛ حمكمة بريدا، هولندا، ١٦ كانون الثاين/يناير 
2٠٠٩، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090116n1.html؛ حمكمة كانتون ت�صوغ، �صوي�ص���را، 2٧ ت�صرين الثاين/نوفمرب 
2٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �صوي�صرا، 2٦ ت�صرين الثاين/نوفمرب 
2٠٠8، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081126s1.html؛ حمكمة روتردام، هولندا، ٥ ت�صرين الثاين/نوفمرب 2٠٠8 )امللف 
رق���م HA ZA 06-2382 / 267636(، غ���ر من�صورة؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة بن�صيلفانيا الغربي���ة، الوليات املتحدة، 2٥ متوز/يوليه 2٠٠8، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080725u1.html؛ حمكمة منطقة بان�ش���كا بري�ش���رتيكا، �ش���لوفاكيا، 7 اآذار/مار�س 2008، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080307k1.html؛ حمكمة زوتفني، هولندا، 27 �شباط/فرباير 2008 )امللف رقم HA ZA 07-716/87379(، غري من�شورة؛ املحكمة الإقليمية 
العلي���ا يف هامب���ورغ، اأملاني���ا، 25 كانون الثاين/يناير 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html؛ حمكمة 
منطق���ة دولني كوبني، �ش���لوفاكيا، 2١ كان���ون الثاين/يناير 2008، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080121k1.html؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :اليون���ان، 2007 )املل���ف رق���م 2007/٤3٩٤5(، ملّخ����س بالإنكليزي���ة متاح يف الإنرتن���ت على العن���وان ،Monomeles Protodikio Thessalonikis
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكمة منطقة بارديجوف، �شلوفاكيا، 20 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/080002gr.html
http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكمة كانتون اأبينزيل-اآو�ش���رهودين، �شوي�ش���را، 6 اأيلول/�ش���بتمرب 2007، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/071029k1.html

edu/cases/070906s1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩38 ]حمكمة كانتون ت�ش���وغ، �شوي�ش���را، 30 اآب/اأغ�ش���ط�س 2007[؛ حمكمة منطقة فرايبورغ، اأملانيا، 6 متوز/يوليه 2007، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070706g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩35 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�ش���را، 25 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :حزيران/يوني���ه 2007[؛ املحكم���ة التجاري���ة يف اآرغاو، �شوي�ش���را، ١٩ حزيران/يونيه 2007، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتن���ت على العن���وان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ حمكم���ة اإقلي���م كونغ���راد ، هنغاري���ا، 6 حزيران/يوني���ه 2007، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وانcases/070619s1.html
cases/070606h1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩3٤ ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�ش���را، 27 ني�ش���ان/اأبريل 2007[؛ Pretore Distretto di Lugano، �شوي�ش���را، ١٩ ني�شان/اأبريل 2007، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419s1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم 828 ]حمكم���ة هريتوغينبو�س، هولندا، 2 كانون 
الثاين/يناير 2007[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 2٩ كانون الأول/دي�ش���مرب 2006، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف الإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061229r1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩٤5 ]حمكمة منطقة غالنتا، �ش���لوفاكيا، ١5 كانون الأول/دي�ش���مرب 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061212g1. :2006[؛ حمكم���ة منطق���ة كوبورغ، اأملانيا، ١2 كانون الأول/دي�ش���مرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان
html؛ حمكمة كانتون فاليه، �شوي�شرا، 27 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061027s1.html؛ 
ق�ش���ية كالوت رقم ٩١7 ]املحكمة التجارية العليا، كرواتيا، 2٤ ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2006[؛ حمكمة منطقة بامبريغ، اأملانيا، 23 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2006، ترجمة بالإنكليزية 
متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061023g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم 723 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، ١٩ ت�ش���رين الأول/
اأكتوبر 2006[؛ حمكمة منطقة هوف، اأملانيا، 2٩ اأيلول/�شبتمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060929g1.html؛ 
ق�شية كالوت رقم ٩١8 ]املحكمة التجارية العليا، كرواتيا، 26 اأيلول/�شبتمرب 2006[؛ حمكمة منطقة برلني، اأملانيا، ١3 اأيلول/�شبتمرب 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060913g1.html؛ حمكمة منطقة نيرتا، �ش���لوفاكيا، 27 متوز/يوليه 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060627k1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩30 ]حمكمة كانتون فاليه، �شوي�ش���را، 23 اأيار/مايو 2006[؛ حمكمة منطقة نيرتا، �شلوفاكيا، ١7 اأيار/

مايو 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060517k1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٩١١ ]حمكمة العدل يف جنيف، �شوي�شرا، 
١2 اأيار/مايو 2006[؛ حمكمة منطقة در�شدن، اأملانيا، 28 ني�شان/اأبريل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1630.pdf؛ 
حمكم���ة ال�ش���تئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 2٤ ني�ش���ان/اأبريل 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html؛ 
املحكم���ة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 3 ني�ش���ان/اأبريل 2006، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060403g1.html؛ 
ق�شية كالوت رقم ٩0٩ ]حمكمة كانتون اأبينزيل-اآو�شرهودين، �شوي�شرا، ٩ اآذار/مار�س 2006[؛ حمكمة منطقة نيرتا، �شلوفاكيا، 27 �شباط/فرباير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060227k1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم 823 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ١3 �ش���باط/فرباير 2006[، 
اأي�ش���ا يف Internationales Handelsrecht، 2006، ١٤5 وما يلي ذلك؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١3 
كانون الثاين/يناير 2006، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060113r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 27 كانون الأول/دي�ش���مرب 2005، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
http:// :؛ ق�شية كالوت رقم ٩08 ]املحكمة التجارية، زيوريخ، �شوي�شرا، 22 كانون الأول/دي�شمرب 2005[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/051227r1.html
cisgw3.law.pace.edu/cases/051222s1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١٤ كانون الأول/دي�شمرب 
2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214r1.html؛ املحكمة العليا يف ليوبليانا، �ش���لوفينيا، ١٤ كانون الأول/دي�شمرب 
2005، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214sv.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩١٩ ]املحكمة التجارية العليا، كرواتيا، 26 
متوز/يولي���ه 2005[، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050726cr.html؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ٩07 ]حمكمة كانتون فاليه، 
�شوي�ش���را، 27 اأيار/مايو 2005[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩06 ]حمكمة كانتون نيدفالدين، �شوي�ش���را، 23 اأيار/مايو 2005[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ 
هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ٩ �شباط/فرباير 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050209r1.html؛ املحكم���ة التجارية يف اآرغاو، �شوي�ش���را، 25 كانون الثاين/يناي���ر 2005، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125s1.html؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�شو واحد يف لري�شا، اليونان، 2005 )امللف رقم 2005/١65(، ملّخ�س بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050165gr.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف �ش���توتغارت، اأملانيا، 20 كانون الأول/دي�ش���مرب 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041220g1.html؛ حمكم���ة منطقة بايروت، اأملانيا، ١0 كانون الأول/دي�ش���مرب 200٤، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041210g1.html؛ حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شرا، 2 كانون الأول/دي�شمرب 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041202s1.html؛ حمكمة منطقة هامبورغ، اأملانيا، 6 اأيلول/�شبتمرب 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 82١ ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف كالرزروه���ي، اأملانيا، 20 متوز/يولي���ه 200٤[ )انظر الن�س الكامل 
للقرار(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١7 حزيران/يونيه 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040617r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ٩ 
حزيران/يوني���ه 200٤، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040906g1.html؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 5٩0 ]حمكمة منطقة 
�شاربروكني، اأملانيا، ١ حزيران/يونيه 200٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ حمكمة ال�شتئناف يف غينت، بلجيكا، ١7 اأيار/مايو 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
www. :؛ املحكمة الإقليمية العليا يف دو�ش���لدورف، اأملانيا، 2١ ني�ش���ان/اأبريل 200٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/040517b1.html :العنوان
www.cisg-online.ch/cisg/ :؛ املحكم���ة الإقليمية العليا يف دو�ش���لدورف، اأملانيا، 2١ ني�ش���ان/اأبريل 200٤، متاحة يف الإنرتنت على العن���وانcisg-online.ch/cisg/urteile/913.pdf
urteile/914.pdf؛ املحكم���ة العليا، �ش���لوفاكيا، 2٩ اآذار/مار�س 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040329k1.html؛ 
املحكم���ة التجارية يف ها�ش���يلت، بلجيكا، 25 �ش���باط/فرباير 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225b1.html؛ 
املحكمة التجارية يف ها�شيلت، بلجيكا، 25 �شباط/فرباير 200٤، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225b2.html؛ هيئة 
التحكي���م التج���اري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 30 كانون الأول/دي�ش���مرب 2003، ترجمة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031230r1.html؛ املحكمة التجارية يف اآرغاو، �شوي�ش���را، ١8 كانون الأول/دي�شمرب 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031218s1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١7 اأيلول/
�شبتمرب 2003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917r1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف رو�شتوك، اأملانيا، ١5 اأيلول/

�ش���بتمرب 2003، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030915g1.html؛ حمكمة كانتون فاليه، �شوي�ش���را، ١٩ اآب/اأغ�ش���ط�س 
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٢٠٠3، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030819s1.html؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ، �أملانيا، ١٥ متوز/يوليه ٢٠٠3، 
ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030715g1.html؛ حمكمة منطقة توبينغني، �أملاني���ا، ١8 حزير�ن/يونيه ٢٠٠3، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030618g1.html؛ حمكمة منطقة هامبورغ، �أملانيا، ١١ حزير�ن/يونيه ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية 
متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030611g2.html؛ حمكمة منطقة كولوني���ا، �أملانيا، ٢٥ �آذ�ر/مار�س ٢٠٠3، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف 
�لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030325g1.html؛ �ملحكمة �لتجارية يف �شانت غالني، �شوي�شر�، ١١ �شباط/فرب�ير ٢٠٠3، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف 
�لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030211s1.html؛ ق�شية كالوت رقم ٦٢٩ ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�ش���ر�، ١٢ كانون �لأول/دي�شمرب ٢٠٠٢[؛ ق�شية 
كالوت رق���م 4٩٥ ]حمكم���ة �ل�شتئن���اف يف فر�شاي، فرن�شا، ٢8 ت�شرين �لثاين/نوفم���رب ٢٠٠٢[؛ ق�شية كالوت رقم 43٢ ]حمكمة منطقة �شتيند�ل، �أملاني���ا، ١٢ ت�شرين �لأول/�أكتوبر 
٢٠٠٠[، �أي�شا يف Internationales Handelsrecht، ٢٠٠١، 3١؛ �ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف �شتوتغارت، �أملانيا، ٢8 �شباط/فرب�ير ٢٠٠٠، OLG-Report Stuttgart، ٢٠٠٠، 4٠٧ وما 
يل���ي ذل���ك؛ ق�شية كالوت رقم ٦3٠ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، زيوريخ، �شوي�شر�، متوز/يولي���ه ١٩٩٩[؛ ق�شية كالوت رقم 38٠ ]حمكمة بافيا، �إيطاليا، ٢٩ كانون 
www.Unilex.info/case. :لأول/دي�شمرب ١٩٩٩[؛ هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، حزير�ن/يونيه ١٩٩٩ )قر�ر �لتحكيم رقم ٩١8٧(، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن�
cfm?pid=1&do=case&id=466&step=FullText؛ ق�شية كالوت رقم 3٢8 ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شر�، ٢١ ت�شرين �لأول/�أكتوبر ١٩٩٩[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ ق�شية 
كالوت رقم 3٢٧ ]حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شر�، ٢٥ �شباط/فرب�ير ١٩٩٩[؛ ق�شية كالوت رقم 3٧٧ ]حمكمة منطقة فلين�شبورغ، �أملانيا، ٢4 �آذ�ر/مار�س ١٩٩٩[؛ ق�شية كالوت رقم 
٢48 ]�ملحكمة �لحتادية، �شوي�شر�، ٢8 ت�شرين �لأول/�أكتوبر ١٩٩8[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ ق�شية كالوت رقم ٢8٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كوبلينت�س، �أملانيا، 3١ كانون 
�لثاين/يناي���ر ١٩٩٧[؛ هيئ���ة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، فرن�شا، ٢3 كانون �لثاين/يناير ١٩٩٧ )قر�ر �لتحكيم رقم 8٦١١(، يونيلك�س )تذكر �أن �شعر �لفائدة �ملعترب هو 
�إما �شعر �لفائدة �ملعمول به يف �ملكان �لذي �أُبرم فيه �لعقد �أو، يف حالت ��شتثنائية، �شعر �لفائدة �ملعمول به يف �لبلد �لذي يتم �لدفع بعملته(؛ ق�شية كالوت رقم 3٧٦ ]�ملحكمة �ملحلية 
 ،١٩٩٧ ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،يف بييلفلد، �أملانيا، ٢ �آب/�أغ�شط�س ١٩٩٦[؛ حمكمة غالن، �شوي�شر�، ٢٠ �أيار/مايو ١٩٩٦
١3٦؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ١٦٦ ]هيئ���ة �لتحكيم �مللحقة بغرفة �لتجارة يف هامبورغ، �أملانيا، ٢١ �آذ�ر/مار����س، ٢١ حزير�ن/يونيه ١٩٩٦[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ ق�شية كالوت 
رقم 33٥ ]حمكمة �ل�شتئناف يف كانتون تي�شينو، �شوي�شر�، ١٢ �شباط/فرب�ير ١٩٩٦[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ حمكمة منطقة �آو�شبورغ، �أملانيا، ٢٩ كانون �لثاين/يناير ١٩٩٦، 
يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم 33٠ ]�ملحكمة �لتجارية يف �شانت غالني، �شوي�شر�، ٥ كانون �لأول/دي�شمرب ١٩٩٥[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ حمكمة منطقة كيل، �أملانيا، ٦ ت�شرين 
�لأول/�أكتوب���ر ١٩٩٥، Recht der internationalen Wirtschaft، ١٩٩٦، ٩٥٧ وم���ا بعدها؛ ق�شية كالوت رقم ١٩٥ ]�ملحكمة �لتجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شر�، ٢١ �أيلول/�شبتمرب 
١٩٩٥[؛ ق�شية كالوت رقم ٢٢8 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف رو�شتوك، �أملانيا، ٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٥[؛ حمكمة منطقة �آخني، �أملانيا، ٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٥، يونيلك�س؛ حمكمة منطقة 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/370.htm وwww.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id :كا�شيل، �أملانيا، ٢٢ حزير�ن/يونيه ١٩٩٥، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�نني
step=FullText&143=؛ ق�شية كالوت رقم ١3٦ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف �شيلي، �أملانيا، ٢4 �أيار/مايو ١٩٩٥[؛ ق�شية كالوت رقم 4١٠ ]حمكمة منطقة �آل�شفيلد، �أملانيا، ١٢ �أيار/
www.Unilex.info/case.و www.cisg-online.ch/cisg/urteile/193.htm :مايو١٩٩٥[؛ حمكمة منطقة لند�شوت، �أملانيا، ٥ ني�شان/�أبريل ١٩٩٥، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�نني

 ،Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،؛ حمكم���ة منطق���ة ميوني���خ، �أملاني���ا، ٢٠ �آذ�ر/مار����س ١٩٩٥cfm?pid=1&do=case&id=121&step=FullText
www.و www.cisg-online.ch/cisg/urteile/197.htm :١٩٩٦، 3١ وم���ا يلي ذلك؛ حمكم���ة منطقة �أولدينبورغ، �أملانيا، ١٥ �شباط/فرب�ير ١٩٩٥، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن���ني

Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=129&step=FullText؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ١3٢ ]�ملحكمة �لإقليمي���ة �لعليا يف هام، �أملانيا، 8 �شباط/فرب�ير ١٩٩٥[؛ ق�شية كالوت 
 Schweizerische ،١٩٩4 رق���م 3٠٠ ]هيئ���ة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، ١٩٩4 )ق���ر�ر �لتحكيم رقم ٧٥٦٥([؛ حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شر�، ١٥ كان���ون �لأول/دي�شمرب
 Neue Juristische Wochenschrift ،١٩٩4 ١٩٩٧، ١34؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ، �أملانيا، ٩ ت�شرين �لثاين/نوفمرب ،Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht
 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،١٩٩4 ١٩٩٥، 438؛ حمكمة كانتون ت�شوغ، �شوي�شر�، ١ �أيلول/�شبتمرب ،Rechtsprechungs-Report
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1 :١٩٩٧، ١34 وما يلي ذلك؛ حمكمة منطقة دو�شلدورف، �أملانيا، ٢٥ �آب/�أغ�شط�س ١٩٩4، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن
step=FullText&50؛ حمكم���ة منطق���ة غي�شني، �أملاني���ا، ٥ متوز/يولي���ه ١٩٩4، Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report، ١٩٩٥، 438 وما يلي ذلك؛ حمكمة 
�أم�ش���رتد�م، هولن���د�، ١٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩4، Nederlands Internationaal Privaatrecht، ١٩٩٥، ١٩4 وما يلي ذلك؛ �ملحكمة �جلزئية يف نوردهورن، �أملانيا، ١4 حزير�ن/يونيه 
١٩٩4، متاح���ة يف �لإنرتنت عل���ى �لعنو�ن���ني: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/259.htm وwww.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=114&step=FullText؛ ق�شية 
كالوت رقم 83 ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، ٢ �آذ�ر/مار�س ١٩٩4[؛ ق�شية كالوت رقم 8٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�شلدورف، �أملانيا، ١٠ �شباط/فرب�ير ١٩٩4[؛ 
ق�شية كالوت رقم 8١ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�شلدورف، �أملانيا، ١٠ �شباط/فرب�ير ١٩٩4[؛ ق�شية كالوت رقم 8٠ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف برلني، �أملانيا، ٢4 كانون �لثاين/

يناير ١٩٩4[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ ق�شية كالوت رقم ٧٩ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف فر�نكفورت �آم ماين، �أملانيا، ١8 كانون �لثاين/يناير ١٩٩4[؛ ق�شية كالوت رقم ١٠٠ 
]حمكمة �آرنهيم، هولند�، 3٠ كانون �لأول/دي�شمرب ١٩٩3[؛ حمكمة كانتون فود، �شوي�شر�، ٦ كانون �لأول/دي�شمرب ١٩٩3، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم ٢8١ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا 
يف كوبلينت����س، �أملاني���ا، ١٧ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩3[؛ ق�شية كالوت رقم ٩٧ ]�ملحكمة �لتجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شر�، ٩ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩3[؛ حمكمة رورموند، هولند�، ٦ �أيار/
ماي���و ١٩٩3، يونيلك����س؛ حمكمة منطقة فريدين، �أملانيا، 8 �شباط/فرب�ي���ر ١٩٩3، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم ٩٥ ]�ملحكمة �ملدنية، مدينة بازل، �شوي�شر�، ٢١ كانون �لأول/دي�شمرب 
www.Unilex. و www.cisg-online.ch/cisg/urteile/46.htm :١٩٩٢[؛ حمكم���ة منطق���ة ت�شفايربوكني، �أملانيا، ١4 ت�شرين �لأول/�أكتوب���ر ١٩٩٢، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن���ني
info/case.cfm?pid=1&do=case&id=92&step=FullText؛ ق�شي���ة كالوت رق���م ٢٢٧ ]�ملحكم���ة �لإقليمية �لعليا يف هام، �أملاني���ا، ٢٢ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩٢[ )�نظر �لن�س �لكامل 
للق���ر�ر(؛ حمكم���ة منطقة هايدلبريغ، �أملانيا، 3 متوز/يوليه ١٩٩٢، يونيلك�س؛ ق�شي���ة كالوت رقم ٥٥ ]كانتون تي�شينو، Pretore di Locarno Campagna، �شوي�شر�، ١٦ كانون �لأول/
دي�شم���رب ١٩٩١، �أ�ش���ري باعتباره���ا بتاري���خ ١٥ كانون �لأول/دي�شمرب يف ق�شي���ة كالوت رقم ٥٥[. ق�شية كالوت رقم ١ ]�ملحكم���ة �لإقليمية �لعليا يف فر�نكف���ورت �آم ماين، �أملانيا، ١3 
حزير�ن/يونيه ١٩٩١[؛ ق�شية كالوت رقم ٥ ]حمكمة منطقة هامبورغ، �أملانيا، ٢٦ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩٠[؛ ق�شية كالوت رقم ٧ ]حمكمة منطقة �أولدينبريغ �إن هول�شتاين، �أملانيا، ٢4 

ني�شان/�أبريل ١٩٩٠[.
)4٦( �أ�ش���ار ع���دد م���ن قر�ر�ت �ملحاكم �إىل �لقانون �لوطني للمدين باعتباره �لقانون �ملنطبق، ب�شرف �لنظر عم���ا �إن كانت قو�عد �لقانون �لدويل �خلا�س تعنينِّ ذلك �لقانون؛ 

�نظر �ملحكمة �لتجارية يف ها�شيلت، بلجيكا، ٢٠ �أيلول/�شبتمرب ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html؛ 
حمكم���ة منطقة �آربون ، �شوي�شر�، ٩ كانون �لأول/دي�شمرب ١٩٩4، متاحة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن: www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=172&step=FullText؛ 
ق�شية كالوت رقم ٦ ]حمكمة منطقة فر�نكفورت �آم ماين، �أملانيا، ١٦ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩١[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ ق�شية كالوت رقم 4 ]حمكمة منطقة �شتوتغارت، �أملانيا، 
www.Unilex.info/ :3١ �آب/�أغ�شط����س ١٩8٩[؛ لالط���الع على نقد للقر�ر �لأخري، �نظر حمكمة منطقة كا�شيل، �أملاني���ا، ٢٢ حزير�ن/يونيه ١٩٩٥، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن

. case.cfm?pid=1&do=case&id=143&step=FullText

)4٧( �نظ���ر حمكمة مقاطع���ة �أليكانتي، �إ�شبانيا، ٢4 ني�شان/�أبريل ٢٠٠٩، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2086.pdf؛ 

هيئ���ة حتكي���م �لتجارة �خلارجية �مللحقة بغرفة �لتجارة �ل�شربية، �شربيا، ٥ كانون �لثاين/يناي���ر ٢٠٠٩ )قر�ر �لتحكيم رقم T-05/08(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على 
http://cisgw3.law.pace. :؛ �ملحكمة �لتجارية يف �إيبري، ١8 �شباط/فرب�ير ٢٠٠٢، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�نhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/090105sb.html :لعن���و�ن�
edu/cases/010425b1.html؛ �ملحكمة �لتجارية يف فورن، ٢٥ ني�شان/�أبريل ٢٠٠١، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html؛ ق�شية 
كالوت رق���م ١٦4 ]هيئة �لتحكي���م �مللحقة بغرفة �لتجارة و�ل�شناعة �لهنغارية، هنغاريا، ٥ كانون �لأول/دي�شمرب ١٩٩٥[؛ هيئة �لتحكيم �مللحقة بغرفة �لتجارة و�ل�شناعة �لهنغارية، 

. www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=217&step=FullText :هنغاريا، ١٧ ت�شرين �لثاين/نوفمرب ١٩٩٥، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن

www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=466&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=466&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=143&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=143&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=121&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=121&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=129&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=129&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=150&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=150&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=92&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=92&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=143&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=143&step=FullText
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html


 Nederlands ،4٨( �نظ���ر ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢٠ ]حمكمة كانتون نيدفالدي���ن، �سوي�سر�، ٣ كان���ون �لأول/دي�سمرب ١٩٩٧[؛ حمكمة �أمليل���و، هولند�، ٩ �آب/�أغ�سط����س ١٩٩٥(

Internationaal Privaatrecht، ١٩٩٥، ٦٨٦؛ ق�سية كالوت رقم ٢٦ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، ١٩٩٢ )قر�ر �لتحكيم رقم ٧١٥٣([.

)4٩( �نظ���ر ق�سي���ة كالوت رقم ٩١١ ]حمكمة �لع���دل يف جنيف، �سوي�سر�، ١٢ �أيار/ماي���و ٢٠٠٦[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ حمكمة منطق���ة هايدلبريغ، �أملانيا، ٢ ت�سرين 

�لثاين/نوفم���رب ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051102g1.html؛ حمكمة منطق���ة بامبريغ، �أملانيا، ١٣ ني�سان/
�أبريل ٢٠٠٥، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050413g1.html؛ حمكمة منطقة كيل، �أملانيا، ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠4، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040727g1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٦٣4 ]حمكمة منطقة برلني، �أملانيا، ٢١ �آذ�ر/مار�س ٢٠٠٣[ 
www.Unilex.info/case. :نظ���ر �لن����س �لكامل للق���ر�ر(؛ ق�سية كالوت رقم ٢١١ ]حمكمة كانتون فاد، �سوي�س���ر�، ١١ �آذ�ر/مار�س ١٩٩٦[ متاحة �أي�سا يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن�(

. cfm?pid=1&do= case&id=320&step=FullText

)٥٠( ق�سية كالوت رقم ٨٥ ]حمكمة �لوليات �ملتحدة ملنطقة نيويورك �ل�سمالية، �لوليات �ملتحدة، ٩ �أيلول/�سبتمرب ١٩٩4[.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٥١( جمل����س �لق�س���اء يف زيجي���د، هنغاري���ا، ٢٢ ت�سري���ن �لثاين/نوفم���رب ٢٠٠٧، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن(

http://cisgw3.law.pace. :؛ حمكم���ة كانت���ون �أبينزيل-�آو�سرهودين، �سوي�سر�، ٦ �أيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧، ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف �لإنرتنت على �لعنو�نcases/071122h1.html
.edu/cases/070906s1.html

)٥٢( �ملحكم���ة �لتجاري���ة يف برين، �سوي�سر�، ١٧ �آب/�أغ�سط�س ٢٠٠٩، متاح���ة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن: http://globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1995.pdf؛ 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030815g1.html :ملحكمة �ملحلية يف بييليفيلد، �أملانيا، ١٥ �آب/�أغ�سط�س ٢٠٠٣، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن�
)٥٣( �نظ���ر جلن���ة �لتحكيم �لقت�سادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�سينية، جمهورية �ل�سني �ل�سعبية، ٢ �أيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050902c1.html؛ ق�سي���ة كالوت رق���م 4٩٩ ]�ملحكمة �لقت�سادية �لعليا جلمهورية بيالرو����س، بيالرو�س، ٢٠ �أيار/مايو ٢٠٠٣[؛ هيئة �لتحكيم 
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=cas :لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، فرن�سا، كانون �لأول/دي�سمرب ١٩٩٦ )قر�ر �لتحكيم رقم ٨٧٦٩(، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن�
e&id=397&step=FullText؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، فرن�سا، ١٩٩٥ )قر�ر �لتحكيم رقم ٨١٢٨(، Journal du droit international، ١٩٩٦، ١٠٢4 وما يلي 
ذلك؛ ق�سيتا كالوت رقم ٩٣ ]هيئة �لتحكيم �لدويل �لتابعة لغرفة �لقت�ساد �لتجاري �لحتادية - فيينا، �لنم�سا، ١٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩4[ ورقم ٩4 ]هيئة �لتحكيم �لدولية �لتابعة 

لغرفة �لقت�ساد �لتجاري �لحتادية - فيينا، �لنم�سا، ١٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩4[.
)٥4( و�سفت بع�س �ملحاكم هذ� �لنهج باأنه جممع عليه؛ �نظر ق�سية كالوت رقم ١٣٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف هام، �أملانيا، ٨ �سباط/فرب�ير ١٩٩٥[؛ ق�سية كالوت رقم ٩٧ 

]�ملحكمة �لتجارية يف كانتون زيوريخ، �سوي�سر�، ٩ �أيلول/�سبتمرب ١٩٩٣[. بيد �أنه كما يت�سح من �ملناق�سة �لو�ردة �أعاله، مل ُيقبل هذ� �لنهج بالإجماع بعد، رغم �أنه �لنهج �ل�سائد.
www.Unilex.info/case. و www.cisg-online.ch/cisg/urteile/169.htm :٥٥( �نظر حمكمة منطقة �آخني، �أملانيا، ٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٥، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�نني(

www.Unilex.info/case. :؛ حمكمة منطقة ريدلينغني، �أملانيا، ٢١ ت�سرين �لأول/�أكتوبر ١٩٩4، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�نcfm?pid=1&do=case&id=125&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm :؛ حمكم���ة منطقة نوردهورن، �أملانيا، ١4 حزير�ن/يونيه ١٩٩4، متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�نcfm?pid=1&do=case&id=116&step=FullText

. ?pid=1&do=case&id=114&step=FullText

http://turan.uc3m. :٥٦( �نظ���ر حمكم���ة �ل�ستئن���اف �لوطنية �لتجاري���ة يف بوينو�س �آيري�س، �لأرجنت���ني، ٧ ت�سري���ن �لأول/�أكتوبر ٢٠١٠، متاح���ة يف �لإنرتنت على �لعن���و�ن(

 es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen18.htm؛ حمكم���ة �ل�ستئن���اف يف �أنتوي���رب، بلجي���كا، ٢4 ني�سان/�أبري���ل ٢٠٠٦، ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاح���ة يف �لإنرتن���ت عل���ى �لعنو�ن:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html؛ هيئ���ة �لتحكي���م �لتجاري �لدويل �لتابع���ة لغرفة �لتجارة و�ل�سناعة يف �لحتاد �لرو�سي، �لحت���اد �لرو�سي، ٧ ني�سان/�أبريل 
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الفرع الرابع من الف�ضل اخلام�س من اجلزء الثالث

الإعفاءات )املادتان 80-79(

نظرة جمملة

١- ي�ش���تمل الفرع الرابع من الف�ش���ل اخلام�س م���ن اجلزء الثالث من 
التفاقي���ة عل���ى حكمني ميكن، يف ظ���روف حمددة، اأن يعفي���ا الطرف من 
بع����س اأو كل الآث���ار القانوني���ة لعدم تنفي���ذه التزاماته مبقت�ش���ى العقد اأو 
التفاقي���ة. فاملادة 7٩، الت���ي لها طابع اأحكام "الق���وة القاهرة"،)١( ميكن 
ذ التزاماته من امل�ش���وؤولية عن دفع التعوي�س  اأن تعفي الطرف الذي ل ينفِّ
اإذا كان ع���دم التنفيذ ناجتا من "عائق" يفي با�ش���رتاطات معيَّنة. وتن�س 
ل على ع���دم تنفيذ  امل���ادة80 عل���ى اأن���ه ل يج���وز لأح���د الطرف���ني اأن يع���وِّ
الط���رف الآخ���ر للتزاماته يف ح���دود ما يكون ع���دم التنفيذ ق���د نتج من 
"فعل اأو اإهمال ]تق�ش���ري[" من جانب الط���رف الأول؛ ومن ثم فاإن مفعول 
 ه���ذا احلكم اأي�ش���ا ميك���ن اأن يكون اإعفاء الط���رف من اآثار ع���دم تنفيذه 

للتزاماته.)2(

العالقة بالأجزاء الأخرى من التفاقية

ن الطرف من املطالبة بالإعفاء مبقت�شى املادة  ل احتمال متكُّ 2- ي�ش���كِّ
ن الطرف  7٩ فيم���ا يتعل���ق بعدم تنفي���ذه للتزاماته، اأو احتمال ع���دم متكُّ
الآخر من التعويل على عدم تنفيذ اللتزامات مبقت�ش���ى املادة 80، قيدين 
�ش���منيني، من حيث الواقع، عل���ى تنفيذ اللتزامات املن�ش���و�س عليها يف 
التفاقية. ومن ثم فاإن اللتزامات الواردة يف الف�ش���ل الثاين )"التزامات 
البائع"( والف�ش���ل الثالث )"التزامات امل�ش���رتي"( من اجلزء الثالث من 
التفاقية يجب اأن ُتفهم يف �ش���وء الأحكام الواردة يف هذا الفرع.)3( ووفقا 
لالأحكام ال�شريحة الواردة يف املادة 7٩ )5(، ل يوؤدي الإعفاء املن�شو�س 
علي���ه يف امل���ادة 7٩ �ش���وى اإىل اإعف���اء الطرف املعف���ى من امل�ش���وؤولية عن 
التعوي����س.)٤( ومن ثم ف���اإن اأحكام التفاقية املتعلق���ة بالتعوي�س )املادتان 
٤5 )١( )ب( و6١ )١( )ب( واحلكم الوارد يف الفرع الثاين من الف�ش���ل 
اخلام�س من اجلزء الثالث )املواد 7٤-77(( لها �شلة خا�شة باملادة 7٩.

احلوا�ضي

)١( انظر النبذة ب�شاأن املادة 7٩.

)2( انظر النبذة ب�شاأن املادة 80.

)3( جرى الت�ش���اوؤل عما اإن كانت املادة 7٩ تنطبق على تخلف البائع عن ت�ش���ليم ب�ش���ائع موافقة للعقد على النحو املن�شو�س عليه يف الفرع الثاين من الف�شل الثاين من اجلزء 

الثالث. انظر النبذة ب�شاأن املادة 7٩.
)٤( انظر النبذة ب�شاأن املادة 7٩.
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املادة 7٩

رفني عن عدم تنفيذ اأيٍّ من التزاماته اإذا اأثبت اأنَّ عدَم التنفيذ كان ب�ش���بب  )١( ل ُي�ش���اأَل اأحُد الطَّ
ع ب�ش���ورة معقولة اأن َياأُخذ العائَق يف العتبار  عائق يعود اإىل ظروف خارجة عن اإرادته واأنه مل يكن من املتوقَّ

وقت انعقاد العقد اأو اأن يكون باإمكانه جتنُّبه اأو جتنُّب عواقبه اأو التغلُّب عليه اأو على عواقبه.
)2( اإذا كان عدُم تنفيذ اأحد الطرفني نتيجًة لعدم تنفيذ الغري الذي ُعهد اإليه بتنفيذ العقد كالًّ اأو 

رف ل ُيعَفى من التَّبعة اإلَّ اإذا: جزًءا فاإنَّ ذلك الطَّ
)اأ( اأُعِفَي منها مبوجب الفقرة ال�شابقة؛

قت عليه اأحكاُم الفقرة املذكورة. )ب( كان الغرُي �شُيعَفى من امل�شوؤولية فيما لو ُطبِّ
)3( ُيحِدُث الإعفاء املن�شو�ُس عليه يف هذه املادة اأَثَره خالل املّدة التي يبقى فيها العائُق قائمًا.

ه اإخطارًا اإىل الطرف الآخر بالعائق واأثره  ذ التزاماته اأن يوجِّ )٤( يج���ب عل���ى الطرف الذي مل ينفِّ
يف قدرت���ه عل���ى التنفيذ. واإذا مل ي�ش���ل الإخط���اُر اإىل الطرف الآخر خالل مدة معقولة بع���د اأن يكون الطرُف 
ذ التزاماته قد َعِلَم بالعائق اأو كان من واجبه اأن يعلم به فعندئذ يكون م�ش���وؤوًل عن التعوي�س عن  الذي مل ينفِّ

الأ�شرار الناجتة عن عدم ا�شتالم الإخطار املذكور.
)5( لي����س يف ه���ذه املادة ما مينع اأحَد الطرفني من ا�ش���تعمال اأيٍّ م���ن حقوقه الأخرى خالف طلب 

التعوي�شات وفقا لأحكام هذه التفاقية.

نظرة جمملة

١- حت���دد املادة 7٩ الظروف التي فيها "ل ُي�ش���اأَل" اأحد الطرفني عن 
ع���دم تنفيذ التزامات���ه، وكذلك الآث���ار العالجية التي ترتت���ب اإذا انطبق 
الإعف���اء من امل�ش���وؤولية. فالفقرة )١( تعفي الطرف من م�ش���وؤولية "عدم 
تنفيذ اأي من التزاماته" اإذا ا�ش���توفيت ال�ش���روط التالية: كان عدم تنفيذ 
الط���رف "ب�ش���بب عائ���ق"؛ وكان العائ���ق يع���ود اإىل "ظ���روف خارجة عن 
اإرادته"؛ وكان العائق بحيث "مل يكن من املتوقع ب�ش���ورة معقولة اأن ياأخذ 
الط���رف العائق يف العتبار وق���ت انعقاد العقد"؛ ومل يكن باإمكان الطرف 
ب�شورة معقولة "جتنبه"؛ ومل يكن باإمكان الطرف ب�شورة معقولة "التغلب 

عليه اأو على عواقبه".

2- وتنطبق املادة 7٩ )2( حيث يعهد الطرف اإىل طرف ثالث "بتنفيذ 
العقد كاًل اأو جزءًا" ول ينفذ ذلك الطرف الثالث التزاماته.

3- اأما املادة 7٩ )3(، التي مل تكن مو�ش���ع اهتمام كبري يف ال�ش���وابق 
الق�ش���ائية، فت�ش���ع حدا ل�ش���ريان الإعفاء هو املدة التي يبقى فيها العائق 
قائم���ا. وُتل���زم املادة 7٩ )٤( الط���رف الذي يرغ���ب يف املطالبة بالإعفاء 
من عدم التنفيذ ب����"اأن يوجه اإخطارا اإىل الطرف الآخر بالعائق واأثره يف 
قدرته على التنفيذ". وتن�س اجلملة الثانية من املادة 7٩ )٤( على اأنه اإذا 
مل ي�شل هذا الإخطار اإىل الطرف الآخر "خالل مدة معقولة بعد اأن يكون 
الطرف الذي مل ينفذ التزاماته قد علم بالعائق اأو كان من واجبه اأن يعلم 

به" فعندئذ يك���ون الطرف الذي يطالب بالإعفاء "م�ش���وؤول عن التعوي�س 
ع���ن الأ�ش���رار الناجتة عن عدم ا�ش���تالم الإخطار املذك���ور". وقد ُطبقت 
امل���ادة 7٩ )٤( يف ع���دد قلي���ل من القرارات. واأ�ش���ار ق���راران اإىل اجلملة 
الثاني���ة م���ن املادة 7٤ )2(.)١( واأ�ش���ار قرار اآخ���ر اإىل اأن الطرف املطالب 

بالإعفاء يف تلك الق�شية ا�شتوفى �شرط الإخطار.)2(

٤- وتو�ش���ح الفقرة )5( اأنه لي�س للمادة 7٩ �ش���وى تاأثري حمدود على 
تدابري النت�ش���اف املتاحة للطرف املت�شرر اإزاء عدم التنفيذ الذي يتمتع 
الطرف الذي مل ينفذ التزاماته باإعفاء منه. وحتديدا تعلن املادة 7٩ )5( 
اأن الإعفاء ل ي�شتبعد �شوى حق الطرف املت�شرر يف املطالبة بالتعوي�س، ول 

ي�شتبعد اأي حقوق اأخرى لأي من الطرفني وفقا لأحكام التفاقية.

املادة 7٩ بوجه عام

5- تناول عدد من القرارات م�ش���توى ال�ش���عوبة التي يجب اأن يعانيها 
الط���رف يف الأداء لك���ي يطالب بالإعف���اء مبوجب املادة 7٩. وقد اأ�ش���ارت 
حمكمة النق�س البلجيكية اإىل اأن "العائق" امل�شار اإليه يف املادة 7٩ )١( من 
اتفاقية البيع ميكن اأن ي�ش���مل تغرّي الظروف الذي جعل التنفيذ من جانب 
الطرف ي�ش���كل م�ش���قة اقت�ش���ادية، حتى واإن مل يجعل التنفيذ م�ش���تحيال 
باملعنى احلريف؛ و�ش���ددت املحكمة على اأنه، لكي يتاأهل تغري الظروف لأن 



يك���ون "عائقا"، ينبغي اأال يكون التنبوؤ به ممكن���ا على نحو معقول يف وقت 
اإب���رام العقد، ويجب اأن ينطوي تنفيذ العقد عل���ى عبء فائق للعادة وغري 
متنا�س���ب يف ظل الظروف.)3( واأ�سارت عدة قرارات �سابقة اإىل اأن االإعفاء 
مبقت�س���ى املادة 79 يتطلب ا�ستيف���اء معيار ي�سبه معي���ار "اال�ستحالة".)4( 
وق���ارن اأح���د القرارات معيار االإعف���اء مبوجب امل���ادة 79 مبعايري االإعفاء 
مبقت�س���ى املبادئ القانوني���ة الوطنية ب�ساأن "القوة القاه���رة" واال�ستحالة 
 االقت�سادية وال�سعوبة املفرطة)5( —رغم اأن قرارا اآخر اأكد اأن املادة 79 
ذات طبيع���ة خمتلفة عن مبداأ امل�سقة القان���وين االإيطايل الوطني امل�سمى 
"eccessiva onerosità sopravvenuta".)6( وُذك���ر اأي�سا اأنه حيث حتكم 
االتفاقي���ة معاملة ما، حتجب امل���ادة 79 النظريات الوطني���ة املماثلة، من 
يف   "Wegfall der Geschäftsgrundlage" القانوني���ن  املبداأي���ن  قبي���ل 
القان���ون االأمل���اين)7( و"eccesiva onerosità sopravvenuta" يف القانون 
ر  االإيط���ايل، وحتل حمله���ا.)8( واأكد قرار اآخر اأن امل���ادة 79 ينبغي اأن تف�سَّ
بطريق���ة ال تقّو�ض النه���ج االأ�سا�سي لالتفاقية الذي يفر����ض، دون اعتبار 
مل���ا اإن كان ع���دم التنفيذ ناجتا من خطاأ البائ���ع، م�سوؤولية عن قيام البائع 
بت�سلي���م امل�س���ري ب�سائع غ���ري مطابق���ة.)9( وربطت اإح���دى املحاكم حق 
الطرف يف املطالبة باالإعفاء مبوجب املادة 79 بانتفاء وجود �سلوك ينطوي 

على �سوء النية من جانب ذلك الطرف.)10(

6- واأ�سارت ق���رارات كثرية اإىل اأن التطبيق ال�سحيح للمادة 79 يجب 
له���ا الطرف الذي يطاِلب باالإعفاء  اأن يرك���ز على تقدير التبعات التي حتمَّ
عندما اأبرم العقد.)11( وبعبارة اأخرى، ت�سري هذه القرارات اإىل اأن امل�ساألة 
اجلوهري���ة هي حتديد ما اإن كان الطرف الذي يطاِلب باالإعفاء قد حتمل 
تبع���ة احلادث الذي اأدى اإىل عدم متكنه من التنفيذ. ففي اإحدى الق�سايا 
مل يتمكن البائع من ت�سليم الب�سائع الأن موّرده مل ي�ستطع توريد الب�سائع ما 
���ر له على الفور قدرا كبريا من النقد احلا�سر، ومل يكن لدى البائع  مل يوفِّ
غ���ا )ولكن غري متوقع(  م���ا يكفي من امل���ال الأن امل�سري رف�ض رف�سا م�سوَّ
دفع ثمن ب�سائع �ُسلِّمت من قبل. وُرف�ست مطالبة البائع باإعفائه مبقت�سى 
امل���ادة 79 الأن امل�سري كان ق���د دفع م�سبقا، ح�سب العق���د، ثمن الب�سائع 
الت���ي مل ت�سلَّم، وراأت هيئة التحكيم اأن من الوا�سح اأن هذا الرتيب يحّمل 
البائ���ع التبعات املتعلق���ة باحل�سول على الب�سائ���ع.)12( ونهج حتليل التبعة 
ب�س���اأن االإعفاء وفق���ا للمادة 79 وا�سح اأي�سا يف ق�ساي���ا تثري م�سائل ب�ساأن 
العالق���ة بن املادة 79 وقواع���د تبعة اخل�سارة. وهكذا فحي���ث �سلَّم البائع 
كافي���ارا وانتقلت تبعة اخل�سارة اإىل امل�س���ري ولكن العقوبات الدولية على 
دول���ة البائ���ع حالت دون متّك���ن امل�سري م���ن احتياز الكافي���ار على الفور 
وال�سيط���رة علي���ه، بحيث وجب اإتالفه، راأت اإحدى هيئ���ات التحكيم اأنه ال 
يح���ق للم�س���ري املطالبة باالإعف���اء عندما مل يدفع الثم���ن؛ و�سددت هيئة 
التحكي���م على اأن اخل�سارة يجب اأن يتحمله���ا الطرف الذي يتحمل التبعة 
يف حلظة حدوث القوة القاهرة.)13( وحيث امتثل بائع اللتزاماته مبقت�سى 
امل���ادة 31 م���ن االتفاقية باأن �سّل���م الب�ساعة يف الوقت املح���دد اإىل الناقل 
)بحي���ث ميكن افرا�ض اأن تبعة اخل�س���ارة انتقلت اإىل امل�سري(، خل�ست 
حمكمة اإىل اأن البائع معفى مبوجب املادة 79 من تبعة االأ�سرار التي نتجت 

عندما تاأخر الناقل يف ت�سليم الب�ساعة.)14(

7- وق���د ا�سُتن���د يف التقا�س���ي اإىل امل���ادة 79 بقدر م���ن التواتر، ولكن 
بنج���اح حمدود. ففي خم�ض ق�ساي���ا، جنح البائع يف مطالبته باالإعفاء من 
م�سوؤولي���ة عدم التنفيذ،)15( ولك���ن مطالبة البائع باإعفائ���ه ُرف�ست يف 27 
ق�سي���ة اأخرى على االأقل.)16( وُمن���ح امل�سرون اإعفاء مبقت�سى املادة 79 يف 

اأربع ق�سايا فقط،)17( وُرف�ض االإعفاء يف 14 ق�سية اأخرى على االأقل.)18(

 املخالفات التي يتاح االإعفاء ب�ساأنها:
 االإعفاء فيما يتعلق بت�سليم 

ب�سائع غري مطابقة

8- ج���رى الت�ساوؤل عم���ا اإن كان يحق لبائع �سلَّ���م ب�سائع غري مطابقة 
اأن يطال���ب باإعفاء مبقت�سى املادة 79. ول���دى ا�ستئناف قرار اأكد �سراحة 
اأن���ه ميكن لذلك البائع اأن يطالب باالإعفاء )رغم اأن القرار رف�ض االإعفاء 
ن���ة اخلا�سة بالق�سية(،)19( اعرفت املحكمة باأن  على اأ�سا�ض الوقائع املعيَّ
احلال���ة املعرو�سة تثري م�ساألة تتعلق بنط���اق املادة 79.)20( بيد اأن املحكمة 
امتنع���ت عن الب���ت يف امل�ساألة، الأنه اأمكن الب���ت يف اال�ستئناف املعني على 
اأ�س�ض اأخرى. واأ�سارت نف�ض املحكمة الحقا اإىل اأنها مل تبت يف هذه امل�ساألة 
بع���د، رغ���م اأن مناق�ستها للمادة توحي باأن امل���ادة 79 تنطبق عندما ي�سلِّم 
البائ���ع ب�سائع غري مطابقة.)21( ومع ذلك فاإن قرارا يف ق�سية واحدة على 

االأقل منح اإعفاًء مبقت�سى املادة 79 لبائع �سّلم ب�سائع غري مطابقة.)22(

9- وق���د منحت قراراٌت اإعف���اءات فيما يتعلق باملخالف���ات التالية من 
جانب البائع: تاأخري ت�سلي���م الب�سائع؛)23( ت�سليم ب�سائع غري مطابقة؛)24( 
عدم ت�سليم الب�سائع؛)25( تاأخري دفع غرامة جمركية.)26( ورئي اأن البائعن 
معف���ون فيما يتعلق باملخالفتن التاليتن: تاأخري دفع الثمن؛)27( عدم ت�سلُّم 
الب�سائ���ع بعد دفع الثم���ن.)28( وطالب اأطراف اأي�س���ا باالإعفاء فيما يتعلق 
باملخالف���ات التالية، رغم اأن املطالبة ُرف�ست على اأ�سا�ض الوقائع اخلا�سة 
للق�سي���ة: تخل���ف م�سر عن دفع الثمن؛)29( تخل���ف م�سر عن دفع الفائدة 
ع���ن تاأخري دف���ع الثم���ن؛)30( تخلف م�س���ر عن ت�سلُّ���م الب�سائ���ع بعد دفع 
الثمن؛)31( تخلف م�سر عن فتح خطاب اعتماد؛)32( تخلف بائع عن ت�سليم 

الب�سائع؛)33( قيام البائع بت�سليم ب�سائع غري مطابقة.)34(

املادة 79 )1(: ا�سراط "العائق"

10- ك�س���رط م�سبق ملنح االإعفاء، تق�سي امل���ادة 79 )1( باأن يكون عدم 
تنفي���ذ الط���رف اللتزاماته ناجتا ع���ن "عائق" يفي با�سراط���ات اإ�سافية 
معين���ة )كاأن يك���ون خارج���ا عن اإرادة الط���رف، واأنه مل يك���ن من املعقول 
اأن ُيتوق���ع م���ن الطرف اأن ي�سعه يف االعتبار يف وق���ت انعقاد العقد، اإلخ(. 
وق���د ا�ستخدم اأح���د القرارات عبارة توح���ي باأن "العائق" يج���ب اأن يكون 
"خط���را ال ميكن التغلب عليه اأو حدثا ا�ستثنائيا متاما، مثل القوة القاهرة 
اأو اال�ستحال���ة االقت�سادي���ة اأو ال�سعوبة املفرط���ة".)35( واأكد قرار اآخر اأن 
الظ���روف املوؤدي���ة اإىل ت�سليم ب�سائع معيبة ميكن اأن ت�س���كل "عائقا" وفقا 
للمادة 79؛)36( بيد اأنه يف ا�ستئناف اأمام حمكمة اأعلى، ُرف�ض منح االإعفاء 
عل���ى اأ�س�ض اأخ���رى، واأُعل���ن اأن تف�سري املحكم���ة االأدنى ال�س���راط العائق 
حم���ل جدل.)37( وب���دا اأن اإحدى املحاك���م راأت اأن عدم تواف���ر و�سائل ملنع 
اأو ك�س���ف عدم مطابقة الب�سائع ميكن جدا اأن ي�س���كل عائقا كافيا الإعفاء 
البائ���ع مبقت�س���ى املادة 79.)38( واأ�سار قرار اآخ���ر اإىل اأن فر�ض حظر على 
ال�سادرات من بلد البائع ميكن اأن ي�سكل "عائقا" باملعنى الوارد يف املادة 
79 لبائ���ع مل ي�سلم كمية الب�ساعة كاملة؛ بي���د اأن املحكمة رف�ست االإعفاء 

الأن العائق كان ميكن توقعه عند انعقاد العقد.)39(

11- ويف بع����ض الق�سايا التي اعُترب فيه���ا الطرف معفى مبقت�سى املادة 
79، مل تف�س���ر املحاك���م م���ا اإن كان �س���رط العائق الوارد يف امل���ادة 79 قد 
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ا�ش���تويف. وميكن افرتا����س اأن تلك املحاك���م كانت مقتنعة با�ش���تيفاء هذا 
العن�ش���ر. و�ش���ملت عوائق التنفيذ يف تلك الق�شايا ما يلي: رف�س م�شوؤويل 
الدول���ة ال�ش���ماح با�ش���ترياد الب�ش���اعة اإىل بلد امل�ش���رتي )ُوجد اأن���ه ُيعفي 
امل�شرتي، الذي كان قد دفع ثمن الب�شاعة، من م�شوؤولية الأ�شرار الناجمة 
د البائع ب�ش���اعة معيبة )ُوجد اأنه ُيعفي  ���نع مورِّ عن عدم الت�ش���لُّم(؛)٤0( �شُ
البائع من م�ش���وؤولية الأ�ش���رار الناجمة عن ت�ش���ليم ب�ش���اعة غري مطابقة 
حيث مل يكن هناك دليل على اأن البائع ت�شرف ب�شوء نية(؛)٤١( عدم وفاء 
الناقل ب�شمان ت�شليم الب�شاعة يف الوقت املحدد )ُوجد اأنه، كاأ�شا�س بديل 
لرف�س مطالبة امل�ش���رتي بالتعوي�س، ُيعفي البائع من م�ش���وؤولية الأ�ش���رار 
الناجمة عن تاأخري الت�ش���ليم حيث اأجنز البائع تنفي���ذ التزاماته باأن رّتب 
على النحو الواجب لنقل الب�ش���اعة وت�شليمها اإىل الناقل(؛)٤2( قيام البائع 
بت�ش���ليم ب�ش���اعة غري مطابقة )ُوجد اأنه ُيعفي امل�ش���رتي من م�شوؤولية دفع 

فوائد عن التاأخري يف دفع الثمن(.)٤3(

نة، ا�ش���تخدمت املحاك���م اأو هيئات التحكيم  ١2- ويف ق�ش���ايا اأخرى معيَّ
التي رف�ش���ت منح الإعفاء عب���ارات توحي باأنه مل يكن هناك عائق باملعنى 
ال���وارد يف املادة 7٩ )١(، رغم اأنه لي�س من الوا�ش���ح يف كثري من الأحيان 
ما اإن كانت النتيجة ترتكز فعال على عدم ا�شتيفاء ا�شرتاط العائق اأم على 
اأحد العنا�شر الإ�شافية املتعلقة ب�شفة العائق امل�شرتط )كاأن يكون خارجا 
عن اإرادة الطرف الذي يطالب بالإعفاء(. وتندرج يف هذه الفئة القرارات 
الت���ي تناولت احلالت التالية: مطالبة م�ش���رٍت باإعفائه من م�ش���وؤولية عدم 
دف���ع الثمن ب�ش���بب عدم كفاي���ة الحتياطيات من اأي عمل���ة ميكن حتويلها 
���ة اإىل عمل���ة الدفع، حي���ث مل يرد هذا احل���ال يف القائمة ال�ش���املة  بحريَّ
رة لالإعفاء املن�ش���و�س عليها يف بند "القوة القاهرة" الوارد  للظروف املربِّ
يف العق���د؛)٤٤( مطالب���ة بائ���ع بالإعفاء من م�ش���وؤولية عدم الت�ش���ليم، على 
اأ�ش���ا�س توقف طارئ لالإنتاج يف م�ش���نع املوّرد الذي ي�شنع الب�شاعة؛)٤5( 
ومطالبة م�شرت بالإعفاء من م�شوؤولية رف�س دفع ثمن ب�شاعة �شلمت اإليه، 
ب�شبب تطورات �شوقية �شلبية، وم�شاكل يف تخزين الب�شاعة، واإعادة تقييم 
عملة الدفع، وانخفا�س حركة التجارة يف جمال عمل امل�شرتي؛)٤6( مطالبة 
بائع بالإعفاء من م�ش���وؤولية عدم الت�شليم لأن موّرده تعر�س ل�شائقة مالية 
ق�ش���وى، اأدت اإىل وقفه اإنتاج الب�ش���اعة ما مل يزوده البائع "مببلغ �شخم" 

للتمويل.)٤7(

١3- وي�ش���تند معظ���م الق���رارات التي رف�ش���ت منح الإعف���اء املطاَلب به 
اإىل ا�ش���رتاطات اأخ���رى غري ا�ش���رتاط العائق، دون تو�ش���يح م���ا اإن كانت 
املحكم���ة اأو هيئ���ة التحكيم قد راأت اأن ا�ش���رتاط العائق ق���د مت الوفاء به. 
وت�ش���مل العوائق املت���ذرع بها يف هذه الق�ش���ايا ما يلي: �ش���رقة املبلغ الذي 
ل اإليه املبلغ؛)٤8( لوائح ال�ش���ترياد  دفعه امل�ش���رتي من م�ش���رف اأجنب ي ُحوِّ
املتعلقة مب�ش���توى الن�ش���اط الإ�ش���عاعي يف الأغذية والتي مل ي�شتطع البائع 
الوفاء بها؛)٤٩( ازدياد اأ�ش���عار ال�شوق للطماطم ب�شبب ظروف جوية مناوئة 
يف بل���د البائ���ع؛)50( انخفا�س اأ�ش���عار ال�ش���وق للب�ش���اعة انخفا�ش���ا كبريا 
ح���دث بعد اإب���رام العقد ولكن قبل اأن يفتح امل�ش���رتي خط���اب اعتماد؛)5١( 
فر����س حظ���ر دويل على بل���د البائع منع امل�ش���رتي من تخلي�س الب�ش���اعة 
)كافي���ار( يف اجلم���ارك اأو ا�ش���تخدام الب�ش���اعة باأي طريق���ة اأخرى اإىل 
اأن انق�ش���ى تاريخ �ش���الحيتها ول���زم اإتالفها؛)52( ح���دوث ارتفاع ملحوظ 
وغري متوقع يف اأ�ش���عار ال�ش���وق الدولية للب�ش���اعة قلب ت���وازن العقد ولكن 
مل يجع���ل قي���ام البائ���ع بالتنفيذ م�ش���تحيال؛)53( ع���دم قيام م���وّرد البائع 
بت�ش���ليم الب�شاعة للبائع وارتفاع اأ�شعار ال�ش���وق للب�شاعة اإىل ثالثة اأمثال 
بعد اإبرام العقد؛)5٤( عدم قيام موّرد البائع بت�ش���ليم الب�ش���اعة لأن اأكيا�س 

ال�ش���حن املقدم���ة من امل�ش���رتي )وامل�ش���نوعة طبق���ا ملوا�ش���فات حددها 
البائ���ع( مل تك���ن ممتثلة للمتطلب���ات التنظيمية حلكومة امل���وّرد؛)55( عدم 
قي���ام طرف ثال���ث دفع ل�ه امل�ش���رتي الثمن )ولكنه مل يكن وكيل حت�ش���يل 
ماأذونا له من البائع( باإي�شال املبلغ اإىل البائع؛)56( �شدور اأمر من حكومة 
امل�ش���رتي بتعليق دفع الديون الأجنبية؛)57( حدوث تلوث كيميائي للب�شاعة 
)فليفلة( من م�شدر غري معروف؛)58( انخفا�س كبري يف ال�شعر الذي كان 
 زبون امل�ش���رتي م�ش���تعدا لدفعه ثمنا للمنتجات التي ت�ش���كل الب�شائع اأحد

مكوناتها.)5٩(

 التعامل مع عوائق معيَّنة: 
خمالفات املوّردين

ع بها وت���رد بقدر من التوات���ر يف القرارات  نة ُيتذرَّ ١٤- ثم���ة عوائ���ق معيَّ
املتاح���ة. وم���ن ه���ذه العوائق عدم قي���ام طرف ثال���ث م���وّرد، يعتمد عليه 
ع  البائ���ع يف توفري الب�ش���ائع، بتنفي���ذ التزاماته.)60( ففي عدة ق�ش���ايا تذرَّ
البائ���ع بتخلف موّرده ع���ن التنفيذ كعائق ق���ال اإنه ينبغ���ي اأن يعفي البائع 
من امل�ش���وؤولية ع���ن تخلفه عن ت�ش���ليم الب�ش���اعة نتيجة لذل���ك)6١( اأو من 
امل�ش���وؤولية عن ت�شليم ب�ش���اعة غري مطابقة.)62( واأ�شارت عدة قرارات اإىل 
اأن البائ���ع يتحمل عادًة تبعة ارتكاب موّرده خمالفة واأن البائع ل يح�ش���ل، 
ب�ش���فة عامة، على الإعف���اء عندما يكون عدم قيام���ه بالتنفيذ راجعا اإىل 
تخلف موّرده.)63( ويف مناق�ش���ة تف�شيلية للم�ش���األة، ذكرت اإحدى املحاكم 
�ش���راحة اأن���ه وفق���ا لتفاقي���ة البيع يتحم���ل البائ���ع "تبعة احل�ش���ول على 
اأو  املحدد  الوقت  بالت�ش���ليم يف  قيام موّرده  تبعة عدم  الب�ش���اعة"—اأي 
ت�ش���ليمه ب�ش���اعة غري مطابقة—ما مل يتفق الطرفان على توزيع خمتلف 
للتبعة يف العقد، واأن البائع ل ميكنه عادًة، من ثم، اأن يتذرع بتخلف موّرده 
كاأ�شا�س لالإعفاء مبقت�شى املادة 7٩.)6٤( وقد ربطت املحكمة حتليلها بنهج 
التفاقية القائم على عدم ال�ش���ماح بالأخطاء اإزاء امل�شوؤولية عن التعوي�س 
عن خمالفة العقد، ومن ثم راأت اأن البائع يف الق�ش���ية املعرو�ش���ة عليها ل 
ميكنه اأن يطالب بالإعفاء من م�ش���وؤولية ت�ش���ليم ب�شاعة غري مطابقة زّوده 
به���ا طرف ثالث موّرد. ورف�ش���ت املحكمة تعليل حمكمة اأدنى اأ�ش���ارت اإىل 
اأن ال�ش���بب الوحي���د الذي جعل البائ���ع غري موؤهل لالإعفاء هو اأن فح�ش���ا 
�ش���ليما للب�ش���اعة كان �شيوؤدي اإىل الك�ش���ف عن العيب.)65( ومع ذلك، فقد 
منح���ت حمكمة اأخرى بائعا اإعفاًء من التعوي�س عن ت�ش���ليم ب�ش���اعة غري 
مطابق���ة، عل���ى اأ�ش���ا�س اأن الب�ش���اعة املعيبة �ش���نعها ط���رف ثالث، حيث 
 اعتربت املحكمة ذلك عائقا يعفي من امل�شوؤولية ما دام البائع قد ت�شرف

بح�شن نية.)66(

 التعامل مع عوائق معيَّنة: 
 حدوث تغرّي يف تكلفة التنفيذ

 اأو يف قيمة الب�شاعة

١5- ظهرت كذلك تكرارا يف القرارات املتاحة ادعاءات باأن حدوث تغرّي 
يف اجلوان���ب املالية للعق���د ينبغي اأن ُيعفي الطرف املخالف من م�ش���وؤولية 
التعوي�س. فقد حاجج بائعون باأن حدوث زيادة يف تكلفة تنفيذ العقد ينبغي 
اأن يعفيهم من التعوي�س عن عدم ت�ش���ليم الب�شاعة،)67( واأكد م�شرتون اأن 
ح���دوث انخفا�س يف قيمة الب�ش���اعة اجلاري بيعها ينبغ���ي اأن يعفيهم من 
التعوي�س عن رف�ش���هم ت�ش���ّلم الب�ش���اعة ودف���ع ثمنه���ا.)68( ومل ُتقبل هذه 



احلجج، وعلَّقت عدة حماكم �ش���راحة باأن الطرف يعترب م�شوؤول عن تبعة 
 تقلبات ال�شوق وعوامل التكلفة الأخرى التي مت�س النتائج املالية للعقد.)6٩(
وهك���ذا اأكدت اإحدى املحاكم، يف رف�ش���ها مطالبة م�ش���رت احل�ش���ول على 
اإعفاء بعد انخفا�س �ش���عر الب�ش���اعة يف ال�ش���وق انخفا�ش���ا كبريا، اأن مثل 
تل���ك التقلبات يف ال�ش���عر هي جوان���ب من التجارة الدولي���ة ميكن توقعها، 
واأن اخل�ش���ائر التي تنجم عنها هي جزء من "املخاطرة العادية لالأن�ش���طة 
التجارية".)70( ورف�ش���ت حمكم���ة اأخرى منح الإعفاء لبائ���ع بعد اأن ارتفع 
�ش���عر الب�شاعة يف ال�شوق اإىل ثالثة اأمثال، قائلة اإنه "يتعني على البائع اأن 
 يتحمل تبعة ازدياد اأ�شعار ال�شوق ...".)7١( واأ�شار قرار اآخر اإىل اأن املادة 7٩ 
ل تن����س على الإعفاء على اأ�ش���ا�س امل�ش���قة ح�ش���بما هي معّرف���ة يف املبداأ 
 (eccesiva املفرط���ة  ال�ش���عوبة  ب�ش���اأن  الوطن���ي  الإيط���ايل  القان���وين 
(onerosità sopravvenuta، وم���ن ث���م مل يك���ن ممكنا للبائع، مبقت�ش���ى 
اتفاقي���ة البيع، اأن يطالب بالإعفاء من م�ش���وؤولية عدم ت�ش���ليم الب�ش���اعة 
حيث ارتفع �ش���عر ال�ش���وق للب�ش���اعة ارتفاعا "ملحوظا وغ���ري متوقع" بعد 
اإبرام العقد.)72( و�ش���يق �ش���ببان اآخران لرف�س الإعفاء املطالب به ب�شبب 
ح���دوث تغ���رّي يف الظروف املالية، وهم���ا اأن اآثار التغ���رّي كان ميكن التغلب 
 عليه���ا،)73( واأن اإمكاني���ة التغ���رّي كان ينبغ���ي اأخذه���ا يف احل�ش���بان عن���د

اإبرام العقد.)7٤(

 ا�شرتاط اأن يكون العائق خارجا 
 عن اإرادة الطرف
املطالب بالإعفاء

١6- لكي يكون الطرف الذي مل ينفذ التزاماته موؤهال لالإعفاء، ت�شرتط 
امل���ادة 7٩ )١( اأن يكون عدم قيام���ه بالتنفيذ راجعا اإىل عائق "خارج عن 
اإرادته". وقد رئي اأن هذا ال�ش���رتاط مل ي�ش���توف، ومن ثم كان رف�س منح 
الإعفاء �ش���حيحا، حيث دفع امل�شرتي ثمن الب�ش���اعة اإىل م�شرف اأجنبي 
ل الأم���وال اإىل البائع قط.)75(  �ُش���رقت من���ه الأموال ونتيجة لذل���ك مل حتوَّ
وم���ن الناحي���ة الأخرى، ذهبت بع����س الق���رارات اإىل اأن العائق خارج عن 
اإرادة الط���رف حي���ث حال���ت اللوائ���ح احلكومي���ة اأو اإجراءات امل�ش���وؤولني 
احلكوميني دون متّكن طرف من التنفيذ. وهكذا اعُترب م�شرت كان قد دفع 
ثمن الب�شاعة معفى من م�شوؤولية التعوي�س عن عدم ت�شّلم الب�شاعة حيث 
مل يت�ش���ن ا�شترياد الب�ش���اعة اإىل بلده لأن امل�شوؤولني مل يكونوا �شي�شّدقون 
على �شالمتها.)76( وباملثل، راأت هيئة حتكيم اأن حظرا على ت�شدير الفحم 
احلج���ري طّبقته دولة البائع ي�ش���كل عائقا خارجا ع���ن اإرادة البائع، رغم 
اأنها رف�ش���ت اإعفاء البائع لأ�ش���باب اأخرى.)77( ورك���زت عدة قرارات على 
م�ش���األة م���ا اإن كان عدم التنفيذ من جانب طرف ثال���ث كان عليه اأن يوّرد 
الب�ش���اعة للبائع ي�ش���كل عائقا خارجا عن اإرادة البائ���ع.)78( فراأت اإحدى 
املحاكم اأن هذا ال�ش���رط ي�ش���توفى حيث يكون قد �ش���نع الب�ش���اعة املعيبة 
 طرف ثالث موّرد للبائع، �شريطة األ يكون البائع قد ت�شرف ب�شوء نية.)7٩( 
بيد اأنه حيث مل ي�ش���تطع موّرد البائع موا�ش���لة اإنتاج الب�شاعة ما مل يزوده 
البائ���ع "مببلغ كبري م���ن املال"، وج���دت اإحدى هيئات التحكي���م اأن عائق 
البائ���ع عن التنفيذ مل يك���ن خارجا عن اإرادته، ذاك���رة اإن البائع يجب اأن 
ي�ش���من قدرته املالية على التنفيذ حتى يف مواجهة اأحداث لحقة ل ميكن 
التنب���وؤ بها، واأن هذا املبداأ ينطبق اأي�ش���ا على عالقة البائ���ع مبوّرديه.)80( 
وحيث �ش���حن موّرد البائع اإىل امل�ش���رتي مبا�ش���رة، نيابة ع���ن البائع، نوعا 
ج���رى تطوي���ره حديثا من �ش���مع تطعي���م كروم العنب ات�ش���ح اأن���ه معيب، 

رئ���ي اأن ه���ذه احلالة ل تنط���وي على عائق خ���ارج ع���ن اإرادة البائع: فقد 
راأت حمكم���ة اأدن���ى اأن ا�ش���رتاطات الإعف���اء مل ت�ش���توف لأن البائ���ع كان 
ى بالتزامه بفح�س ال�ش���مع قبل اأن ي�ش���حن  �شيكت�ش���ف امل�ش���كلة لو اأن���ه وفَّ
اإىل امل�ش���رتي،)8١( ول���دى ال�ش���تئناف اأّي���دت حمكم���ة اأعلى ه���ذه النتيجة 
ولكنها رف�ش���ت تعلي���ل املحكمة الأدنى، ذاكرة اأن البائع مل يكن من �ش���اأنه 
 اأن يك���ون موؤه���ال لالإعف���اء بغ�س النظ���ر عم���ا اإن كان قد اأخ���ل بالتزامه 

بفح�س الب�شاعة.)82(

ع اأن ياأخذ الطرف املطالب   ا�شرتاط اعتبار توقُّ
 بالإعفاء العائَق يف العتبار يف وقت اإبرام العقد 

 توّقعًا غري معقول

١7- ل�ش���تيفاء �شروط الإعفاء مبقت�ش���ى املادة 7٩، يجب اأن يكون عدم 
تنفي���ذ الط���رف للتزاماته راجع���ا اإىل عائق "مل يكن من املتوقع ب�ش���ورة 
معقول���ة اأن" ياأخ���ذه الطرف "يف العتبار عند انعق���اد العقد". وكان عدم 
ا�ش���تيفاء هذا ال�ش���رط اأحد الأ�ش���باب الت���ي ذكرتها هيئ���ة حتكيم لرف�س 
منح اإعفاء لبائع مل ي�ش���لِّم الب�ش���اعة ب�شبب وقف طارئ لالإنتاج يف م�شنع 
املوّرد الذي كان ي�ش���نع الب�ش���اعة للبائع.)83( ورف�ش���ت عدة قرارات منح 
الإعف���اء عندما كان العائق موجودا وكان ينبغ���ي اأن يكون معلوما للطرف 
يف وق���ت اإبرام العقد. وهكذا راأت املحكمة، حيث طالب بائع بالإعفاء لأنه 
مل ي�ش���تطع توفري حليب جمفف ميتثل للوائح ال�ش���ترياد يف دولة امل�شرتي، 
اأن البائ���ع كان عل���ى علم بتل���ك اللوائح عندما اأبرم العق���د ولذلك يتحمل 
تبع���ة العث���ور عل���ى ب�ش���اعة منا�ش���بة.)8٤( وباملثل، ُرف�ش���ت مطالب���ة بائع 
بالإعفاء ا�ش���تنادا اإىل لوائح حتظر ت�شدير الفحم احلجري،)85( ومطالبة 
م�ش���رت بالإعفاء ا�ش���تنادا اإىل لوائح تعلِّق دفع الديون الأجنبية،)86( لأنه يف 
كل م���ن الق�ش���يتني كانت اللوائح موج���ودة )ومن ثم كان ينبغ���ي اأن توؤخذ 
يف احل�ش���بان( يف وقت اإب���رام العقد. وق���د ُحّمل الطرفان امل�ش���وؤولية عن 
اأخ���ذ اإمكانية ح���دوث تغرّي يف القيمة ال�ش���وقية للب�ش���اعة يف العتبار لأن 
مث���ل هذه التط���ورات كان من املمك���ن توقعها عند اإبرام العقد، وُرف�ش���ت 
 الدعاوى القائلة باأن تلك التغريات ت�ش���كل عائق���ا ينبغي اأن يعفي الطرف

الذي ت�شرر بها.)87(

ع اأن يتجنب الطرف  ا�شرتاط اعتبار توقُّ
 الذي يطالب بالإعفاء العائق اأو يتغلب عليه

 توّقعًا غري معقول

١8- لكي يفي الطرف الذي مل ينفذ التزاماته بال�شروط امل�شبقة لالإعفاء 
مبقت�ش���ى املادة 7٩ )١(، يجب اأن يك���ون عدم التنفيذ راجعا اإىل عائق مل 
ع اأن يتجنبه ذلك الطرف. واإ�ش���افة اإىل ذلك، يجب  يكن م���ن املعقول توقُّ
ع اأن يتغلب الطرف عل���ى العائق اأو على عواقبه.  األ يك���ون من املعق���ول توقُّ
وقد ا�ش���تندت عدة حماكم اأو هيئات حتكيم اإىل عدم توافر هذه ال�شروط 
يف رف�س منح اإعفاءات لبائعني زعموا اأن عدم تنفيذهم التزاماتهم يرجع 
اإىل تق�ش���ري موّرديهم. وهكذا رئي اأن بائعا �شحن موّرده )نيابة عنه( اإىل 
امل�ش���رتي مبا�ش���رة �ش���معا معيبا خا�ش���ا بتطعيم كروم العنب،)88( وكذلك 
بائعا مل يقم موّرده باإنتاج الب�ش���اعة ب�شبب اإغالق طارئ مل�شنعه،)8٩( كان 

3٩١ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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���ع منهما اأن يتجنبا هذين العائق���ني اأو يتغلبا عليهما،  م���ن املعقول اأن ُيتوقَّ
وم���ن ثم اأن يفيا بالتزاماتهما التعاقدي���ة.)٩0( وباملثل رئي اأن بائع طماطم 
لي�س معفى من م�شوؤولية عدم ت�شليم الب�شاعة عندما اأتلفت اأمطار غزيرة 
حم�ش���ول الطماطم يف بلده، م�ش���ّببة ارتفاعا يف �ش���عر ال�ش���وق؛ فقد راأت 
املحكم���ة اأنه، مبا اأن حم�ش���ول الطماط���م مل يتلف كل���ه، كان التنفيذ من 
جان���ب البائع ل يزال ممكن���ا، واأن انخفا�س اإم���دادات الطماطم وكذلك 
ارتفاع تكلفتها كانا عائقني ميك���ن للبائع التغلب عليهما.)٩١( وحيث طالب 
بائع بالإعفاء لأن املعدات امل�شتعملة املن�شو�س عليها يف العقد مل ُت�شتخدم 
يف �ش���نعها املكون���ات املح���ددة يف العق���د، رف�ش���ت املحكمة الإعف���اء، لأن 
البائ���ع كان يق���وم بانتظام باإ�ش���الح املع���دات امل�ش���تعملة وجتديدها وكان 
م���ن ثم ق���ادرا على توريد ب�ش���ائع م���زودة مبكونات ل يعر�ش���ها ال�ش���انع 
الأ�ش���لي.)٩2( ويف بع����س الق�ش���ايا، حت���ّرت املحاك���م اأو هيئ���ات التحكيم 
عم���ا اإن كان م���ن املعق���ول اأن يتمكن الط���رف الذي يطال���ب بالإعفاء من 
 التغل���ب عل���ى العائ���ق بالقي���ام بتنفي���ذ مماثل ي�ش���كل "بدي���ال معقول من

الناحية التجارية".)٩3(

 ا�شرتاط اأن يكون عدم التنفيذ
"ب�شبب" عائق

١٩- لكي يكون الطرف الذي مل ينفذ التزاماته موؤهال لالإعفاء مبقت�شى 
امل���ادة 7٩ )١(، يج���ب اأن يكون ع���دم قيامه بالتنفيذ "ب�ش���بب" عائق يفي 
بال�ش���رتاطات الت���ي نوق�ش���ت يف الفق���رات ال�ش���ابقة. وقد ج���رى التذرع 
با�شرتاط ال�شببية هذا ك�شبب لرف�س مطالبة طرف بالإعفاء، وذلك مثال 
حيث مل ي�ش���تطع م�شرت اأن يثبت اأن تق�شريه )عدم فتح اعتماد م�شتندي( 
كان ب�شبب قرار حكومته تعليق ت�شديد الديون اخلارجية.)٩٤( وميكن اأي�شا 
توفري مثال لإعمال �ش���رط ال�ش���ببية با�ش���تئناف يف ق�ش���ية تتعلق مبطالبة 
بائع باإعفائه، مبقت�ش���ى املادة 7٩، من امل�شوؤولية عن التعوي�س عن ت�شليم 
�ش���مع معيب خا����س بتطعيم كروم العن���ب. فقد حاجج البائ���ع باأنه معفى 
لأن طرفا ثالثا موّردا قام باإنتاج ال�ش���مع و�ش���حن الب�ش���اعة اإىل امل�ش���رتي 
مبا�ش���رة. ورف�شت حمكمة دنيا مطالبة البائع لأنها راأت اأنه كان ينبغي له 
اأن يخترب ال�شمع، الذي كان منتجا جديدا، وكان يف هذه احلالة �شيكت�شف 
امل�شكلة؛)٩5( ولذلك خل�شت املحكمة اإىل اأن الإنتاج املعيب من جانب املوّرد 
لي�س عائقا خارجا عن اإرادة البائع. ولدى ال�ش���تئناف اأمام حمكمة اأعلى، 
حاج���ج البائع باأن كل �ش���مع تطعيم العنب الذي اأنتجه م���وّرده ذلك العام 
كان معيب���ا، بحيث اأنه حتى لو كان قد باع نوعا تقليديا )ميكن اأن ُيفرت�س 
�س امل�شرتي لنف�س اخل�شارة.)٩6(   اأنه مل يكن ليتعني عليه اأن يفح�شه( لتعرَّ
ورف�ش���ت املحكم���ة تل���ك احلج���ة لأنه���ا رف�ش���ت تعلي���ل املحكم���ة الأدنى: 
فق���د راأت املحكم���ة الأعلى اأن م�ش���وؤولية البائع عن الب�ش���اعة املعيبة التي 
يق���وم بتوريدها طرف ثال���ث ل تتوقف على عدم وفائ���ه بالتزامه بفح�س 
الب�ش���اعة؛ ب���ل تن�ش���اأ م�ش���وؤولية البائ���ع ع���ن اأنه يتع���ني عل���ى البائعني اأن 
يتحمل���وا "تبع���ة احل�ش���ول على الب�ش���اعة"، م���ا مل يتفق الطرف���ان على 
خ���الف ذل���ك، واأن البائ���ع كان �ش���يتحمل امل�ش���وؤولية ع���ن الب�ش���اعة غري 
املطابق���ة حت���ى ولو مل يك���ن ملزما باأن يفح�ش���ها قبل ت�ش���ليمها. ومن ثم 
فاإن���ه حت���ى لو كان البائع قد باع �ش���معا معيبا مل يكن ملزما باأن يفح�ش���ه 
 ف���اإن التق�ش���ري كان �ش���يظل غ���ري نا�ش���ئ ع���ن عائ���ق يف���ي با�ش���رتاطات

املادة 7٩.

عبء الإثبات

20- توؤكد عدة قرارات اأن املادة 7٩ )١(—ول �شيما العبارة التي ت�شري 
اإىل اأن الطرف ُيعفى "اإذا اأثبت اأن عدم التنفيذ كان ب�شبب عائق يعود اإىل 
ظروف خارجة عن اإرادته ..."—ُتلقي �شراحة عبء اإثبات �شروط الإعفاء 
عل���ى الطرف املطالب بالإعفاء،)٩7( واأن هذا ُيثبت اأي�ش���ا اأن عبء الإثبات 
هو عموما م�ش���األة داخلة يف نطاق التفاقية.)٩8( واإ�ش���افة اإىل ذلك، توؤكد 
تل���ك القرارات اأن املادة 7٩ )١( تدل على مبداأ عام لالتفاقية ُيلقي عبء 
ع بقاعدة اأو ا�شتثناء  م مطالبة اأو يتذرَّ الإثبات على عاتق الطرف الذي يقدِّ
 اأو اعرتا����س، واأن هذا املبداأ العام ميكن ا�ش���تخدامه، عمال باملادة 7 )2( 
من اتفاقية البيع، لت�ش���وية م�ش���ائل عبء الإثبات التي ل تتناولها التفاقية 
�ش���راحة.)٩٩( والنهج املتبع يف عدة قرارات اأخرى اأو ن�ش���ها يفيد �ش���منيا 
بقوة باأن عبء اإثبات عنا�شر الإعفاء يقع على عاتق الطرف الذي يطالب 

بالإعفاء.)١00(

املادة 7٩ )2(

2١- تفر�س املادة 7٩ )2( �شروطا خا�شة اإذا طالب طرف بالإعفاء لأن 
ع���دم تنفيذه التزامه كان "نتيجًة لعدم تنفيذ الغري الذي ُعهد اإليه بتنفيذ 
العق���د كاًل اأو ج���زءًا". وق���د ورد يف اأحد القرارات تعليق ع���ام باأن "نطاق 
املادة 7٩ )2( من اتفاقية البيع هو الإبقاء على م�شوؤولية البائع اإذا اعتمد 
دوه  على الغري للتنفيذ الكلي اأو اجلزئي للعقد. ول ُيعترب موظفو البائع ومورِّ
م���ن الغ���ري وفقا لتفاقي���ة البيع، رغم اأنهم اأ�ش���خا�س يقوم���ون، من تلقاء 
اأنف�ش���هم اأو كاأطراف م�شتقلة، بتنفيذ جزء من العقد اأو كله. وب�شفة اأعم 
فاإن الأفراد الذين ُيعه���د اإليهم—من جانب البائع وبعد اإبرام العقد— 
بالوف���اء باللتزام���ات القائم���ة جت���اه امل�ش���رتي ُيعت���ربون من الغ���ري وفقا 
لتفاقية البيع. وهم، ب�شفة خا�شة، الناقلون الذين ي�شلِّمون الب�شاعة اإىل 
البائع واملتعاق���دون من الباطن الذين َيعهد اإليه���م البائع بالقيام باأعمال 
الت�ش���طيب.")١0١( وتتطلب املادة 7٩ )2(، حيثما تنطبق، ا�ش���تيفاء �شروط 
الإعفاء مبوجب املادة 7٩ )١( فيما يتعلق بالطرف الذي يطالب بالإعفاء 
وكذل���ك فيما يتعلق بالطرف الثالث )الغري(، قب���ل منح الإعفاء. وينطبق 
ذلك رغم اأن الطرف الثالث قد ل يكون م�شمول بالن زاع بني البائع وامل�شرتي 
)وم���ن ث���م ل يطاِلب باإعفاء(، ورغ���م اأن التزامات الط���رف الثالث قد ل 
تكون خا�ش���عة لتفاقية البيع. وتزيد ال�ش���رتاطات اخلا�شة التي تفر�شها 
املادة 7٩ )2( من ال�ش���عوبات التي تواجه الطرف الذي يطالب بالإعفاء، 
ولذا فمن املهم معرفة متى تنطبق. ومن امل�ش���ائل الرئي�شية، بهذا ال�شاأن، 
معن���ى عب���ارة "الغري الذي ُعه���د اإليه ]اأي َعهد اإليه الط���رف الذي يطالب 
بالإعفاء[ بتنفيذ العقد كاًل اأو جزءًا". وقد تناولت عدة ق�ش���ايا م�ش���األة ما 
اإن كان املوّرد الذي يعتمد عليه البائع ل�ش���راء الب�شاعة اأو اإنتاجها م�شمول 
بهذه العبارة، بحيث يكون على البائع الذي يطالب بالإعفاء ب�شبب تق�شري 
من ذلك املوّرد اأن ي�شتويف �شروط املادة 7٩ )2(.)١02( ويف اأحد القرارات، 
راأت حمكم���ة ا�ش���تئناف اإقليمية اأن ال�ش���انع الذي طلب منه البائع �ش���مع 
تطعيم كروم العنب لكي ُي�ش���حن مبا�ش���رة اإىل امل�ش���رتي مل يكن م�ش���مول 
 بنطاق املادة 7٩ )2(، واأن مطالبة البائع بالإعفاء حتكمها املادة 7٩ )١( 
ح�شرا.)١03( ولدى ال�شتئناف، اأبطلت حمكمة اأعلى القرار، م�شرية اإىل اأن 
 البائع لي�س موؤهال لالإعفاء مبقت�شى اأي من املادتني 7٩ )١( اأو 7٩ )2(.)١0٤( 
واأ�ش���ارت هيئة حتكيم اإىل اأن امل���ادة 7٩ )2( تنطبق عندما يطاِلب البائع 



بالإعفاء ب�ش���بب تق�ش���ري من "متعاقد من الباطن" اأو من "موظفي البائع 
دا  نف�ش���ه" ولك���ن ل تنطبق عندما يك���ون الط���رف الثالث "�ش���انعا اأو مورِّ
فرعيا".)١05( ومن اجلهة الأخرى، افرت�شت هيئة حتكيم اأن �شانع اأ�شمدة 
تعاقد معه بائع لتوريد الب�شاعة ومت توجيه امل�شرتي باأن ُير�شل اإليه اأنواعا 
معينة من الأكيا�س ل�ش���حن الب�ش���اعة م�شمول باملادة 7٩ )2(.)١06( واأ�شري 
اأي�ش���ا اإىل اأن ناقال عهد اإليه البائع بنقل الب�ش���اعة هو من ذلك النوع من 

الغري الذي يندرج يف نطاق املادة 7٩ )2(.)١07(

املادة 7٩ )5(: اآثار الإعفاء

22- تق�ش���ي املادة 7٩ )5( من التفاقية ب���اأن املطالبة بالإعفاء املقبولة 
حتمي الطرف من امل�ش���وؤولية عن التعوي����س ولكنها ل متنع الطرف الآخر 
من "ا�ش���تعمال اأي م���ن حقوقه الأخرى خ���الف طلب التعوي�ش���ات". وقد 
مة �ش���د طرف يف الق�ش���ايا التي كان  ُرف�ش���ت املطالب���ات بالتعوي�س املقدَّ
فيها ذلك الطرف موؤهال لالإعفاء مبقت�شى املادة 7٩.)١08( وُرف�شت اأي�شا 
مطالب���ة بائع بفائ���دة على اجلزء الذي مل ُيدفع م���ن الثمن املتعاقد عليه، 
على اأ�ش���ا�س اأن امل�ش���رتي ُمنح اإعفاء من م�ش���وؤوليته عن عدم الدفع.)١0٩( 
ويف اأحد القرارات، يبدو اأن كاًل من مطالبة امل�شرتي بالتعوي�س وبحقه يف 
ف�شخ العقد قد ُرف�ش���ا لأن ت�شليم البائع ب�شاعة غري مطابقة اإىل امل�شرتي 
"كان ب�ش���بب عائق خارج عن اإرادته"، رغم اأن املحكمة �شمحت للم�شرتي 
بتخفي����س الثم���ن ملراع���اة ع���دم املطابق���ة.)١١0( وقررت حمكم���ة النق�س 

البلجيكي���ة، مطبقة املبادئ العامة عم���ال باملادة 7 )2( من اتفاقية البيع، 
اأن���ه: "مبوجب هذه املبادئ، املدرجة يف مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية 
الدولي���ة ويف غريها، يحق اأي�ش���ا للط���رف الذي ي�ش���تظهر بتغرّي الظروف 
ال���ذي يخل بت���وازن العقد اإخالل جذري���ا ... اأن يطالب باإع���ادة التفاو�س 

على العقد.")١١١(

 خمالفة املادة 7٩: 
 العالقة بني املادة 7٩ 

و�شروط "القوة القاهرة"

23- لي�شت املادة 7٩ م�ش���تثناة من القاعدة املن�شو�س عليها يف املادة 6 
والتي تخّول للطرفني "ا�ش���تبعاد تطبيق .. التفاقية" اأو "خمالفة ن�سٍّ من 
���رت القرارات املادة 7٩ بالت�شاق مع  ن�شو�ش���ها اأو تعديل اآثاره". وقد ف�شَّ
�ش���روط "القوة القاه���رة" الواردة يف العقد املربم ب���ني الطرفني. فخل�س 
قرار اإىل اأن البائع لي�س معفى من م�ش���وؤولية عدم ت�ش���ليم الب�شاعة، �شواء 
مبقت�ش���ى املادة 7٩ اأو مبقت�ش���ى �ش���رط الق���وة القاهرة املن�ش���و�س عليه 
يف العق���د، وبذلك اأوح���ى القرار باأن الطرفني مل ي�ش���تبعدا، بالتفاق على 
احلكم التعاقدي، تطبيق املادة 7٩.)١١2( ورف�س قرار اآخر مطالبة امل�شرتي 
بالإعفاء حيث رئي اأن الظروف التي يحتج امل�شرتي باأنها متثل قوة قاهرة 
مل ترد يف القائمة احل�ش���رية حلالت القوة القاهرة التي يت�شمنها العقد 

املربم بني الطرفني.)١١3(

احلوا�ضي

http://cisgw3.law. :١( املحكمة املحلية يف كومارنو، �ش���لوفاكيا، ١2 اآذار/مار�س 200٩ )ق�ش���ية ب�ش���اأن بازلء جمّمدة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/090312k1.html؛ املحكمة املحلية يف كومارنو، �ش���لوفاكيا، 2٤ �ش���باط/فرباير 200٩ )ق�شية ب�شاأن بطاط�س(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090224k1.html

)2( املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ، اأملانيا، ٤ اأيار/مايو ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm، ترجمة بالإنكليزية متاحة 

يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html. لالطالع على مزيد من النقا�س ب�ش���اأن املادة 7٩ )٤(، انظر النبذة ب�ش���اأن الباب ثانيا من الف�شل 
اخلام�س من اجلزء الثالث، والنبذة ب�شاأن املادة 7٤.

)3( حمكم���ة النق����س، بلجي���كا، ١٩ حزيران/يوني���ه 200٩ (.Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S)، ترجم���ة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html. راأت املحكم���ة اأي�ش���ا اأن���ه، مبوجب املبادئ العام���ة املنطبقة عمال باملادة 7 )2( من اتفاقية البيع، ت�ش���مل النتائج القانونية 
للم�شقة القت�شادية التزاما من الطرفني باإعادة التفاو�س على العقد. وتتناول املناق�شات الواردة يف اإطار املادة 7٩ )5( اأدناه هذا اجلانب من القرار.

)٤( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٤ متوز/يولي���ه ١٩٩7، يونيلك�س؛ حمكمة كوبهانديل ها�ش���يلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو ١٩٩5، يونيلك�س؛ ق�ش���ية كالوت رقم 

277 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �ش���باط/فرباير ١٩٩7[ )ت�ش���ري اإىل اأن البائع ل ميكن اأن ُيعفى من امل�ش���وؤولية عن التخلف عن الت�ش���ليم اإل اإذا مل تعد هناك 
ب�شائع منا�شبة متوفرة يف ال�شوق(؛ ق�شية كالوت رقم 5٤ ]حمكمة مونزا املدنية، اإيطاليا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩3[. لكن انظر حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ، اأملانيا، ٤ اأيار/
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ترجمة بالإنكليزية متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm :ماي���و ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتن���ت على العنوان
cases/940504g1.html، حيث اأ�ش���ارت املحكمة �ش���منيا اإىل اأن املعيار اخلا�س باملطالبة بالإعفاء مبوجب املادة 7٩ اأكرث ت�شاهال من معيار "ال�شتحالة"، فقد راأت اأن امل�شرتي معفى 
من دفع الفائدة عن تاأخري دفع الثمن رغم اأنه كان وا�ش���حا اأن الدفع يف املوعد املحدد كان ممكنا - رغم اأنه مل يكن من املعقول توّقع الدفع يف ظل الظروف ال�ش���ائدة، ح�ش���ب راأي 

املحكمة.
)5( ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س و2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[.

)6( ق�شية كالوت رقم 5٤ ]حمكمة مونزا املدنية، اإيطاليا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩3[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)7( ق�شية كالوت رقم ٤7 ]حمكمة منطقة اآخني، اأملانيا، ١٤ اأيار/مايو ١٩٩3[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)8( ق�شية كالوت رقم 5٤ ]حمكمة مونزا املدنية، اإيطاليا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩3[.

)٩( ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[.

)١0( املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س.

 )١١( انظر ق�ش���ية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[ )ناق�ش���ت املحكمة تطبيق املادة 7٩، 

 فاأكدت اأن "توزيع التبعة الوارد يف العقد هو وحدة ذو ال�شلة باملو�شوع هنا"( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[ 

3٩3 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090312k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090312k1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html


نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  3٩٤

)"اإمكاني���ة الإعف���اء مبوج���ب امل���ادة 7٩ م���ن اتفاقي���ة البي���ع ل تغ���ري توزي���ع التبع���ة ال���وارد يف العق���د"(، انظر املحكم���ة اجلزئي���ة يف هريتوغينبو����س، هولن���دا، 2 ت�ش���رين الأول/
اأكتوب���ر ١٩٩8، يونيلك����س؛ املحكم���ة التجاري���ة يف ها�ش���يلت، بلجي���كا، 2 اأيار/ماي���و ١٩٩5، يونيلك����س؛ غرف���ة التج���ارة وال�ش���ناعة البلغارية، بلغاري���ا، ١2 �ش���باط/فرباير ١٩٩8، 
يونيلك����س؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ١02 ]هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التجارة الدولي���ة، ١٩8٩ )ق���رار التحكيم رق���م 628١([؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 277 ]املحكمة الإقليمي���ة العليا 
يف هامب���ورغ، اأملاني���ا، 28 �ش���باط/فرباير ١٩٩7[؛ هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، ١٩٩5 )ق���رار التحكي���م رق���م 8١28(، يونيلك����س؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ٤١0 
]املحكم���ة املحلي���ة يف اآل�ش���فلد، اأملاني���ا، ١2 اأيار/ماي���و ١٩٩5[؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ٤80 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كومل���ار، فرن�ش���ا، ١2 حزيران/يوني���ه 200١[ )ترف����س 
من���ح امل�ش���رتي اإعف���اء حي���ث خف�س زبون امل�ش���رتي تخفي�ش���ا كب���ريا الثمن ال���ذي ميكن اأن يدفع���ه عن املنتجات التي تت�ش���من كعن�ش���ر فيه���ا الب�ش���ائع املعنية؛ واأ�ش���ارت املحكمة 
اإىل اأن مث���ل ه���ذا احل���دث ميك���ن توقعه يف اأي عق���د طويل الأجل مث���ل العقد املربم بني امل�ش���رتي والبائع، وخل�ش���ت اإىل اأنه من ثم "ميكن ]للم�ش���رتي[، ذي اخلربة يف املمار�ش���ات 
 املتبع���ة يف ال�ش���وق الدولي���ة، اأن ي�ش���ع �ش���مانات لتنفي���ذ التزام���ات ]البائ���ع[ اأو اأن ي���درج ترتيب���ات ملراجع���ة تل���ك التزامات. ومب���ا اأنه مل يفع���ل ذلك فه���و يتحمل التبع���ة املرتبطة 

بعدم اللتزام."(.
)١2( انظر ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١3( ق�شية كالوت رقم ١63 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة الهنغارية، هنغاريا، ١0 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩6[.

)١٤( ق�شية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ١0 �شباط/فرباير ١٩٩٩[.

)١5( هيئة التحكيم الحتادية ملنطقة مو�ش���كو، الحتاد الرو�ش���ي، ٤ �ش���باط/فرباير 2002 (Rimpi Ltd v. Moscow Northern Customs Department)، ترجمة بالإنكليزية 

متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204r1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�ش���مالية، الوليات املتحدة، 6 متوز/يوليه 200٤ 
(.Raw Materials Inc. v. Manfred Forberich GmbH & Co)، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040706u1.html؛ املحكمة التجارية يف 
بي�شان�ش���ون، فرن�ش���ا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س )ُمنح البائع اإعفاء من دفع تعوي�س عن عدم مطابقة الب�ش���ائع، رغم اأن املحكمة اأمرت البائع باأن يرّد اإىل امل�ش���رتي 
ر اأن البائع معفى من دفع تعوي�س عن التاأخري يف ت�ش���ليم  جزءا من املبلغ(؛ ق�ش���ية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�ش���را، ١0 �ش���باط/فرباير ١٩٩٩[ )تقرَّ

الب�شائع(.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1. :١6( املحكم���ة اجلزئية يف روتردام، هولن���دا، ١2 متوز/يوليه 200١، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان(

html )اأمرت املحكمة امل�ش���رتي باإثبات العائق(؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�ش���عبية، 25 كانون الأول/دي�شمرب 200١ )ق�شية ب�شاأن 
اأقرا�س م�ش���غوطة من النوع DVD HiFi(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011225c1.html؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 
٩ كانون الثاين/يناير 2002، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/020109g1german.html، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html )اأمرت املحكمة البائع باإثبات العائق(؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ق�ش���ية ب�شاأن فو�ش���فور اأ�شفر(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( )CISG 2002/21 ٩ اآب/اأغ�ش���ط�س 2002 )قرار التحكيم رقم
http://cisgw3. :؛ املحكمة املحلية يف فرايبورغ، اأملانيا، 22 اآب/اأغ�شط�س 2002 )ق�شية ب�شاأن �شيارات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانcases/020809c1.html
law.pace.edu/cases/020822g1.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، 2١ ت�ش���رين الأول/اأكتوبر 2002 )قرار التحكيم رقم 
CISG 2002/16( )ق�ش���ية ب�ش���اأن اآلة نق�س(، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021021c1.html؛ هيئة التحكيم التجاري 
الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١6 حزيران/يونيه 2003 )قرار التحكيم رقم 2002/١35(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت 
على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030616r1.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف ت�ش���فايربوكني، 2 �ش���باط/فرباير 200٤، اأملانيا، )ق�ش���ية ب�ش���اأن معدات طحن(، 
ترجم���ة بالإنكليزي���ة متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040202g1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ٩ ني�ش���ان/اأبريل 200٤ )قرار التحكيم رقم 2003/١2٩(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cases/040409r1.html؛ املحكمة العليا، النم�ش���ا، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421a3.html )ق�ش���ية ب�شاأن حافلة 
كهربائية( )رغم اأن حمكمة ال�شتئناف وافقت على مطالبة البائع مبوجب املادة 7٩ )2(، نق�شت املحكمة العليا القرار، وراأت اأنه ل توجد اأطراف ثالثة ذات �شلة بالأمر، بل توجد 
 (Scaforn International BV & Orion Metal BVBA v. 2005 ؛ املحكمة التجارية يف توجنريين، بلجيكا، 25 كانون الثاين/يناير)فقط عالقة بني �شركة هي طرف اأ�شيل وفرع لها
(Exma CPI SA، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.html؛ Hovioikeus/hovrätt Turku، فنلندا، 2٤ اأيار/مايو 
ة(، حتليل حتريري بالإنكليزية متاح على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050524f5.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة  2005 )ق�ش���ية ب�ش���اأن توابل م�ش���عَّ
لغرفة التجارة وال�شناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 2١ ت�شرين الثاين/نوفمرب 2005 )قرار التحكيم رقم 2005/٤2( )ق�شية ب�شاأن معدات(، ترجمة بالإنكليزية متاحة 
يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051121r1.html؛ Efetio Lamias، اليونان، 2006 )امللف رقم 2006/63( )ق�ش���ية ب�ش���اأن بذور عّباد ال�ش���م�س(، 
حتلي���ل حتري���ري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html؛ املحكمة الإقليمية العليا يف در�ش���دن، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س 
2007 )ق�ش���ية ب�ش���اأن �ش���يارة م�ش���روقة(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html؛ جلنة التحكيم القت�ش���ادي 
http://cisgw3.law. :ارة مطرقية(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان��� والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، اأيار/مايو 2007 )ق�شية ب�شاأن ك�شَّ
 (Macromex Srl. v. Globex International. 2008 ؛ حمكم���ة الولي���ات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ١6 ني�ش���ان/اأبريلpace.edu/cases/070500c1.html
(.Inc، متاح���ة يف الإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080416u1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف 
الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١6 اآذار/مار�س 2005 )قرار التحكيم رقم ١٩٩٤/١55([؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�س، هولندا، 2 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩8، يونيلك�س؛ 
املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٤ متوز/يوليه ١٩٩7، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[، توؤيد )لأ�شباب خمتلفة اإىل 
حدٍّ ما( ق�ش���ية كالوت رقم 272 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�ش���فايربوكني، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١٩٩8[؛ غرفة التجارة وال�ش���ناعة البلغارية، بلغاريا، 2٤ ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩6، 
يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم 
8١28(، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[؛ حمكمة منطقة اإيلفانغني، اأملانيا، 
2١ اآب/اأغ�ش���ط�س ١٩٩5، يونيلك�س. انظر اأي�ش���ا ق�ش���ية كالوت رقم ١02 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩8٩ )قرار التحكيم رقم 628١([ )تطبق املحكمة املبادئ 

الوطنية اليوغو�شالفية، ولكن ت�شري اأي�شا اإىل اأن الإعفاء كان من �شاأنه اأن ُيرف�س مبوجب املادة 7٩(.
)١7( ق�ش���ية كالوت رقم 8٩3 ]حمكمة منطقة فيلي�ش���او، �شوي�ش���را، ١2 اآذار/مار�س 200٤ )ق�شية ب�شاأن اأخ�ش���اب([ )ترف�س املوافقة على منح البائع اإعفاء من دفع الفائدة، 

 (Hilaturas Miel, S.L. v. Republic 2008 ؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، 20 اآب/اأغ�شط�س)ولكن توافق على منحه اإعفاء من دفع تعوي�س
(of Iraq، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080820u1.html؛ هيئة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف الحتاد الرو�ش���ي، 
الحتاد الرو�ش���ي، 22 كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكيم رقم ١٩٩6/١55(، يونيلك�س )منحت امل�ش���رتي الذي دفع ثمن الب�شائع اإعفاء من دفع تعوي�س عن الأ�شرار الناجتة 
م���ن تخلفه عن الت�ش���ّلم(؛ حمكم���ة منطقة �ش���ارلوتينبورغ، اأملانيا، ٤ اأيار/ماي���و ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm، ترجمة 
 بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html )منحت امل�شرتي اإعفاء من امل�شوؤولية عن دفع الفائدة والتعوي�س ب�شبب التاأخر 

يف دفع الثمن(.
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)١8( هيئ���ة التحكي���م التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 30 متوز/يوليه 200١ )قرار التحكي���م رقم ١٩8/2000(، 

ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010730r1.html؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204c2. :ال�ش���عبية، ٤ �ش���باط/فرباير 2002 )ق�ش���ية ب�ش���اأن ق�ش���بان حديد �ش���لب(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٩76 ]جلنة التحكيم القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�ش���ني ال�ش���عبية، 26 حزيران/يونيه 2003[ )ق�ش���ية ب�ش���اأن مادة الألومينا(، 
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030626c1.html؛ جلنة التحكيم القت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني 
ال�ش���عبية، ١7 اأيلول/�ش���بتمرب 2003 )ق�ش���ية ب�ش���اأن قطن اأ�ش���رتايل(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917c1.html؛ 
ق�ش���ية كالوت رقم 8٩3 ]حمكمة منطقة فيلي�ش���او، �شوي�ش���را، ١2 اآذار/مار�س 200٤ )ق�ش���ية ب�ش���اأن اأخ�ش���اب([ )رف�ش���ت منح امل�ش���رتي اإعفاء من دفع الفائدة، ولكن وافقت على 
منح���ه اإعف���اء من دفع التعوي�س(؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 83٩ ]حمكمة النق�س، فرن�ش���ا، 30 حزيران/يوني���ه 200٤[ (Société Romay AG v. SARL Behr France)؛ جلنة التحكيم 
http:// :القت�ش���ادي والتجاري الدويل ال�ش���ينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، 25 اأيار/مايو 2005 )ق�شية ب�ش���اأن خام احلديد(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان

cisgw3.law.pace.edu/cases/050525c1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١5 ت�شرين الثاين/نوفمرب 
2006 )قرار التحكيم رقم 2006/30(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061115r1.html؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١٤2 ]هيئة 
التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١7 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم ١٩٩2/١23([؛ الر�ش���الة 
الإعالمية رقم 2٩ ال�ش���ادرة عن هيئة التحكيم العليا يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١6 �ش���باط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س؛ املحكمة التجارية، ها�شيلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو 
١٩٩5، يونيلك�س؛ غرفة التجارة وال�ش���ناعة البلغارية، بلغاريا، ١2 �ش���باط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤١0 ]حمكمة منطقة اآل�ش���فلد، اأملانيا، ١2 اأيار/مايو١٩٩5[؛ 
 ق�ش���ية كالوت رق���م ١0٤ ]هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرف���ة التجارة الدولي���ة، ١٩٩3 )قرار التحكي���م رقم 7١٩7([؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤80 ]حمكمة ال�ش���تئناف يف كوملار، فرن�ش���ا،

١2 حزيران/يونيه 200١[.
)١٩( ق�شية كالوت رقم 272 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�شفايربوكني، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١٩٩8[.

)20( ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[.

)2١( املحكم���ة الحتادي���ة، اأملانيا، ٩ كانون الثاين/يناي���ر 2002، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/020109g1german.html، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)22( املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س.

)23( ق�شية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ١0 �شباط/فرباير ١٩٩٩[.

)2٤( املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س.

)25( حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�شمالية، الوليات املتحدة، 6 متوز/يوليه 200٤ (Raw Materials Inc. v. Manfred Forberich GmbH & Co.. KG)، متاحة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040706u1.html :يف الإنرتنت على العنوان
)26( هيئة التحكيم الحتادية ملنطقة مو�ش���كو، الحتاد الرو�ش���ي، ٤ �ش���باط/فرباير 2002 (Rimpi Ltd v. Moscow Northern Customs Department)، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204r1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)27( املحكم���ة اجلزئية يف �ش���ارلوتينبورغ، اأملاني���ا، ٤ اأيار/مايو ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)28( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 22 كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكيم رقم ١٩٩6/١55(، يونيلك�س.

)2٩( ق�ش���ية كالوت رقم ١٤2 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١7 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩5 )قرار 

التحكيم رقم ١٩٩2/١23([؛ الر�شالة الإعالمية رقم 2٩ ال�شادرة عن هيئة التحكيم العليا يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١6 �شباط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت 
رقم ١63 ]هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�ش���ناعة الهنغارية، هنغاريا، ١0 كانون الأول/دي�ش���مرب ١٩٩6[؛ غرفة التجارة وال�ش���ناعة البلغارية، بلغاريا، ١2 �ش���باط/فرباير 

١٩٩8، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم ٤١0 ]حمكمة منطقة اآل�شفلد، اأملانيا، ١2 اأيار/مايو١٩٩5[.
)30( ق�ش���ية كالوت رقم 8٩3 ]حمكمة منطقة فيلي�ش���او، �شوي�شرا، ١2 اآذار/مار�س 200٤ )ق�شية ب�شاأن اأخ�شاب([ )ترف�س منح امل�شرتي اإعفاء من دفع الفائدة، ولكن متنحه 

اإعفاء من دفع التعوي�س(.
.](Société Romay AG v. SARL Behr France) 2003١( ق�شية كالوت رقم 83٩ ]حمكمة النق�س، فرن�شا، 30 حزيران/يونيه ٤(

)32( ق�ش���ية كالوت رقم ١0٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩3 )قرار التحكيم رقم 7١٩7([؛ املحكمة التجارية يف ها�ش���يلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو ١٩٩5، 

يونيلك�س.
)33( ق�ش���ية كالوت رق���م ١٤0 ]هيئ���ة التحكي���م التجاري ال���دويل التابعة لغرف���ة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، ١6 اآذار/مار����س ١٩٩5 )قرار 

التحكي���م رق���م ١٩٩٤/١55([؛ املحكم���ة اجلزئي���ة يف هريتوغينبو����س، هولندا، 2 ت�ش���رين الأول/اأكتوب���ر ١٩٩8، يونيلك����س؛ املحكمة الإقليمي���ة العليا يف هامب���ورغ، اأملانيا، ٤ متوز/
يولي���ه ١٩٩7، يونيلك����س؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ١02 ]هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرف���ة التجارة الدولي���ة، ١٩8٩ )ق���رار التحكيم رق���م 628١([؛ غرفة التج���ارة وال�ش���ناعة البلغارية، 
بلغاري���ا، 2٤ ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩6، يونيلك����س؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 277 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العليا يف هامب���ورغ، اأملاني���ا، 28 �ش���باط/فرباير ١٩٩7[؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة 
 التج���ارة الدولي���ة، ١٩٩5 )ق���رار التحكي���م رق���م 8١28(، يونيلك����س؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ١66 ]هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة يف هامب���ورغ، اأملاني���ا، 2١ اآذار/مار����س،

2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[.
)3٤( ق�ش���ية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[؛ حمكمة منطقة اإيلفانغني، اأملانيا، 2١ اآب/اأغ�ش���ط�س ١٩٩5، يونيلك�س. انظر اأي�ش���ا املحكمة 

اجلزئية يف هريتوغينبو�س، هولندا، 2 ت�ش���رين الأول/اأكتوبر ١٩٩8، يونيلك�س )ترف�س منح اإعفاء للبائع الذي مل يتمكن من احل�ش���ول على ب�ش���ائع مطابقة ولهذا ال�شبب تخلف عن 
الت�شليم(.

)35( ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)36( ق�شية كالوت رقم 272 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�شفايربوكني، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١٩٩8[. رف�شت املحكمة رغم ذلك طلب البائع اإعفاءه، بناء على وقائع الق�شية 

املعيَّنة.
)37( ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[. لالطالع على املزيد من املناق�شة مل�شاألة ما اإن كان بو�شع البائع اأن يطالب بالإعفاء مبوجب 

املادة 7٩ من ت�شليم ب�شائع مطابقة، انظر الفقرة 8 اأعاله.

3٩5 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204c2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204c2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050525c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050525c1.html
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)38( املحكم���ة الحتادية، اأملاني���ا، ٩ كانون الثاين/يناير 2002، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/020109g1german.html، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html :بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)3٩( غرفة التجارة وال�ش���ناعة البلغارية، بلغاريا، 2٤ ني�ش���ان/اأبريل ١٩٩6، يونيلك�س. طلب البائع اأي�ش���ا اإعفاًء من امل�شوؤولية عن التخلف عن ت�شليم الب�شائع )فحم حجري( 

ب�شبب اإ�شراب عمال مناجم الفحم، ولكن املحكمة رف�شت الطلب لأن البائع كان مق�شرا بالفعل عندما وقع الإ�شراب.
)٤0( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 22 كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكيم رقم ١٩٩6/١55(، يونيلك�س.

)٤١( املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س.

)٤2( ق�شية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، ١0 �شباط/فرباير ١٩٩٩[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)٤3( املحكم���ة اجلزئية يف �ش���ارلوتينبورغ، اأملاني���ا، ٤ اأيار/مايو ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)٤٤( ق�ش���ية كالوت رقم ١٤2 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١7 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩5 )قرار 

التحكيم رقم ١23/١٩٩2([.
)٤5( ق�ش���ية كالوت رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١6 اآذار/مار�س ١٩٩5 )قرار التحكيم 

رقم ١٩٩٤/١55([.
)٤6( غرفة التجارة وال�شناعة البلغارية، بلغاريا، ١2 �شباط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س.

)٤7( ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[.

)٤8( الر�شالة الإعالمية رقم 2٩ ال�شادرة عن هيئة التحكيم العليا يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١6 �شباط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س.

)٤٩( املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�س، هولندا، 2 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩8، يونيلك�س.

)50( املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٤ متوز/يوليه ١٩٩7، يونيلك�س.

)5١( املحكمة التجارية يف ها�شيلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو ١٩٩5، يونيلك�س.

)52( ق�شية كالوت رقم ١63 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�شناعة الهنغارية، هنغاريا، ١0 كانون الأول/دي�شمرب ١٩٩6[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)53( ق�شية كالوت رقم 5٤ ]حمكمة مونزا املدنية، اإيطاليا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩3[.

)5٤( ق�شية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[.

)55( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩5 )قرار التحكيم رقم 8١28(، يونيلك�س.

)56( ق�شية كالوت رقم ٤١0 ]حمكمة منطقة اآل�شفلد، اأملانيا، ١5 اأيار/مايو ١٩٩5[.

)57( ق�شية كالوت رقم ١0٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩3 )قرار التحكيم رقم 7١٩7([ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)58( املحكمة املحلية يف اإيلفانغني، اأملانيا، 2١ اآب/اأغ�ش���ط�س ١٩٩5، يونيلك�س. اأ�ش���ارت هيئة حتكيم اإىل اأنه، مبوجب القانون اليوغو�ش���اليف الوطني، مل يكن من �ش���اأن ارتفاع 

بن�ش���بة ١3.١6 يف املائة يف �ش���عر احلديد ال�ش���لب—وهو ارتفاع راأت الهيئة اأنه تطور ميكن توقعه—اأن يعفي البائع من امل�شوؤولية عن عدم ت�شليم احلديد ال�شلب، واأ�شارت اإىل اأن 
القانون اليوغو�ش���اليف الوطني متوافق مع املادة 7٩. انظر ق�ش���ية كالوت رقم ١02 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩8٩ )قرار التحكيم رقم 628١([ )انظر الن�س 

الكامل للقرار(.
)5٩( ق�شية كالوت رقم ٤80 ]حمكمة ال�شتئناف يف كوملار، فرن�شا، ١2 حزيران/يونيه 200١[.

)60( تثري هذه احلالة اأي�شا م�شائل تتعلق بانطباق املادة 7٩ )2( - وهذا مو�شوع ترد مناق�شته اأدناه، يف الفقرة 2١.

)6١( ق�ش���ية كالوت رق���م ١٤0 ]هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل التابع���ة لغرف���ة التج���ارة وال�ش���ناعة يف الحت���اد الرو�ش���ي، الحت���اد الرو�ش���ي، ١6 اآذار/مار����س ١٩٩5 

)ق���رار التحكي���م رق���م ١٩٩٤/١55([؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ١66 ]هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة يف هامب���ورغ، اأملاني���ا، 2١ اآذار/مار����س و2١ حزيران/يوني���ه ١٩٩6[؛ 
 هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، ١٩٩5 )ق���رار التحكي���م رق���م 8١28(، يونيلك����س؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 277 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامب���ورغ، اأملاني���ا،

 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[.
)62( ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[؛ املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س.

)63( ق�ش���ية كالوت رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١6 اآذار/مار�س ١٩٩5 )قرار التحكيم 

رق���م ١٩٩٤/١55([؛ ق�ش���ية كالوت رق���م 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �ش���باط/فرباير ١٩٩7[؛ هيئة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩5 )قرار 
عى امل�شرتي  التحكيم رقم 8١28(؛ ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[. يف ق�شية اأخرى، ادَّ
اأن التلوث الكيميائي للب�ش���ائع لي�س ناجتا من معاجلته للب�ش���ائع، ولكن اأعلنت املحكمة اأن م�ش���در التلوث ل اعتبار له لأغرا�س املادة 7٩. انظر املحكمة املحلية يف اإيلفانغني، اأملانيا، 

2١ اآب/اأغ�شط�س ١٩٩5، يونيلك�س.
)6٤( ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)65( راأي املحكمة الأدنى وارد يف ق�ش���ية كالوت رقم 272 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�ش���فايربوكني، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١٩٩8[. واأ�ش���ري اأي�ش���ا يف ق�ش���ية اأخرى اإىل اأن 

الفر�ش���ة املتاحة للبائع لكت�ش���اف عدم املطابقة من خالل تفتي�س الب�ش���ائع قبل الت�شليم ل اعتبار لها يف حتديد ا�شتحقاق البائع لالإعفاء مبوجب املادة 7٩. انظر املحكمة املحلية يف 
اإيلفانغني، اأملانيا، 2١ اآب/اأغ�شط�س ١٩٩5، يونيلك�س.

)66( املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س. لالطالع على مناق�شة ل�شرتاط اأن يكون العائق خارجا عن �شيطرة الطرف عند تطبيق 

ده، انظر الفقرة ١6 اأدناه. هذا ال�شرتاط على احلالت التي يكون فيها تق�شري البائع ناجتا من تق�شري من مورِّ
)67( املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٤ متوز/يوليه ١٩٩7، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم ١02 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩8٩ )قرار التحكيم 

رق���م 628١([؛ ق�ش���ية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �ش���باط/فرباير ١٩٩7[؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١66 ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف 



هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[. انظر اأي�ش���ا ق�ش���ية كالوت رقم 5٤ ]حمكمة مونزا املدنية، اإيطاليا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩3[ )حاجج البائع باأن 
املادة 7٩ تعفيه من امل�شوؤولية عن عدم الت�شليم حيث ارتفع �شعر ال�شوق للب�شاعة بعد اإبرام العقد "ارتفاعا ملحوظا ول ميكن توقعه"(.

)68( املحكمة التجارية يف ها�شيلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو ١٩٩5، يونيلك�س؛ غرفة التجارة وال�شناعة البلغارية، بلغاريا، ١2 �شباط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س.

)6٩( انظ���ر غرفة التجارة وال�ش���ناعة البلغارية، بلغاريا، ١2 �ش���باط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١02 ]هيئة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، ١٩8٩ 

)قرار التحكيم رقم 628١([؛ ق�شية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[؛ ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة 
التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[.

)70( املحكمة التجارية يف ها�شيلت، بلجيكا، 2 اأيار/مايو ١٩٩5.

)7١( ق�شية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[.

)72( ق�شية كالوت رقم 5٤ ]حمكمة مونزا املدنية، اإيطاليا، ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩3[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)73( املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، ٤ متوز/يوليه ١٩٩7، يونيلك�س.

)7٤( غرف���ة التج���ارة وال�ش���ناعة البلغاري���ة، بلغاري���ا، ١2 �ش���باط/فرباير ١٩٩8، يونيلك����س؛ ق�ش���ية كالوت رق���م ١02 ]هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، 

١٩8٩ )ق���رار التحكي���م رق���م 628١([. انظ���ر اأي�ش���ا ق�ش���ية كالوت رق���م ٤80 ]املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف كومل���ار، فرن�ش���ا، ١2 حزيران/يوني���ه 200١[ )ترف�س منح امل�ش���رتي 
اإعف���اء حي���ث خف����س زبون امل�ش���رتي تخفي�ش���ا كبريا الثمن الذي ميكن اأن يدفعه عن املنتجات التي تت�ش���من الب�ش���ائع املعنية كعن�ش���ر فيها؛ واأ�ش���ارت املحكم���ة اإىل اأنه يف اأي عقد 
طوي���ل الأج���ل مث���ل العق���د املربم بني امل�ش���رتي والبائع يكون مث���ل هذا احلدث متوقعا، وخل�ش���ت اإىل اأن���ه من ثم "على ]امل�ش���رتي[، الذي هو مهن���ي ذو خربة يف املمار�ش���ات املتبعة 
 يف ال�ش���وق الدولي���ة، اأن ي�ش���ع �ش���مانات لتنفي���ذ التزام���ات ]البائ���ع[ اأو اأن ي���درج ترتيب���ات ملراجع���ة تل���ك اللتزام���ات. ومبا اأن���ه مل يفعل ذل���ك فعلي���ه اأن يتحمل التبع���ة املرتبطة

بعدم المتثال"(.
)75( الر�شالة الإعالمية رقم 2٩ ال�شادرة عن هيئة التحكيم العليا يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١6 �شباط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س.

)76( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، 22 كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكيم رقم ١٩٩6/١55(، يونيلك�س.

)77( غرفة التجارة وال�شناعة البلغارية، بلغاريا، ٤ ني�شان/اأبريل ١٩٩6، يونيلك�س )ترف�س املوافقة على الإعفاء لأن العائق كان ميكن توقعه يف وقت اإبرام العقد(.

د، انظر الفقرة ١٤ اأعاله والفقرات  )78( لالطالع على املزيد من املناق�شة لنطباق املادة 7٩ على احلالت التي يكون فيها تخلف فيها البائع عن التنفيذ ناجتا من تق�شري املورِّ

١7 و١8 و2١ اأدناه.
)7٩( املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س.

)80( ق�شية كالوت رقم ١66 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 2١ اآذار/مار�س، 2١ حزيران/يونيه ١٩٩6[.

)8١( ق�شية كالوت رقم 272 ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�شفايربوكني، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١٩٩8[.

)82( ق�شية كالوت رقم 27١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، 2٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩[.ميكن اأن ُيفرت�س اأن املحكمة التي ترى اأن الطرف معفى مبوجب املادة 7٩ تكون مقتنعة باأن 

هناك عائقا خارجا عن �شيطرة الطرف، واإن مل تناق�س املحكمة هذا ال�شرتاط �شراحة. وتندرج القرارات التالية يف هذه الفئة: ق�شية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون 
زيوريخ، �شوي�شرا، ١0 �شباط/فرباير ١٩٩٩[ )ترى اأن البائع معفى من دفع تعوي�س عن التاأخري يف ت�شليم الب�شائع(؛ حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ، اأملانيا، ٤ اأيار/مايو ١٩٩٤، متاحة 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العن���وان ،www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm  :يف الإنرتن���ت على العن���وان

html )ُمنح امل�شرتي اإعفاء من امل�شوؤولية عن دفع الفائدة وعن دفع الغرامة ب�شبب التاأخري يف دفع الثمن(.

)83( ق�ش���ية كالوت رقم ١٤0 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�شي، ١6 اآذار/مار�س ١٩٩5 )قرار التحكيم 

د، انظر الفقرتني  رقم ١٩٩٤/١55([. لالطالع على املزيد من املناق�ش���ة ب�ش���اأن تطبيق املادة 7٩ على احلالت التي يكون فيها تخلف فيها البائع عن التنفيذ ناجتا من تق�ش���ري املورِّ
١٤ و١6 اأعاله والفقرتني ١8 و2١ اأدناه.

)8٤( املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�س، هولندا، 2 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩8، يونيلك�س.

)85( غرفة التجارة وال�شناعة البلغارية، بلغاريا، 2٤ ني�شان/اأبريل ١٩٩6، يونيلك�س.

)86( ق�شية كالوت رقم ١0٤ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١٩٩3 )قرار التحكيم رقم 7١٩7([ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)87( املحكم���ة التجاري���ة يف ها�ش���يلت، بلجي���كا، 2 اأيار/مايو ١٩٩5، يونيلك�س )كان حدوث انخفا�س كبري يف �ش���عر توت العّليق املجّمد يف ال�ش���وق العاملي���ة "قابال للتنبوؤ به يف 

التجارة العاملية"، وكانت اخل�ش���ائر الناجمة عنه "م�ش���مولة باملخاطرة العادية يف الأن�ش���طة التجارية"؛ ولذلك ُرف�س طلب امل�ش���رتي لالإعفاء(؛ غرفة التجارة وال�ش���ناعة البلغارية، 
بلغاريا، ١2 �ش���باط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س )التطورات ال�ش���لبية يف �ش���وق الب�ش���ائع "كان ينبغي اأن ُتعترب جزءا من خماطرة امل�ش���رتي التجارية" و"كان من املعقول للم�ش���رتي اأن 
يتوقعه���ا ل���دى اإبرام العقد"(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ١02 ]هيئة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، ١٩8٩ )قرار التحكيم رقم 628١([ )عن���د اإبرام العقد كان من املمكن التنبوؤ 
بحدوث ارتفاع بن�ش���بة ١3.١6 يف املائة يف اأ�ش���عار احلديد ال�ش���لب يف غ�ش���ون نحو ثالثة اأ�ش���هر، لأنه كان من املعروف اأن اأ�شعار ال�ش���وق تتقلب وكانت قد بداأت يف الرتفاع يف وقت 
اإبرام العقد؛ ورغم اأن املحكمة اأ�ش���درت قرارها ا�ش���تنادا اإىل القانون الوطني، فقد اأ�ش���ارت اإىل اأنه كان من �ش���اأن طلب البائع لالإعفاء مبوجب املادة 7٩ اأن ُيرف�س( )انظر الن�س 
الكامل للقرار(؛ ق�ش���ية كالوت رقم ٤80 ]املحكمة الإقليمية العليا يف كوملار، فرن�ش���ا، ١2 حزيران/يونيه 200١[ )ترف�س منح امل�ش���رتي اإعفاء حيث خف�س زبون امل�ش���رتي تخفي�ش���ا 
كبريا الثمن الذي ميكن اأن يدفعه عن املنتجات التي تت�ش���من الب�ش���ائع املعنية كعن�ش���ر فيها؛ واأ�شارت املحكمة اإىل اأنه يف اأي عقد طويل الأجل مثل العقد املربم بني امل�شرتي والبائع 
يكون مثل هذا احلدث متوقعا، وخل�ش���ت اإىل اأنه من ثم "على ]امل�ش���رتي[، الذي هو مهني ذو خربة يف املمار�ش���ات املتبعة يف ال�ش���وق الدولية، اأن ي�ش���ع �ش���مانات لتنفيذ التزامات 
]البائ���ع[ اأو اأن ي���درج ترتيب���ات ملراجع���ة تل���ك اللتزامات. ومب���ا اأنه مل يفعل ذلك، فعلي���ه اأن يتحمل التبعة املرتبط���ة بعدم المتثال"(. وميك���ن اأن ُيفرت�س اأن املحكم���ة التي ترى اأن 
الطرف معفى مبوجب املادة 7٩ ترى اأنه مل يكن معقول اأن ي�ش���ع الطرف يف اعتباره العائق املعني عند اإبرام العقد، �ش���واء ناق�ش���ت املحكمة هذا ال�ش���رتاط �ش���راحة اأم ل. وتندرج 
املناق�ش���ات التالية يف هذه الفئة: ق�ش���ية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�ش���را، ١0 �ش���باط/فرباير ١٩٩٩[ )راأت اأن البائع معفى من امل�ش���وؤولية عن دفع 
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386. :تعوي�س عن تاأخري ت�ش���ليم الب�ش���ائع(؛ املحكمة اجلزئية يف �ش���ارلوتينبورغ، اأملاني���ا، ٤ اأيار/مايو ١٩٩٤، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان
htm، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html )منحت امل�ش���رتي اإعفاء من امل�ش���وؤولية عن دفع الفائدة والتعوي�س 
ب�ش���بب تاأخري دفع الثمن(؛ املحكمة التجارية يف بي�شان�ش���ون، فرن�ش���ا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س )منحت البائع اإعفاء من امل�شوؤولية عن دفع تعوي�س عن ت�شليم ب�شائع 
غ���ري مطابق���ة، رغم اأن املحكمة اأمرت البائع باأن يرد اإىل امل�ش���رتي جزءا من الثمن(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف الحتاد الرو�ش���ي، الحتاد الرو�ش���ي، 
 22 كانون الثاين/يناير ١٩٩7 )قرار التحكيم رقم ١٩٩6/١55(، يونيلك�س )منحت امل�ش���رتي الذي دفع ثمن الب�ش���ائع اإعفاء من امل�ش���وؤولية عن دفع تعوي�س عن الأ�ش���رار الناجمة 

عن عدم الت�شّلم(.

3٩7 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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)88( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٢٧١ ]املحكم���ة الحتادي���ة، اأملاني���ا، ٢٤ اآذار/مار����س ١999[، توؤيد )لتعليل خمتل���ف نوعا ما( ق�ضي���ة كالوت رقم ٢٧٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف 

د هي اأمر يجب، لأغرا�س  ت�ضفايربوك���ن، اأملاني���ا، 3١ اآذار/مار����س ١998[. ذكرت املحكمة الحتادية )ق�ضية كالوت رقم ٢٧١(، على �ضبيل التعميم، اأن املخالف���ة ال�ضادرة من املورِّ
املادة ٧9، اأن يتجنبه البائع اأو يتغلب عليه.

)89( ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٤٠ ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرف���ة التجارة وال�ضناعة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد الرو�ضي، ١٦ اآذار/مار�س ١99٥ )قرار التحكيم 

رقم ١99٤/١٥٥([.
د، انظر الفقرات ١٤ و١٦ و١٧ اأعاله  )9٠( لالط���الع عل���ى املزيد من املناق�ضة لتطبي���ق املادة ٧9 على احلالت التي يكون فيها تخلف البائع عن التنفيذ ناجتا من تق�ض���ر املورِّ

والفقرة ٢١ اأدناه.
)9١( املحكم���ة الإقليمي���ة العلي���ا يف هامبورغ، اأملانيا، ٤ متوز/يولي���ه ١99٧، يونيلك�س. ميكن اأن يفرت�س اأن املحكمة التي ترى اأن الط���رف معفى مبوجب املادة ٧9 تكون مقتنعة 

باأن���ه مل يك���ن معق���ول اأن ُيتوق���ع من الطرف اأن يتجنب العائ���ق اأو نتائجه اأو اأن يتغلب عليه اأو على نتائج���ه، �ضواء ناق�ضت املحكمة هذه ال�ضرتاطات �ضراح���ة اأم ل. وتندرج القرارات 
التالي���ة يف ه���ذه الفئ���ة: ق�ضي���ة كالوت رق���م 33١ ]املحكمة التجاري���ة يف كانتون زيوري���خ، �ضوي�ضرا، ١٠ �ضباط/فرباي���ر ١999[ )قررت اإعف���اء البائع من امل�ضوؤولية ع���ن دفع تعوي�س 
ع���ن تاأخ���ر ت�ضليم الب�ضائع(؛ حمكمة منطق���ة �ضارلوتينبورغ، اأملانيا، ٤ اأيار/ماي���و ١99٤، متاحة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html )منحت امل�ضرتي اإعفاء من امل�ضوؤولية عن دفع الفائدة والتعوي�س ب�ضبب تاأخر 
دف���ع الثم���ن(؛ املحكم���ة التجارية يف بي�ضان�ض���ون، فرن�ضا، ١9 كان���ون الثاين/يناير ١998، يونيلك�س )منح���ت البائع اإعفاء م���ن امل�ضوؤولية عن دفع تعوي�س ب�ضب���ب ت�ضليم ب�ضائع غر 
مطابق���ة، رغ���م اأن املحكم���ة اأم���رت البائع باأن ي���رد للم�ضرتي جزءا من الثمن(؛ هيئ���ة التحكيم التجاري ال���دويل التابعة لغرفة التج���ارة يف الحتاد الرو�ضي، الحت���اد الرو�ضي، ٢٢ 
 كان���ون الثاين/يناي���ر ١99٧ )ق���رار التحكيم يف الق�ضية رق���م ١99٦/١٥٥(، يونيلك�س )منحت امل�ضرتي الذي دف���ع ثمن الب�ضائع اإعفاء من امل�ضوؤولية عن دف���ع تعوي�س ب�ضبب تخلفه 

عن الت�ضّلم(.
)9٢( ق�ضية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�ضفايربوكن، اأملانيا، ٢ �ضباط/فرباير ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

 (Macromex Srl. v. Globex International املرك���ز ال���دويل لت�ضوي���ة املنازعات التابع جلمعية التحكي���م الأمريكية، الوليات املتحدة، ٢3 ت�ضري���ن الأول/اأكتوب���ر ٢٠٠٧ )93(

(.Inc، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5.html، اأيدتها حمكمة الوليات املتح���دة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الوليات املتحدة، ١٦ 
ني�ضان/اأبري���ل ٢٠٠8، متاح���ة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080416u1.html، اأيدتها املحكمة الإقليمية العليا يف الوليات املتحدة للدائرة الثانية، 
الولي���ات املتح���دة، ٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠9، متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090526u1.html. انظر اأي�ضا حمكم���ة الوليات املتحدة ملنطقة 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاحة يف الإنرتنت على العن���وان ،(Hilaturas Miel, S.L. v. Republic of Iraq) ٢٠٠8 نيوي���ورك اجلنوبي���ة، الوليات املتح���دة، ٢٠ اآب/اأغ�ضط����س

.cases/080820u1.html

)9٤( ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٠٤ ]هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١993 )ق���رار التحكيم رقم ٧١9٧([ )انظر الن�س الكامل للق���رار(. انظر اأي�ضا غرفة التجارة 

وال�ضناع���ة البلغاري���ة، بلغاري���ا، ٢٤ ني�ضان/اأبري���ل ١99٦، يونيلك�س )ُرف�ضت حجة البائع التي مفاده���ا اأن اإ�ضراب عمال املناجم ينبغي اأن يعفيه م���ن امل�ضوؤولية عن دفع تعوي�س عن 
التخلف عن ت�ضليم الفحم احلجري، لأن البائع كان مق�ضرا بالفعل عند حدوث الإ�ضراب(.

)9٥( ق�ضية كالوت رقم ٢٧٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�ضفايربوكن، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١998[.

)9٦( ق�ضية كالوت رقم ٢٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٤ اآذار/مار�س ١999[.

)9٧( ق�ضية كالوت رقم ٥9٦ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�ضفايربوكن، اأملانيا، ٢ �ضباط/فرباير ٢٠٠٤[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)98( ق�ضي���ة كالوت رق���م 3٧8 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[؛ املحكم���ة الحتادية، اأملانيا، 9 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/020109g1german.html، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html. غر 
اأن الق�ضي���ة الأخ���رة متي���ز م�ضاأل���ة ما لالعرتاف بامل�ضوؤولية خ���ارج اإطار الق�ضاء من اأثر على ع���بء الإثبات، معتربة هذه امل�ضاأل���ة خارج نطاق التفاقية وتخ�ض���ع للقانون الإجرائي 

للمحكمة.
www.cisg. :99( ق�ضية كالوت رقم 3٧8 ]حمكمة فيجيفانو، اإيطاليا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠[؛ املحكمة الحتادية، اأملانيا، 9 كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

 law.pace.edu/cisg/text/020109g1german.html، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html؛ ق�ضية كالوت رقم 38٠ 
]حمكمة بافيا، اإيطاليا، ٢9 كانون الأول/دي�ضمرب ١999[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١٠٠( ق�ضي���ة كالوت رق���م ١٤٠ ]هيئ���ة التحكي���م التج���اري الدويل التابع���ة لغرفة التج���ارة وال�ضناعة يف الحت���اد الرو�ضي، الحتاد الرو�ض���ي، ١٦ اآذار/مار����س ١99٥ )قرار 

التحكي���م رق���م ١99٤/١٥٥([ )ترف����س طلب الإعف���اء املقدم من البائ���ع، لأن البائع مل يتمكن من اإثب���ات الوقائع الالزمة(؛ ق�ضي���ة كالوت رقم ١٠٤ ]هيئة التحكي���م التابعة لغرفة 
التج���ارة الدولي���ة، ١993 )ق���رار التحكي���م رق���م ٧١9٧([ )ترف�س طلب الإعفاء املق���دم من امل�ضرتي، لأن امل�ض���رتي مل ُيثبت اأن تخلفه ع���ن التنفيذ نتج من العائ���ق(؛ ق�ضية كالوت 
 رق���م ١٦٦ ]هيئ���ة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملاني���ا، ٢١ اآذار/مار�س، ٢١ حزيران/يونيه ١99٦[ )ت�ضتخدم عبارة توحي ب���اأن البائع، الذي طلب الإعفاء، مل يقدم

وقائع تدعم مطالبته(.
)١٠١( ق�ضية كالوت رقم 89٠ ]حمكمة ال�ضتئناف يف لوغانو، كانتون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، ٢9 ت�ضرين الأول/اأكتوبر ٢٠٠3[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031029s1.html )الإ�ضارات حمذوفة(.

ده تخلف عن تنفيذ التزاماته  )١٠٢(  ت���رد يف الفق���رات ١٤ و١٦ و١٧ و١8 اأع���اله مناق�ضة تطبيق ا�ضرتاط���ات املادة ٧9 )١( يف احلالت التي يطلب فيها البائع الإعفاء لأن م���ورِّ

جتاه البائع.
)١٠3( ق�ضية كالوت رقم ٢٧٢ ]املحكمة الإقليمية العليا يف ت�ضفايربوكن، اأملانيا، 3١ اآذار/مار�س ١998[.

)١٠٤( ق�ضية كالوت رقم ٢٧١ ]املحكمة الحتادية، اأملانيا، ٢٤ اآذار/مار�س ١999[.

)١٠٥( ق�ضية كالوت رقم ١٦٦ ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، ٢١ اآذار/مار�س، ٢١ حزيران/يونيه ١99٦[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)١٠٦( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ١99٥ )قرار التحكيم رقم 8١٢8(، يونيلك�س.

)١٠٧( ق�ضية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ١٠ �ضباط/فرباير ١999[.

)١٠8( ق�ضية كالوت رقم 33١ ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، ١٠ �ضباط/فرباير ١999[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة 

لغرفة التجارة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد الرو�ضي، ٢٢ كانون الثاين/يناير ١99٧ )قرار التحكيم يف الق�ضية رقم ١99٦/١٥٥(، يونيلك�س.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080820u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080820u1.html
www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/020109g1german.html
www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/020109g1german.html


)١0٩( املحكم���ة اجلزئية يف �ش���ارلوتينبورغ، اأملانيا، ٤ اأيار/مايو ١٩٩٤، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: www.cisg-online.ch/cisg/urteile/386.htm، ترجمة بالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان
)١١0( املحكمة التجارية يف بي�شان�شون، فرن�شا، ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩8، يونيلك�س.

)١١١( حمكم���ة النق����س، بلجيكا، ١٩ حزيران/يوني���ه 200٩ (.Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S)، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html

)١١2( ق�شية كالوت رقم 277 ]املحكمة الإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 28 �شباط/فرباير ١٩٩7[.

)١١3( ق�ش���ية كالوت رقم ١٤2 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�ش���ناعة يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١7 ت�شرين الأول/اأكتوبر ١٩٩5 )قرار 

التحكيم رقم ١٩٩2/١23([؛ الر�شالة الإعالمية رقم 2٩ ال�شادرة عن هيئة التحكيم العليا يف الحتاد الرو�شي، الحتاد الرو�شي، ١6 �شباط/فرباير ١٩٩8، يونيلك�س )خال�شة(.

3٩٩ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ٤00

 املادة 80

ك بعدم تنفيذ الطرف الآخر للتزاماته يف ُحدود ما يكوُن عدُم التنفيذ  ل يجوُز لأَحد الطرفني اأن يتم�شَّ
ب�شبب ِفعل اأو اإهمال ]تق�شري[ من جانب الطرف الأول.

مقدمة

١- جُتّرد املادة 80 الطرف من حقه يف التم�ش���ك بعدم تنفيذ الطرف 
الآخر للتزاماته يف حدود ما يكون عدم التنفيذ من جانب الطرف الثاين 
ب�ش���بب "فعل اأو اإهمال ]تق�ش���ري[" من جانب الطرف الأول. وهكذا ميكن 
اأن ُتعفي املادة 80 الطرف من بع�س، على الأقل، من الآثار القانونية لعدم 
التنفي���ذ. وقد جرى ال�شت�ش���هاد بالقاعدة الإن�ش���افية العام���ة الواردة يف 
املادة 80 والتي مفادها اأنه ل يجوز لطرف اأن يطالب باإن�شاف قانوين من 
خمالفة الطرف الآخر يف حدود ما تكون ت�ش���رفات الطرف الأول نف�ش���ه 
هي التي �شببت املخالفة، باعتبار تلك القاعدة دليال على اأن مبادئ ح�شن 

النية تنطبق مبقت�شى اتفاقية البيع.)١(

قت   الأغرا�س التي ُطبِّ
من اأجلها املادة 80

2- كثريا ما ا�ش���ُتخدمت امل���ادة 80 كاأداة لفرز حقوق الطرفني عندما 
ع���ي اأن كال منهم���ا مل ينفذ التزاماته. وتعلقت ع���دة قرارات مبحاولت  ادُّ
البائع اإ�ش���الح العيوب يف ب�ش���اعة غري مطابقة. ويف اإحدى تلك الق�شايا، 
كان البائع قد اأخلف وعده باإ�شالح كمية م�شّلمة من ب�شاعة غري مطابقة، 
وقام امل�شرتي مبعاو�شة تكاليف اإ�شالح العيوب من ثمن الب�شاعة. واحتج 
البائع باأن املادة 80 ينبغي اأن حتجب حق امل�شرتي يف اأن يطالب بالتعوي�س 
عن عدم املطابقة )ثم معاو�ش���ته( لأن تخلُّف امل�ش���رتي عن اإعادة �ش���حن 
الب�ش���اعة اإىل البائ���ع منع البائع من اإ�ش���الحها. بيد اأن املحكمة رف�ش���ت 
هذه احلجة وق�ش���ت ب���اأن التخلف عن اإ�ش���الح العيوب يع���زى اإىل الناقل 
امل�ش���وؤول عن اإعادة الب�ش���اعة اإىل البائ���ع، واأن البائع م�ش���وؤول عن تنفيذ 
الناق���ل للتزام���ه.)2( اإل اأن���ه يف ق�ش���ية اأخرى، جنح البائ���ع يف الحتجاج 
باأن امل�ش���رتي فقد حقوقه يف النت�ش���اف اإزاء عدم مطابقة الب�شاعة لأنه 
رف�س دون م�ش���ّوغ عر�س البائع اإ�شالحها.)3( كذلك يوفر قرار اآخر يتعلق 
مبوافقة البائع على ا�ش���تعادة الب�ش���اعة التي قام بت�ش���ليمها وعلى اإ�شالح 
عيوبها مثال ل�ش���تخدام املادة 80 لتحديد اأثر عدم دفع م�ش���رت ديونه التي 
ن�شاأت من معامالت اأخرى مع البائع. فقد اأعاد امل�شرتي الآلت اإىل البائع، 
الذي وعد مبعاجلتها و�شحنها ثانية اإىل امل�شرتي دون تاأخري. بيد اأن البائع 
رف�س بعد ذلك رد الب�ش���اعة اإىل امل�ش���رتي اإىل اأن ي�ش���دد امل�ش���رتي ديونا 
اأخرى يدين بها للبائع. وقالت املحكمة التي نظرت يف الق�شية اإن املادة 80 
متنع امل�شرتي من املطالبة بتعوي�س عن التاأخري يف اإعادة ت�شليم الب�شاعة 
لأن ت�ش���ّرف امل�ش���رتي املتمثل يف عدم ت�ش���ديد ديونه ال�ش���ابقة ت�ش���بب يف 
احتجاز البائع للب�ش���اعة. ونق�شت حمكمة ا�ش���تئناف القرار، وراأت اأنه ل 

يحق للبائع اأن ي�شر على ت�شديد الديون الأخرى قبل اإعادة الب�شاعة، لأن 
اتفاق اإعادة الت�ش���ليم مل يت�شمن ذلك ال�ش���رط.)٤( وباملثل، رف�شت اإحدى 
املحاكم دفاع بائع مبقت�شى املادة 80 باأن عدم قيام امل�شرتي بت�شديد ديونه 
ال�ش���ابقة ت�ش���بب يف عجز البائع عن تقدمي دعم مايل اإىل موّرد ل�ه يعاين 
من �ش���ائقة، الأمر الذي اأدى اإىل عجز البائع عن ت�ش���ليم الب�شاعة. وراأت 
املحكمة اأن التفاق الذي يدفع مبقت�ش���اه امل�ش���رتي ثمن الب�ش���اعة املعنية 
مقدما يعن���ي اأن البائع حتمل جميع التبعات املتعلقة بتوريد الب�ش���اعة.)5( 
ورف�ش���ت املحكمة العليا البولندية دفاعا مبوجب املادة 80 من بائع، وراأت 
اأن اإعالن امل�شرتي ف�شخ العقد ا�شتنادا اإىل عدم مطابقة الب�شاعة مل ينتج 
م���ن ع���دم التنفيذ املتبادل مبوج���ب العقد بل من تخل���ف البائع عن توفري 
ب�شاعة مطابقة؛ وعلقت املحكمة قائلة اإن "املادة 80 تفر�س على الطرفني 
واجب الولء والمتناع عن اأي ت�شرفات من �شاأنها اأن تعرقل تنفيذ العقد. 
ومن العنا�ش���ر الإلزامية لهذه املادة العالقة القانونية )عالقة ال�ش���ببية( 
���د له من الناحية  د من ناحي���ة والتنفيذ من جانب املتعهَّ بني �ش���لوك املتعهِّ

د.")6( الأخرى. وهي عن�شر مو�شوعي م�شتقل عن اإرادة املتعهِّ

قت املادة 80 لرف�س منح انت�شاف  3- ويف عدد كبري من القرارات، طبِّ
لطرف ت�شببت خمالفته يف رف�س الطرف الآخر تنفيذ التزاماته.)7( فعلى 
�ش���بيل املثال، اأعلن بائع دخل يف عقد طويل الأجل لتوريد خام الألومنيوم 
اأنه لن ي�ش���لم اأي كميات يف امل�ش���تقبل. وكان دفاع البائع يف الق�ش���ية التي 
ن�ش���اأت عن ذلك هو اأنه، بعد اأن اأعلن وقف الت�ش���ليم يف امل�ش���تقبل، امتنع 
امل�ش���رتي عن دفع ثمن الكميات التي �ش���بق ت�ش���ليمها اإليه. ورف�ش���ت هيئة 
حتكيم دفاع البائع، امل�ش���تند اإىل املادة 80، وق�شت باأن عدم الت�شديد من 
جانب امل�شرتي كان ب�شبب تن�شل البائع من التزاماته بت�شليم الب�شاعة يف 
امل�ش���تقبل.)8( كما اأن القرارات التي تطبق املادة 80 لتحديد الطرف الذي 
ينبغ���ي اعتباره خمالفا للعقد قد ت�ش���تمل على وقائع غري عادية اأو معقدة. 
فف���ي اإحدى الق�ش���ايا، تعاقد بائع على بي���ع اآلة ينتجها �ش���انع كان للبائع 
معه اتفاق توزيع، مع نقل ملكية الب�ش���اعة اإىل امل�ش���رتي بعد دفع الق�ش���ط 
الأخري من ثمن ال�ش���راء )الذي ُي�ش���تحق عند قبول امل�ش���رتي لالآلة(. بيد 
اأنه قبل ت�ش���ليم الآلة ف�شخ ال�ش���انع اتفاق التوزيع املربم مع البائع ورف�س 
اأن ي�ش���حن اإليه اأي اآلت جديدة. وبدل من ذلك �ش���حن ال�شانع الب�شاعة 
مبا�ش���رة اإىل امل�ش���رتي، الذي مل يدفع اأي مبالغ اأخ���رى اإىل البائع )ودفع 
لل�ش���انع بدل منه( وحاول ف�ش���خ العقد مع البائع على اأ�شا�س اأن البائع مل 
ي�ش���تطع الوفاء بالتزام���ه بنقل ملكية الآلة. ورف�ش���ت املحكمة التي نظرت 
يف الق�ش���ية حق امل�شرتي يف ف�شخ العقد على اأ�شا�س املادة 80، وق�شت باأن 
ت�ش���رف امل�شرتي بقبول الب�شاعة بينما كان ل يزال ملزما بعقد مع البائع 
اأدى بالبائ���ع اإىل العتق���اد باأن���ه اأوفى بالتزامه؛ ومن ث���م راأت املحكمة اأن 
 اأي امتناع لحق من البائع عن الت�ش���ليم كان ب�شبب ت�شرفات امل�شرتي.)٩( 
واأي���دت حمكمة ا�ش���تئناف متو�ش���طة هذا اجل���زء من القرار وق�ش���ت باأن 



البائع لي�س ملزما بنقل امللكية اإىل اأن يكون امل�شرتي قد دفع الثمن، وهكذا 
متنع املادة ٨0 امل�ش���رتي من ف�ش���خ العقد الأن عدم تنفيذ البائع اللتزاماته 
نت���ج من ت�شرف امل�شرتي نف�ش���ه باالمتناع عن الدف���ع وعدم حتديد فرتة 
اإ�شافي���ة وفقا للمادة 47 )1( لينقل اإليه البائع امللكية بعد دفع الثمن.)10( 
واأي���دت حمكمة ا�شتئناف اأعلى رف�س حق امل�ش���رتي يف الف�شخ، الأ�شباب ال 

تتعلق باملادة ٨0.)11(

 ا�شرتاط اأن يكون عدم تنفيذ الطرف االآخر اللتزاماته 
ب�شب "فعل اأو اإهمال ]تق�شري[" من جانب الطرف االأول

4- ت�ش���رتط املادة ٨0 اأن يك���ون "فعل اأو اإهم���ال ]تق�شري[" من جانب 
اأح���د الطرفني ه���و الذي ت�شبب يف عدم تنفيذ الط���رف االآخر اللتزاماته. 
ويف الق�شايا املتعلقة باالأفعال اأو اأ�شكال التق�شري التالية، خل�شت املحاكم 
اأو هيئ���ات التحكي���م اإىل اأن ا�شرتاط���ات املادة ٨0 ق���د ا�شتوفيت: خمالفة 
م�ش���رت اللتزام���ه بدفع الثمن وع���دم حتديده موعدا نهائي���ا للبائع للتنفيذ 
وفق���ا للمادة 47 )1(؛)12( عدم دف���ع امل�شرتي ثمن ب�شاعة �شلمت اإليه؛)13( 
ع���دم ت�شّلم امل�شرتي للب�شاعة؛)14( عدم تنفيذ بائع التزامه بتحديد امليناء 
ل بائع م���ن التزاماته بالت�شليم يف  ال���ذي �شت�شحن منه الب�شاعة؛)15( تن�شّ
امل�شتقبل؛)16( رف�س م�شرت، دون م�شّوغ، قبول عر�س البائع مبعاجلة عيوب 
ع���دم املطابق���ة يف الب�شاع���ة.)17( ويف الق�شاي���ا التي ت�شمن���ت االأفعال اأو 
اأ�ش���كال التق�شري التالية، رف�شت املحاكم اأو هيئات التحكيم تطبيق املادة 
٨0، رغ���م اأن ذلك مل يكن بال�ش���رورة ب�شبب عدم ا�شتيفاء ا�شرتاط الفعل 
اأو التق�ش���ري: عدم قيام م�ش���رت باإعادة �شحن الب�شاعة اإىل البائع لتمكينه 
م���ن اإ�شالحه���ا )حي���ث كان ع���دم ال�شحن يع���زى اإىل الناق���ل(؛)1٨( عدم 
ت�شدي���د م�شرت ديونا نا�شئة م���ن معامالت اأخرى مع البائع )حيث مل ُيدرج 
ت�شديد هذه الديون ك�شرط الأداء البائع واجبه باإعادة ت�شليم الب�شاعة اإىل 
امل�ش���رتي(؛)19( عدم ت�شديد م�شرت ثمن ب�شائع �شلمت اإليه من قبل )حيث 
ل البائع  كان امل�ش���رتي قد دفع مقدم���ا ثمن �شحنة الب�شاعة املعني���ة وحتمَّ
جميع التبع���ات املتعلقة بتوريدها(؛)20( تخلُّف امل�ش���رتي عن اإعداد اأماكن 
عم���ل منا�شبة للب�شاعة )حيث كان البائع ملزما باإعداد الب�شاعة بطريقة 
ن امل�ش���رتي من ت�شغيلها الحقا(؛)21( تخلُّ���ف امل�شرتي عن فتح خطاب  متكِّ
اعتماد ا�شتنادا اإىل تغرّي قائمة االأ�شعار )حيث مل ُيثبت امل�شرتي اأن تخلفه 

عن فتح خطاب االعتماد ت�شبب فيه، يف ذلك احلني، البائع(.)22(

 ا�شرتاط اأن يكون عدم تنفيذ الطرف االآخر اللتزاماته
"ب�شبب" الطرف االأول

5- ت�شرتط املادة ٨0 اأن يكون عدم قيام اأحد الطرفني بتنفيذ التزاماته 
"ب�شب���ب" فعل اأو تق�شري م���ن جانب الطرف االآخ���ر. ويف اإحدى الق�شايا، 
���ز تطبيق امل���ادة ٨0 على م�شاألة م���ا اإن كانت اأفعال امل�ش���رتي اأو اأفعال  تركَّ
ط���رف ثالث هي التي ت�شببت يف عدم وفاء البائ���ع بالتزاماته. وكان البائع 
قد وافق على اأن ي�ش���رتد املواد الكيميائية غري املطابقة واأن يعيد جتهيزها 
ملعاجل���ة عيوبه���ا، واأخرب امل�ش���رتي بالناقل ال���ذي ينبغ���ي ا�شتخدامه لنقل 
الب�شاع���ة. وعندما اكت�شف امل�ش���رتي اأن الناقل اأّخر �شح���ن الب�شاعة اإىل 
البائ���ع، اتخذ ترتيبات الإعادة معاجلة املواد الكيميائية يف بلده هو ملواجهة 
طلبات عمالئه املحددة املواعيد. وعاو�س امل�شرتي تكاليف اإعادة املعاجلة 
م���ن ثم���ن ال�شراء. و�ش���كا البائع م���ن اأنه كان ميك���ن اأن يقوم ه���و باأعمال 

اإع���ادة املعاجلة بتكلفة اأقل بكث���ري، واأن املادة ٨0 ينبغ���ي اأن متنع امل�شرتي 
م���ن ا�شرتداد التكاليف االأعلى التي تكبدها الإعادة املعاجلة، الأن عدم قيام 
امل�ش���رتي باإعادة �شحن الب�شاعة اإىل البائع منع البائع من اإ�شالح العيوب. 
ورف�ش���ت املحكمة ذل���ك، وراأت اأن تاأّخر الناقل ه���و الذي جعل امل�شرتي يف 
النهاي���ة يدفع تكاليف اأعلى الإع���ادة املعاجلة، واأنه على اأ�شا�س هذه الوقائع 
كان قيام الناقل بتنفيذ التزامه من م�شوؤولية البائع.)23( ويف قرارين اآخرين 
يتعلق���ان بادع���اءات ب�شال�شل ال�شببي���ة التالية، رف�شت املحاك���م اأو هيئات 
التحكي���م تطبيق املادة ٨0، رغ���م اأن تلك النتيجة مل تكن بال�شرورة راجعة 
اإىل ع���دم ا�شتيف���اء ا�شرتاط ال�شببية: عدم ت�شديد م�ش���رت ديونا نا�شئة من 
معامالت اأخرى مع البائع، االأمر الذي ت�شبب يف رف�س البائع اإعادة ت�شليم 
الب�شاعة اإىل امل�شرتي؛)24( عدم دفع م�شرت ثمن ب�شائع �شبق ت�شليمها اإليه، 
االأم���ر الذي ت�شبب يف ع���دم متكن البائع من الت�شليم الأنه مل ي�شتطع تقدمي 

دعم مايل اإىل موّرد له يعاين �شائقة مالية.)25(

6- ويف ق�شاي���ا ت�شمن���ت ادع���اءات ب�شال�ش���ل ال�شببي���ة التالي���ة، راأت 
املحاكم اأو هيئات التحكيم اأن ا�شرتاطات املادة ٨0 قد ا�شتوفيت: خمالفة 
م�ش���رت التزامه بدف���ع الثمن وعدم حتدي���ده للبائع موع���دا نهائيا للتنفيذ 
وفق���ا للمادة 47 )1(، االأمر الذي ت�شبب يف ع���دم متكن البائع من اتخاذ 
ترتيب���ات لنق���ل ملكي���ة الب�شاعة اإىل امل�ش���رتي؛)26( عدم دف���ع م�شرت ثمن 
ب�شاعة �ُشلِّمت اإليه، االأمر الذي ت�شبب يف عدم قيام البائع بت�شليم ب�شاعة 
اأخ���رى اإليه؛)27( عدم ت�شّلم م�شرت للب�شاع���ة، االأمر الذي ت�شبب يف تخلف 
البائ���ع عن ت�شليمه���ا؛)2٨( عدم تنفيذ بائ���ع التزامه بتحدي���د امليناء الذي 
�شت�شح���ن منه الب�شاعة، االأم���ر الذي ت�شبب يف عدم قي���ام امل�شرتي بفتح 
ل بائع من التزاماته بت�شليم ب�شائع يف امل�شتقبل،  خطاب اعتماد؛)29( تن�شُّ
االأم���ر ال���ذي ت�شبب يف ع���دم دفع امل�شرتي ثم���ن بع�س �شحن���ات الب�شائع 
ال�شابقة؛)30( رف�س م�شرت، دون م�شّوغ، قبول عر�س البائع باإ�شالح العيوب 
يف ب�شاع���ة، االأمر الذي ت�شبب يف تخلف البائ���ع عن اإ�شالحها؛)31( تخلُّف 
امل�ش���رتي عن تنفي���ذ التزامه باإخطار البائ���ع والناقل امل�ش���وؤول عن النقل 

بوقت الت�شليم ومكانه.)32(

االآثار املرتتبة اإذا انطبقت املادة ٨0

7- خالف���ا للم���ادة 79، الت���ي ال تزيد عل���ى منع الط���رف املت�شرر من 
د اأح���كام امل���ادة ٨0 الطرف  املطالب���ة بتعوي����س عن ع���دم التنفي���ذ، جترِّ
ك" بعدم تنفيذ الطرف االآخر اللتزاماته.  املت�ش���رر من حقه يف اأن "يتم�شَّ
وهك���ذا جرى اال�شتظهار باملادة ٨0 لي�س فق���ط ملنع الطرف من احل�شول 
عل���ى تعوي�س)33( بل اأي�شا ملنع الطرف من ف�ش���خ العقد)34( ومن ا�شتخدام 

عدم تنفيذ الطرف االآخر اللتزاماته كدفاع.)35(

 القرارات التي تطبق على ما يبدو املبداأ 
الذي ترتكز عليه املادة ٨0

٨- يب���دو اأن بع����س الق���رارات تطبق املب���داأ الذي تت�شمن���ه املادة ٨0، 
رغ���م اأنه من غري الوا�شح ما اإن كانت املحكمة قد ا�شتظهرت بالفعل بهذا 
احلكم. فمث���ال، عندما قّدم م�ش���رت ت�شميم اأحذية عالي���ة ال�شاق �شنعها 
البائ���ع للم�شرتي، وتب���نيَّ بعد الت�شليم اأن رمزا و�ش���ع على االأحذية ينتهك 
العالمة التجارية ل�شرك���ة اأخرى، ُمنع امل�شرتي من احل�شول على تعوي�س 
م���ن البائع، وراأت املحكمة، كم���ربر بديل لهذا الق���رار، اأن امل�شرتي نف�شه 
ت�شب���ب يف املخالفة بتحديد ت�شميم يت�شّمن الرم���ز الذي ينتهك العالمة 

401 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  402

التجاري���ة.)36( ويب���دو اأن ه���ذه الواقع���ة كان ينبغي اأن متن���ع امل�شرتي من 
التعويل على املخالفة مبقت�شى املادة ٨0، رغم اأنه يبدو اأن املحكمة مل ت�شر 
اإىل هذا احلك���م. ويف قرار اآخر، احتوى اتفاق الطرفني على �شرط ي�شمح 
للبائ���ع بف�ش���خ العقد اإذا حدث تغي���ري جوهري يف اإدارة من�ش���اأة امل�شرتي. 
وف�ش���ل امل�شرتي املدير الع���ام ملن�شاأت���ه، وا�شتظهر البائع بذل���ك كاأ�شا�س 
لف�ش���خ العق���د. وراأت هيئة التحكيم اأنه مل يكن للبائع حق الف�شخ، الأنه كان 

�شالع���ا يف االأن�شطة الت���ي اأدت اإىل ف�شل املدير الع���ام، واأ�شبح يف الواقع 
"�شري���كا" للمدير العام.)37( ويبدو اأن املحكمة ا�شتظهرت باملبداأ الوارد يف 
امل���ادة ٨0 عندما دعم���ت راأيها الذي مفاده اأنه مل يك���ن للبائع حق تطبيق 
�ش���رط الف�شخ بتاأكيدها اأنه "كما ه���و احلال بالن�شبة جلميع اجلزاءات، ال 
يج���وز اأن ُيطلب تطبيق اجلزاء من جانب الذين يكونون م�شوؤولني حتى ولو 

لون عليه لف�شخ العقد". جزئيا عن التعديل الذي يعوِّ
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انظر املحكمة املحلية يف دو�شلدورف، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1992، يونيلك�س. ولدى ا�شتئناف قرار حمكمة اال�شتئناف الو�شطى الوارد يف الن�س املرافق لهذه احلا�شية، اأكدت املحكمة 

العليا القرار دون اأن ت�شري اإىل املادة ٨0. ق�شية كالوت رقم 124 ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، 15 �شباط/فرباير 1995[.
)13( ق�شية كالوت رقم 273 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 9 متوز/يوليه 1997[.

)14( ق�شية كالوت رقم 133 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �شباط/فرباير 1995[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)15( ق�شية كالوت رقم 176 ]املحكمة العليا، النم�شا، 6 �شباط/فرباير 1996[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)16( غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، 31 اأيار/مايو 1996 )قرار التحكيم رقم ZHK 273/95(، يونيلك�س.

)17( ق�شية كالوت رقم 2٨2 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، اأملانيا، 31 كانون الثاين/يناير 1997[.

)1٨( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1995، يونيلك�س.

)19( ق�شية كالوت رقم 311 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير 1997[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)20( ق�شية كالوت رقم 166 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 21 اآذار/مار�س، 21 حزيران/يونيه 1996[.

http:// :21( املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 25 كانون الثاين/يناير 200٨ )ق�شية ب�شاأن خمزونات مقهى(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

.cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html

http://cisgw3.law. :22( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 2003 )قرار التحكيم رقم 11٨49( )ق�شية ب�شاأن منتجات اأزياء(، متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

.pace.edu/cases/031849i1.html

)23( حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 23 حزيران/يونيه 1995، يونيلك�س.

)24( ق�شية كالوت رقم 311 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، ٨ كانون الثاين/يناير 1997[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)25( ق�شية كالوت رقم 166 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 21 اآذار/مار�س، 21 حزيران/يونيه 1996[.

)26( املحكمة االإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 1٨ ت�شرين الثاين/نوفمرب 1993، يونيلك�س. تو�شل قرار حمكمة اأدنى يف هذه الق�شية اإىل اأن ت�شرف امل�شرتي املتمثل يف 

قبول ت�شّلم الب�شائع من ال�شانع بينما كان ال يزال ملزما بعقد مع البائع )بحيث قاد البائع اإىل االعتقاد خطاأ اأن التزاماته مت الوفاء بها( ت�شبب يف تخلف البائع عن التنفيذ. املحكمة 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html


املحلية يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩2، يونيلك�ص. ولدى ا�شتئناف قرار حمكمة اال�شتئناف الو�شطى الوارد يف الن�ص املرافق لهذه احلا�شية، اأكدت املحكمة العليا القرار 
دون اأن ت�شري اإىل املادة 80. ق�شية كالوت رقم ١2٤ ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، ١٥ �شباط/فرباير ١٩٩٥[.

)2٧( ق�شية كالوت رقم 2٧٣ ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩٧[.

)28( ق�شية كالوت رقم ١٣٣ ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 �شباط/فرباير ١٩٩٥[.

)2٩( ق�شية كالوت رقم ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٦ �شباط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)٣0( غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، ٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦ )قرار التحكيم رقم ZHK 273/95(، يونيلك�ص.

)٣١( ق�شية كالوت رقم 282 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�ص، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[.

)٣2( جلنة التحكيم االقت�شادي والتجاري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ٩ كانون الثاين/يناير 2008 )ق�شية ب�شاأن �شيليكون فلزي(، ترجمة باالإنكليزية متاحة 

يف االإنرن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080109c1.html )اأُعف���ي البائع من امل�شوؤولية عن ع���دم الت�شليم، ب�شبب اإنهاء امل�ش���ري للعقد وب�شبب ما و�شفته 
املحكمة باأنه ابتزاز من جانب امل�شري(.

)٣٣( هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف اأوكرانيا، اأوكرانيا، ١٥ �شباط/فرباير 200٦ )ق�شية ب�شاأن فحم حجري(، ترجمة باالإنكليزية 

متاحة يف االإنرنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060215u5.html؛ ق�شية كالوت رقم 2٧٣ ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩٧[؛ 
ق�شي���ة كالوت رق���م ١٣٣ ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 8 �شباط/فرباي���ر ١٩٩٥[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رق���م 282 ]املحكمة االإقليمية العليا يف 

كوبلينت�ص، اأملانيا، ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧[.
)٣٤( املحكم���ة املحلي���ة يف دو�شلدورف، اأملانيا، ٩ متوز/يوليه ١٩٩2، يونيلك�ص، مت تاأكيد اجلزء ذي ال�شلة يف ق�شية املحكمة االإقليمية العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، ١8 ت�شرين 

الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، يونيلك�ص، ومت تاأكيد اجلزء ذي ال�شلة، دون اإ�شارة اإىل املادة 80، يف ق�شية كالوت رقم ١2٤ ]املحكمة االحتادية، اأملانيا، ١٥ �شباط/فرباير ١٩٩٥[.
)٣٥( ق�شية كالوت رقم ١٧٦ ]املحكمة العليا، النم�شا، ٦ �شباط/فرباير ١٩٩٦[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، ٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦ )قرار 

التحكيم رقم ZHK 273/95(، يونيلك�ص.
)٣٦( املحكم���ة العلي���ا يف اإ�شرائي���ل، 22 اآب/اأغ�شط����ص ١٩٩٣، يونيلك����ص. يف رف�ص املحكم���ة منح تعوي�ص للم�شري، عول���ت اأ�شا�شا على اأنه مل يكن ممكن���ا اأن ال يعلم امل�شري 

باملخالفة عند اإبرام العقد، وهو ما مينع، مبوجب املادة ٤2 )2( )اأ(، الدعوى املقدمة من امل�شري. وكانت ال�شفقة التي يتعلق بها هذا القرار تخ�شع يف الواقع التفاقية الهاي ب�شاأن 
املبيعات )القانون املوحد للبيوع الدولية(، ولكن املحكمة اأ�شارت اإىل اتفاقية البيع على �شبيل القيا�ص.

)٣٧( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كانون االأول/دي�شمرب ١٩٩٧ )قرار التحكيم رقم 88١٧(، يونيلك�ص.

٤0٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع





الفرع اخلام�س من الف�ضل اخلام�س من اجلزء الثالث

اآثار الف�ضخ )املواد ٨1-٨4(

نظرة جمملة

1- رغ���م اأن عنوان الف���رع اخلام�س من الف�ش���ل اخلام�س من اجلزء 
الثال���ث هو "اآثار الف�شخ"، فاإن احلكم االأول من اأحكامه، اأي املادة ٨1، هو 
�س ح�شرا لهذا املو�شوع. وهناك حكم اآخر يف الف�شل،  وح���ده الذي خ�شِّ
ن���ة لف�شخ العق���د )حتديدا،  ه���و امل���ادة ٨4، ين�س اأي�شا عل���ى عواقب معيَّ
م�شوؤولية البائع عن الفائ���دة امل�شتحقة على املبالغ التي تلقاها، وم�شوؤولية 
امل�ش���رتي ع���ن املنافع التي ح�ش���ل عليها من الب�شائ���ع(، ولكن بع�س تلك 
العواق���ب على االأق���ل ينطبق اأي�شا عندما ال ُيف�ش���خ العقد ويطلب امل�شرتي 
ت�شلي���م ب�شائع بديلة مبقت�شى املادة 46 )2(. اأم���ا احلكمان االآخران من 
الفرع، اأي املادة ٨2 واملادة ٨3، فهما حكمان متوائمان معا ال يتناوالن على 
االإطالق اآثار الف�شخ. فاملادة ٨2 تفر�س قيدا على حق الطرف املت�شرر يف 
الف�ش���خ )يفقد امل�شرتي حقه يف ف�شخ العق���د، اأو طلب ب�شائع بديلة، ما مل 
ي�شتط���ع اإم���ا اأن يرد الب�شائ���ع امل�شلمة بحيث تطابق اإىل ح���د بعيد احلالة 
التي ت�شلَّمها بها اأو اأن يتذرع با�شتثناء من هذا ال�شرط يف املادة ٨2 )2((؛ 
وحتف���ظ املادة ٨3 تدابري انت�شاف اأخ���رى للم�شرتي املت�شرر الذي يكون، 
مبقت�ش���ى املادة ٨2، قد فقد حقه يف الف�شخ اأو يف طلب ب�شائع بديلة. وقد 
ا�شُت�شه���د بالف���رع اخلام�س دعما ملقول���ة اأن ف�شخ العقد ه���و "حق اأ�شا�شي 

للم�شرتي يحّول العالقة التعاقدية اإىل عالقة رد حقوق".)1(

 العالقة باالأجزاء االأخرى
من االتفاقية

2- ت�ش���ري اأحكام الفرع اخلام�س، التي تتن���اول جميعها بع�س جوانب 
ف�ش���خ العق���د، باالت�شاق م���ع االأح���كام االأخرى املتعلق���ة بالف�ش���خ الواردة 
يف االتفاقي���ة، مب���ا يف ذلك االأح���كام التي تنظم حق الط���رف املت�شرر يف 
الف�ش���خ )املادتان 49 و64(. وقد رئي اأي�شا اأن���ه، عند ف�شخ العقد، تتناول 
قواع���د الفرع اخلام�س م�شائل تبع���ة اخل�شارة التي ينظمها، يف غري ذلك، 
 الف�ش���ل الرابع من اجل���زء الثالث )"انتق���ال التبعة" - امل���واد 70-66(. 
فف���ي اأح���د الق���رارات اعُت���رب امل�ش���رتي غ���ري م�شوؤول ع���ن ال�ش���رر الذي 
حل���ق بالب�شائ���ع اأثن���اء قيام ناق���ل باإعادة نقله���ا اإىل البائع بع���د اأن ف�شخ 
امل�ش���رتي العق���د، وذكرت املحكم���ة اأن "امل���واد ٨1-٨4 م���ن اتفاقية البيع 
تت�شم���ن يف جوهره���ا اآلي���ة لتوزي���ع التبع���ة تعلو، يف اإط���ار اإبط���ال العقد 
)رد احلق���وق(، عل���ى االأح���كام العام���ة املتعلقة بتحّم���ل التبع���ة والواردة 
يف امل���ادة 66 وم���ا يليه���ا م���ن م���واد اتفاقي���ة البي���ع".)2( وتتن���اول بع����س 
االأح���كام ال���واردة يف الف���رع اخلام�س—وه���ي حتدي���دا امل���واد ٨2 و٨3 
يطل���ب،  اأن  يف  املت�ش���رر  امل�ش���رتي  بح���ق  تت�ش���ل  )2(—م�شائ���ل  و٨4 
 مبقت�ش���ى امل���ادة 46 )2(، ب�شائ���ع بديل���ة للب�شائ���ع غ���ري املطابق���ة التي 

�شلمها البائع.

 احلوا�ضي

)1( املحكمة املحلية يف دو�شلدورف، اأملانيا، 11 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1995، يونيلك�س.

)2( ق�شية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�شا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س.
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املادة ٨1

بها عليهم���ا العقد، مع عدم  )1( ِبَف�ش���خ العق���د ُي�شب���ح الطرفان يف ِحلٍّ م���ن االلتزامات الت���ي ُيرتِّ
ر الف�ش���ُخ على اأيٍّ من �شروط العقد املتعلِّقة بت�شوية املنازعات اأو اأيٍّ من  . وال ُيوؤثِّ االإخ���الل باأيِّ تعوي�س ُم�شَتَحقٍّ

بة على َف�شخ العقد. م حقوَق الطرفني والتزاماتهما املرتتِّ اأحكامه االأخرى التي ُتنظِّ
ده اأو دفعه  )2( يج���وز الأيِّ ط���رف قام بتنفيذ العق���د كاًل اأو جزءًا اأن َيطلَب ا�شرتداد م���ا كان قد ورَّ
اإىل الط���رف االآخر مبوجب العقد. واإذا كان كلٌّ من الطرفني ُملَزمًا بالردِّ َوجب عليهما تنفيُذ هذا االلتزام يف 

وقت واحد.

مقّدمة

1- حتك���م املادة ٨1 النتائج العام���ة التي ترتتب اإذا قام اأحد الطرفني 
بف�شخ العقد اأو ف�شخ جزء منه. 

2- وقد ُو�شفت املادة ٨1 وغريها من االأحكام الواردة يف الفرع اخلام�س 
من الف�شل اخلام�س واملتعلقة ب�"اآثار الف�شخ"، باأنها تن�شئ "اإطارا الإبطال 
العقد"، يت�شمن يف جوهره "اآلية لتوزيع التبعة" تعلو عند ف�شخ العقد على 
غريه���ا من اأحكام توزيع التبعة املن�شو�س عليها يف اتفاقية البيع.)1( وقيل 
اأي�شا اإن العقد املف�شوخ ال ُيعترب، مبقت�شى املادة ٨1، "ملغى بالكامل بفعل 
ا" اإىل عالقة ت�شفي���ة.")2( واأ�شارت قرارات عدة  الف�ش���خ، بل يعترب "مغريَّ
العقد  اإىل اأن امل���ادة ٨1 ال تنطب���ق عل���ى "الف�شخ الر�شائ���ي"—اأي ف�شخ 
الذي يح���دث عندما يتفق الطرفان، بالرتا�شي، عل���ى اإلغاء العقد واإبراء 
كل منهم���ا االآخر م���ن االلتزامات التعاقدية—ب���ل ال�شحيح اأنها تقت�شر 
على احلاالت التي يقوم فيها اأحد الطرفني بف�شخ العقد "من جانب واحد" 
ب�شبب خمالفة ارتكبها الطرف االآخر.)3( وجرى التاأكيد على اأنه يف حاالت 
"الف�ش���خ الر�شائي" ه���ذه تخ�شع حق���وق الطرف���ني والتزاماتهما الأحكام 
اتف���اق الطرفني ال���ذي ين�س على اإنه���اء العقد.)4( ومن ث���م، فحيث اتفق 
الطرف���ان على اإلغاء العقد املربم بينهما وال�شم���اح للبائع بح�شم ما اأنفقه 
م���ن جيبه اخلا����س قبل اإعادة املبل���غ املدفوع م�شبقا م���ن جانب امل�شرتي، 
�ُشم���ح للبائع بهذا احل�ش���م ولكنه ُمنع من ح�شم ما خ�ش���ره من اأرباح، الأن 
ذل���ك مل يك���ن من�شو�شا علي���ه يف االتفاق املربم بني الطرف���ني.)5( بيد اأن 
اإح���دى املحاكم اأكدت اأنه، حيث تن�شاأ م�شاألة مل يتم التطرق اإليها �شراحة 
يف اتف���اق الطرفني عل���ى اإنهاء العق���د، ينبغي، عمال بامل���ادة 7 )2(، �شّد 
الثغرة ال بالرجوع اإىل القانون الوطني بل بالرجوع اإىل املبادئ املن�شو�س 

عليها يف املادة ٨1 واالأحكام ذات ال�شلة من اتفاقية البيع.)6( 

 اآثار الف�شخ مبوجب املادة ٨1 )1(: االإبراء من االلتزامات؛ 
الف�شخ غري النافذ املفعول

3- اأق���رت عدة قرارات ب���اأن الف�شخ النافذ للعقد ي���ربئ الطرفني من 
التزام���ات التنفي���ذ املرتتب���ة عليهما مبقت�ش���ى العقد.)7( ومن ث���م رئي اأن 
امل�شرتي���ن الذي���ن يف�شخ���ون العقد ي�شبح���ون يف حّل م���ن التزامهم بدفع 
ثم���ن الب�شائع.)٨( كما رئي اأن ف�شخ البائع للعقد يجعل امل�شرتي يف حّل من 

 التزام���ه بالدفع)9( ويجعل البائع يف ح���ل من التزامه بت�شليم الب�شائع.)10( 
وم���ن الناحي���ة االأخرى، يعني ع���دم الف�ش���خ النافذ للعقد بق���اء الطرفني 
ملزم���ني بتنفي���ذ التزاماتهم���ا التعاقدي���ة.)11( وق���د راأت املحاك���م ع���دم 
وج���ود ف�ش���خ ناف���ذ حي���ث ال يّتبع اأح���د الطرف���ني االإج���راءات ال�شحيحة 
اأو حي���ث ال تتوف���ر  اإخط���ار �شحي���ح()12(  اإر�ش���ال  للف�ش���خ )مث���ل ع���دم 
 ل���دى الط���رف اأ�شب���اب جوهري���ة للف�ش���خ )مث���ل ع���دم وج���ود خمالف���ة

جوهرية(.)13(

 احلفاظ على احلق يف التعوي�س 
 وعلى االأحكام التي تنظم ت�شوية الن�زاعات 

واآثار الف�شخ

4- كم���ا اأ�شار اأحد القرارات فاإنه مبقت�شى امل���ادة ٨1 ال ي�شبح العقد 
املف�ش���وخ "ملغى كليا بالف�شخ،")14( وتبق���ى التزامات تعاقدية معيَّنة قائمة 
حت���ى بعد الف�شخ. وهكذا تن�س اجلمل���ة االأوىل من املادة ٨1 )1( على اأن 
الف�ش���خ يربئ الطرفني من التزاماتهم���ا التعاقدية "مع عدم االإخالل باأي 
تعوي����س م�شتحق". وق���د �شّلمت عدة قرارات ب���اأن امل�شوؤولية عن التعوي�س 
ع���ن خمالفة العقد تبقى قائمة بعد الف�شخ، ومنحت تعوي�شا للطرف الذي 
ف�ش���خ العقد من الطرف الذي ت�شبب اإخالله يف الف�شخ.)15( وعلقت اإحدى 
م مطالب���ة بالتعوي�س عن عدم  املحاك���م بقولها: "حي���ث ُيف�شخ العقد وُتقدَّ
التنفيذ مبوجب املادة 74 من اتفاقية البيع وما يليها من اأحكام، ين�شاأ حق 
د يف التعوي�س ... ويعلو على نتائج ف�شخ العقد املن�شو�س عليها يف املواد  موحَّ
 ٨1-٨4 م���ن اتفاقية البيع.")16( وتن�س اجلمل���ة الثانية من املادة ٨1 )1( 
���ر الف�ش���ُخ عل���ى اأيٍّ من �ش���روط العق���د املتعلِّق���ة بت�شوية  عل���ى اأن���ه "ال ُيوؤثِّ
املنازع���ات". وقد طّبق ذلك على بند حتكيم وارد يف عقد كتابي، وُو�شفت 
النتيج���ة باأنه���ا جتعل بند التحكي���م "قابال للف�شل" عن باق���ي العقد.)17( 
ر  وتن����س اجلمل���ة نف�شها م���ن امل���ادة ٨1 )1( عل���ى اأن ف�شخ العق���د ال ُيوؤثِّ
م حقوَق الطرف���ني والتزاماتهما  عل���ى "اأيٍّ من اأحكامه االأخ���رى التي ُتنظِّ
ب���ة عل���ى َف�شخ العق���د". وقد طُبق ه���ذا احلكم للحف���اظ، رغم ف�شخ  املرتتِّ
العق���د، على الفعالية القانونية لبند "جزائي" ُيل���زم البائع الذي مل ي�شّلم 
الب�شائ���ع باأن يدف���ع مبال���غ.)1٨( ومّت التاأكيد اأي�شا عل���ى اأن املادة ٨1 )1( 
حتاف���ظ على اأح���كام تعاقدي���ة اأخ���رى تت�شل بف�ش���خ العقد، مث���ل البنود 



 الت���ي تق�شي باإع���ادة الب�شائع امل�شّلم���ة اأو غريها من االأغرا����س املت�شّلمة
مبوجب العقد.)19(

رد احلقوق مبقت�شى املادة ٨1 )2(

5- تن�ش���ئ اجلملة االأوىل من امل���ادة ٨1 )2( لكل من الطرفني اللذين 
���ذا التزاماتهما التعاقدية جزئيا اأو كّليا احلق يف مطالبة الطرف االآخر  نفَّ
ده اأو دفعه ... مبوجب العقد". وقد رئي  برّد ما كان الطرف املطاِلب "قد ورَّ
اأن االلتزام بالرد الذي تفر�شه املادة ٨1 على امل�شرتي ال ُيق�شد منه و�شع 
البائع يف الو�شع الذي كان �شيوجد فيه لو مت تنفيذ العقد بالكامل اأو لو مل 
ُي���ربم العقد، بل يق�شي بدال من ذلك ب���رّد الب�شائع الفعلية امل�شّلمة، حتى 
واإن تعّر�ش���ت لل�شرر اأثناء ردها.)20( وي���رد يف اأحكام اأخرى من االتفاقية 
مزيد م���ن التفا�شيل عن االلتزام بالرد بعد ف�ش���خ العقد. فبموجب املادة 
٨2 م���ن االتفاقية، يوؤدي عج���ز امل�شرتي عن رد الب�شائ���ع امل�شّلمة "بحالة 
تطابق، اإىل حد كبري، احلالة التي ت�شلمها بها"، اإىل فقدان امل�شرتي، رهنا 
با�شتثناءات هامة، حقه يف ف�شخ العقد )اأو يف اأن يقت�شي من البائع ت�شليم 
ب�شائع بديلة(.)21( وتق�شي املادة ٨4 )2( باأن امل�شرتي الذي يجب اأن يعيد 
الب�شائع اإىل البائ���ع "ُي�شاأَل ... جتاه البائع" عن جميع املنافع التي ح�شل 
 عليه���ا من الب�شائع قب���ل ردها.)22( وباملثل، يتعني مبوج���ب املادة ٨4 )1( 
عل���ى البائ���ع الذي يتوجب علي���ه رد ثم���ن الب�شائع اإىل امل�ش���رتي اأن يدفع 
فائ���دة على املبال���غ املدفوعة اإىل اأن يتم ردها.)23( غ���ري اأنه رئي اأن البائع 
لي�س ملزم���ا بالتعوي�س عن اخل�شائر التي جنم���ت عندما رَف�س رد الثمن 
اإىل امل�ش���رتي.)24( ومت االإق���رار يف جميع احلاالت تقريبا ب���اأن ف�شخ العقد 
�ش���رط م�شبق للمطالب���ة بالرد مبقت�ش���ى امل���ادة ٨1 )2(.)25( واأ�شار اأحد 
الق���رارات اإىل اأن البائ���ع ال يكون ملزم���ا برد ثمن ال�ش���راء مبوجب املادة 
٨1 )2( م���ن اتفاقي���ة البي���ع اإال بع���د اأن يف�ش���خ امل�شرتي عق���د البيع، واأن 
ل العالق���ة التعاقدية  ف�ش���خ العق���د هو بالتايل حق جوه���ري للم�شرتي يحوِّ
اإىل عالق���ة رد حق���وق.)26( وباملث���ل، رئي اأن م�شرتيا ال يح���ق له اأن يطالب 
با�ش���رتداد ثم���ن ال�شراء من البائع حي���ث مل يقم بف�ش���خ العقد يف غ�شون 
امل���دة املحددة يف املادة 49 )2( )ب( من اتفاقية البيع.)27( وراأت حمكمة 
 اأن طرفا يطالب برد مواد غري م�شتعملة يتحمل عبء اإثبات وجود املطالبة

املزعومة.)2٨(

6- ويف ح���االت كثرية قام فيها امل�شرتي بف�ش���خ العقد ح�شب االأ�شول، 
منح���ت املحاكم اأو هيئات التحكيم امل�ش���رتي املت�شرر حق ا�شرتداد الثمن 
)اأو اجلزء من الثم���ن( الذي دفعه للبائع.)29( ويحق للبائع املخالف للعقد 
اأن ي�ش���رتد الب�شائ���ع التي كان ق���د �شّلمها اإىل امل�شرتي ال���ذي ف�شخ العقد 
فيم���ا بعد،)30( ورئ���ي اأن للم�شرتي الذي ف�شخ العق���د احلق، مبوجب املادة 
٨1 )2(، يف اإرغ���ام البائ���ع على ا�ش���رتداد الب�شائع الت���ي �شلمها.)31( كما 
ُمن���ح البائع ال���ذي ف�شخ العقد ح�شب االأ�شول حق ا�ش���رتداد الب�شائع التي 
�شلَّمها،)32( وجرى االإقرار باأنه يجوز للم�شرتين املخالفني للعقد اأن ي�شرتدوا 
 اجل���زء م���ن الثمن ال���ذي دفعوه فع���ال اإذا ف�ش���خ البائع العق���د الحقا.)33( 
غري اأنه رئي اأن املطالب املتعلقة بالرد النا�شئة عن عقود بيع جرى ف�شخها 
ال تخ�ش���ع جميعه���ا الأحكام اتفاقي���ة البيع. فف���ي اأحد الق���رارات)34( كان 
الطرفان قد اتفقا بالرتا�شي على اإلغاء العقد املربم بينهما، واأعاد البائع 
للم�ش���رتي مبلغا بق���در مبلغ ال�شيك الذي دفع به امل�ش���رتي الثمن. غري اأن 
�شي���ك امل�شرتي ُرف�س دفعه يف ما بعد. وعندما رفع البائع دعوى ال�شرتداد 
املبلغ الذي رده، راأت املحكمة اأن مطالبة البائع ال حتكمها املادة ٨1 )2(، 
الأن ذل���ك احلكم ال يتناول اإال ما كان اأح���د الطرفني قد "وّرده اأو دفعه ... 

مبوج���ب العقد"، يف حني اأن البائع كان ي�شعى اإىل ا�شرتداد مبلغ زائد كان 
قد اأعاده اإىل امل�شرتي بعد اأن مت اإلغاء العقد بالرتا�شي. وراأت املحكمة اأن 
مطالبة البائع هذه ت�شتند اإىل مبادئ االإثراء غري امل�شروع وتخ�شع للقوانني 
 الوطني���ة املنطبقة. ومن الناحية االأخرى، جرى تاأكيد اأن املادتني ٨1 )2(
و٨4 )2( تثبت���ان اأن االتفاقي���ة تت�شم���ن مب���داأً عاما يق�شي مبن���ع االإثراء 
غ���ري امل�شروع، واأن ه���ذا املبداأ الع���ام يحجب القانون الوطن���ي ب�شاأن هذا 

املو�شوع)35( )انظر املادة 7 )2((.

 مكان رد احلقوق؛ الوالية الق�شائية ال�شارية
  على دعاوى رد احلقوق؛ تبعة الهالك 
 فيما يتعلق بالب�شائع املردودة؛ العملة

 امل�شتخدمة لرد املدفوعات

���ذ فيه الت���زام رد احلقوق  7- تتن���اول عدة ق���رارات امل���كان الذي ينفَّ
مبقت�ش���ى امل���ادة ٨1 )2(. وقد اأثريت ه���ذه امل�شاألة كم�شاأل���ة مبا�شرة، اأو 
كم�شاأل���ة ثانوية ترتبط بالوالية الق�شائية للمحكم���ة اأو مب�شاألة من يتحمل 
امل�شوؤولي���ة عن هالك الب�شائع اجلاري اإعادته���ا من جانب امل�شرتي. ومن 
ث���م راأت حمكمة، ل���دى حتديد م���ا اإن كان امل�شرتي الذي ف�ش���خ العقد قد 
عر����س على البائ���ع املخّل اأن يرد اإليه الب�شائ���ع امل�شلَّمة يف املكان املالئم، 
اأن م�شاأل���ة مكان االإع���ادة لي�شت حم�شومة �شراح���ة يف اتفاقية البيع، كما 
���ق على �شبي���ل القيا�س احلك���م الوارد يف ه���ذه االتفاقية  ال ميك���ن اأن يطبَّ
وال���ذي يتناول مكان ت�شليم البائع للب�شائع )امل���ادة 31(، بحيث ال بد من 
ت�شوية ه���ذه امل�شاألة بالرجوع اإىل القان���ون الوطني—وهو يف هذه احلالة 
القانون ال���ذي ينظم اإنفاذ االأح���كام الق�شائية التي تاأم���ر بهذا الرد.)36( 
واعتمدت اإحدى املحاكم منطقا مماثال اإىل حٍد ما بغر�س حتديد واليتها 
الق�شائي���ة مبوج���ب املادة 5 )1( م���ن اتفاقية بروك�شل لع���ام 196٨ ب�شاأن 
الوالي���ة الق�شائي���ة، فاعتربت اأن اتفاقي���ة البيع ال حت�ش���م �شراحة م�شاألة 
امل���كان الذي يجب عل���ى البائع رد الثمن فيه مبقت�ش���ى املادة ٨1 )2( من 
االتفاقي���ة، واأن احلكم ال���وارد يف اتفاقية البيع وال���ذي يحدد املكان الذي 
يتع���ني على امل�شرتي اأن يدف���ع فيه الثمن )املادة 57 )1(( ال يت�شمن مبداأ 
عاما من مبادئ اتفاقية البيع ميكن ا�شتعماله حل�شم امل�شاألة، ولذلك يجب 
اإحال���ة امل�شاألة اإىل القانون الوطني املنطبق.)37( وعلى خالف املنطق الذي 
ا�شتن���دت اإليه القرارات ال���واردة اأعاله، وال���ذي اأدى اإىل تطبيق القوانني 
الوطني���ة عل���ى م�شاألة مكان اال�ش���رتداد، اأكد قرار اآخ���ر اأن م�شاألة الوالية 
الق�شائية ال�شارية على مطالبة امل�شرتي با�شرتداد الثمن ينبغي، مبقت�شى 
امل���ادة 5 )1( من اتفاقي���ة بروك�شل، اأن ُيبت فيها بالرج���وع اإىل املادة 31 
م���ن اتفاقية البيع، التي حتدد مكان اأداء التزام ت�شليم الب�شائع.)3٨( وراأت 
حمكم���ة اأخ���رى اأن اتفاقية البي���ع ال تتناول �شراحة م�شاأل���ة حتديد املكان 
ال���ذي ينبغي، لغر�س حتديد من يتحمل تبعة الهالك، اأن يردَّ فيه امل�شرتي 
الذي ف�شخ العقد الب�شائع املعادة بوا�شطة طرف ثالث ناقل، ولكن ح�شمت 
املحكم���ة هذه امل�شاأل���ة بالرج���وع اإىل اتفاقية البيع نف�شه���ا دون جلوء اإىل 
القان���ون الوطني، فقد �ش���دت "الثغرة" عمال باملادة 7 )2(، بتحديد مبداأ 
ع���ام مف���اده اأن مكان تنفيذ التزام���ات رد احلقوق ينبغ���ي اأن يكون �شورة 
منعك�ش���ة ملكان تنفي���ذ االلتزامات التعاقدي���ة االأ�شا�شية؛ ولذل���ك راأت اأن 
امل�شرتي ق���ام بالت�شليم )وبذلك انتقلت تبعة اله���الك اإىل البائع( عندما 
�شّل���م الب�شائ���ع اإىل الناق���ل الإعادة �شحنه���ا، الأنه مبقت�ش���ى العقد انتقلت 
التبع���ة اإىل امل�شرتي يف الت�شلي���م االأ�شلي للب�شائع عندم���ا �شّلمها ال�شانع 
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اإىل الناقل.)39( وراأت املحكمة اأي�شا اأن هذه النتيجة متوافقة مع املادة ٨2، 
الت���ي تن�شئ ا�شتثناءات وا�شعة النطاق اللت���زام امل�شرتي الذي ف�شخ العقد 
ب���اأن يعيد الب�شائع بحالتها االأ�شلية، وهكذا راأت املحكمة اأن البائع يتحمل 
عموما تبعة تدهور حالة الب�شائع. واأخريا جرى اال�شتنتاج باأن اإعادة ثمن 
الب�شائ���ع من جانب امل�شرتي الذي ف�شخ العق���د ُت�شتحق بنف�س العملة التي 
ُدفع بها الثمن اأ�شال على النحو الواجب، وب�شعر ال�شرف املن�شو�س عليه 

يف العقد لدفع الثمن اإىل البائع.)40(

�شرط اأن يكون الرد املتبادل متزامنا

٨- تن����س اجلمل���ة الثاني���ة من امل���ادة ٨1 )2( عل���ى اأنه حي���ث يكون 
الطرف���ان كالهما ملزمني بال���رد )مبقت�شى اجلمل���ة االأوىل من احلكم( 
ده اأو دفعه" كل م���ن الطرفني مبوجب  )اأي عندم���ا يكون هناك �ش���يء "ورَّ
عق���د مف�شوخ(، فينبغي عندئذ اأن يتّم الرد املتبادل "يف وقت واحد". وقد 
اأم���رت اإحدى هيئات التحكيم م�شرتيا ف�شخ العق���د والبائع املخالف للعقد 
بالرد املتزام���ن للب�شائع والثمن.)41( ومبا يتوافق م���ع مبداأ الرد املتبادل، 
حكمت اإحدى املحاكم باأن البائع املخالف للعقد ال يكون متخّلفا عن تنفيذ 
التزام���ه برد الثم���ن اإىل امل�ش���رتي اإىل اأن يكون امل�شرتي ق���د عر�س فعال 
اإعادة الب�شائع الت���ي �شّلمها اإليه البائع، واأمرت الطرفني باأن يقوما بالرد 
بالتزام���ن.)42( ون�س قرار اآخر على اأن البائع الذي ف�شخ العقد غري ملزم 

برد املبالغ التي دفعها امل�شرتي اإىل اأن تعاد الب�شائع امل�شلَّمة.)43(

 التفاعل بني احلق يف الرد مبوجب املادة ٨1 )2(  
واحلقوق املن�شو�س عليها يف القوانني الوطنية

 9- قد يكون ما للبائع الذي ف�شخ العقد من حق مبوجب املادة ٨1 )2(
يف ا�ش���رتداد الب�شائ���ع امل�شّلم���ة مت�شاربا م���ع حقوق اأط���راف ثالثة )مثل 

دائن���ي امل�شرتي االآخرين( يف الب�شائع. ويك���ون هذا الت�شارب حادا بوجه 
خا����س عندما ي�شب���ح امل�شرتي مع�ش���را، بحيث يكون ا�شرتج���اع الب�شائع 
نف�شه���ا اأكرث جاذبية من �شبي���ل االنت�شاف النق���دي )كاحلق يف حت�شيل 
الثم���ن اأو يف التعوي����س( املتخذ �ش���د امل�شرتي. وقد تناول���ت عدة قرارات 
ه���ذا الت�شارب. ففي اأحد القرارات، اعتربت املحكم���ة اأن ما للبائع الذي 
ف�ش���خ العقد من حقوق اال�شرتداد مبوجب املادة ٨1 )2( تعلو عليها حقوق 
دائ���ن للم�شرتي كان قد ح�شل مبوجب القان���ون الوطني على حق �شماين 
يف الب�شائ���ع وا�شتوف���ى مقت�شيات ذلك احلق. وق���ررت املحكمة اأن م�شاألة 
اجله���ة التي له���ا حقوق االأولوي���ة يف الب�شائ���ع، فيما بني البائ���ع والطرف 
الثال���ث الدائن، تتع���دى نطاق اتفاقي���ة البيع، مبقت�شى امل���ادة 4 من هذه 
االتفاقي���ة، وتخ�شع بدال م���ن ذلك للقانون الوطن���ي املنطبق، الذي يعطي 
الغلب���ة للط���رف الثالث الدائن.)44( وكانت هذه ه���ي النتيجة رغم اأن عقد 
البي���ع كان يت�شم���ن �شرط���ا يحفظ حق البائ���ع يف ملكية الب�شائ���ع اإىل اأن 
ُيكم���ل امل�شرتي دف���ع ثمنها )االأمر ال���ذي مل يقم به امل�ش���رتي(. فقد راأت 
املحكم���ة اأن اأثر ذلك ال�شرط عل���ى جهة لي�شت طرفا يف عقد البيع يخ�شع 
اأي�ش���ا للقانون الوطني ولي�س الأحكام اتفاقية البي���ع، واأنه مبوجب القانون 
املنطبق، تكون ملطالبة الطرف الثالث بالب�شائع اأولوية على مطالبة البائع 
بها. ويف املقابل، اعتربت حمكمة اأخرى اأنه ميكن للبائع الذي ف�شخ العقد 
اأن ي�ش���رتد الب�شائ���ع من م�شرٍت ُطبق���ت عليه اإجراءات اإع�ش���ار بعد ت�شليم 
الب�شائ���ع.)45( بيد اأنه يف هذه الق�شية كان للبائع حق يف االحتفاظ مبلكية 
الب�شائ���ع �شحي���ح مبوج���ب القانون الوطن���ي املنطبق وبقي ناف���ذا بعد اأن 
اكتمل���ت اإج���راءات اإع�شار امل�ش���رتي، ومل يكن هناك على م���ا يبدو طرف 
ثال���ث يطالب بالب�شائع ول���ه الغلبة مبوجب القان���ون الوطني على مطالبة 
البائ���ع به���ا. وهكذا ال يب���دو اأن هناك ت�شاربا ب���ني الق�شيتني املعرو�شتني 
يف هذه املناق�شة. والواق���ع اأن الق�شية االأخرية اأ�شارت اإىل الق�شية االأوىل 

دعما للتحليل الذي اأجرته.

احلوا�ضي

)1( ق�شية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�شا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س.

)2( املرج���ع نف�ش���ه. انظ���ر اأي�شا حمكمة منطقة دو�شلدورف، اأملاني���ا، 11 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1995، يونيلك�س )تن�س على اأن الف�شخ "يغ���ري العالقة التعاقدية اإىل عالقة رد 

حقوق ]عالقة ت�شفية["(.
)3( هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف االحتاد الرو�شي، االحتاد الرو�شي، 3 اآذار/مار�س 1997 )قرار التحكيم رقم 1996/٨2(، يونيلك�س؛ املحكمة 

العلي���ا، النم�ش���ا، 29 حزيران/يوني���ه 1999، قارن ق�شية كالوت رقم 2٨٨ ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، 2٨ كانون الثاين/يناير 199٨[ )حيث "رد" البائع اإىل امل�شرتي 
ثم���ن �ش���راء الب�شائ���ع رغم اأن ال�شيك ال���ذي دفع به امل�شرتي الثمن مت رف�شه، ال تكون مطالب���ة البائع با�شرتداد املبلغ الذي رده خا�شعة للم���ادة ٨1 )1(، الأن تلك املادة تقت�شر على 
ا�شرتداد ما مت توريده اأو دفعه مبوجب العقد؛ واملبلغ الذي رده البائع مل ُيدفع مبوجب العقد(؛ لكن انظر ق�شية كالوت رقم 136 ]املحكمة االإقليمية العليا يف �شيلي، اأملانيا، 24 اأيار/
مايو 1995[، حيث يبدو اأن هيئة التحكيم تطبق املادة ٨1 )2( رغم اأن الطرفني اأنهيا العقد بالرتا�شي. انظر اأي�شا مناق�شة تطبيق املادة ٨1 ل�شد الفجوة املوجودة يف اتفاق الطرفني 

على اإنهاء العقد، الواردة يف ق�شية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�شا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س.
)4( هيئ���ة التحكي���م التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف االحتاد الرو�شي، االحتاد الرو�شي، 3 اآذار/مار�س 1997 )قرار التحكيم رقم 1996/٨2(، يونيلك�س؛ ق�شية 

كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�شا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س.
)5( هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�شناعة يف االحتاد الرو�شي، االحتاد الرو�شي، 3 اآذار/مار�س 1997 )قرار التحكيم رقم 1996/٨2(، يونيلك�س.

)6( ق�شية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�شا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س.

)7( لالط���الع عل���ى عبارات عامة ب�ش���اأن اإبراء الطرفني من التزاماتهم���ا عند ف�شخ العقد، انظر، مثال ق�شي���ة كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�ش���ا، 29 حزيران/يونيه 

1999[، اأي�ش���ا يف يونيلك����س؛ ق�شية كالوت رقم 2 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 17 اأيلول/�شبتم���رب 1991[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت 
رقم 261 ]املحكمة املحلية يف �شان، �شوي�شرا، 20 �شباط/فرباير 1997[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�شط�س 1999 )قرار التحكيم رقم 9٨٨7(، يونيلك�س.



)٨( ق�شي���ة كالوت رق���م 235 ]املحكم���ة االحتادي���ة، اأملاني���ا، 25 حزيران/يوني���ه 1997[ )ف�شخ جزئي(؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 34٨ ]املحكمة االحتادية، �شوي�ش���را، 2٨ ت�شرين 

االأول/اأكتوب���ر 199٨[؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 2 ]املحكم���ة االإقليمية العلي���ا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملاني���ا، 17 اأيلول/�شبتم���رب 1991[ )انظر الن�س الكامل للق���رار(؛ هيئة التحكيم 
التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، اآذار/مار����س 1995 )ق���رار التحكيم رق���م 7645(، يونيلك�س. انظ���ر اأي�شا حمكمة منطق���ة كريفيلد، اأملاني���ا، 24 ت�شري���ن الثاين/نوفمرب 1992، 
يونيلك����س )تن����س �شمني���ا على اأنه يف حال���ة الف�شخ اجلزئي يكون امل�ش���رتي معفى من التزامه بدف���ع ثمن اجلزء من الب�شائ���ع اخلا�شع للف�شخ(؛ ق�شي���ة كالوت رقم 214 ]املحكمة 
 التجاري���ة يف كانت���ون زيوريخ، �شوي�ش���را، 5 �شباط/فرباير 1997[ )يبدو اأن املحكمة تفرت�س، يف حالة ف�شخ جزئي، اأن الف�شخ م���ن جانب امل�شرتي يعفي الطرفني كليهما من واجبات

التنفيذ املتبقية(.
)9( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�شط�س 1999 )قرار التحكيم رقم 9٨٨7(، يونيلك�س.

)10( ق�شي���ة كالوت رق���م 261 ]املحكم���ة املحلية يف �شان، �شوي�ش���را، 20 �شباط/فرباير 1997[. انظر اأي�شا غرف���ة التجارة يف زيوريخ، �شوي�ش���را، 31 اأيار/مايو 1996 )قرار 

 التحكي���م رق���م ZHK 273/95(، يونيلك����س، حي���ث ت�شري هيئ���ة التحكيم اإىل اأن دعوى امل�ش���رتي للمطالبة بالتعوي����س ا�شتنادا اإىل الف�ش���خ لي�شت بديال عن رفع دع���وى الإلزام البائع
بالت�شليم.

)11( يف الق�شاي���ا التالي���ة، اأ�ش���ارت املحكم���ة اإىل اأن امل�ش���رتي لي����س معف���ى م���ن التزام���ه بدف���ع الثمن، الأن���ه مل يف�ش���خ العقد: ق�شي���ة كالوت رق���م 2٨4 ]املحكم���ة االإقليمية 

العلي���ا يف كولوني���ا، اأملاني���ا، 21 اآب/اأغ�شط����س 1997[؛ حمكم���ة منطق���ة ميوني���خ، اأملاني���ا، 20 اآذار/مار����س 1995، يونيلك����س؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 229 ]املحكم���ة االحتادي���ة، 
اأملاني���ا، 4 كان���ون االأول/دي�شم���رب 1996[؛ ق�شي���ة كالوت رق���م 79 ]املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف فرانكف���ورت اآم ماي���ن، اأملاني���ا، 1٨ كان���ون الثاين/يناي���ر 1994[. انظ���ر اأي�ش���ا 
ق�شي���ة كالوت رق���م ٨1 ]املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف دو�شل���دورف، اأملاني���ا، 10 �شباط/فرباي���ر 1994[ )تن����س �شمني���ا عل���ى اأن���ه، مب���ا اأن امل�ش���رتي مل يف�ش���خ العق���د ف�شخ���ا 
�شحيح���ا، فاإن���ه لي����س معف���ى م���ن التزام���ه بالدف���ع(، وق�شي���ة كالوت رق���م ٨3 ]املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملاني���ا، 2 اآذار/مار����س 1994[ )بنف�س املف���اد(. وقد رئي 
 اأن البائ���ع ال���ذي ال يف�ش���خ العق���د ف�شخ���ا �شحيح���ا لي����س معف���ى م���ن التزام���ه بت�شلي���م الب�شائ���ع. غرف���ة التج���ارة يف زيوري���خ، �شوي�ش���را، 31 اأيار/ماي���و 1996 )ق���رار التحكي���م

رقم ZHK 273/95(، يونيلك�س.
)12( ق�شي���ة كالوت رق���م 229 ]املحكم���ة االحتادية، اأملانيا، 4 كانون االأول/دي�شم���رب 1996[ )ال يحق للم�شرتي ف�شخ العقد، الأن اإخطاره بع���دم املطابقة لي�س حمددا مبا يكفي 

للوفاء مبقت�شيات املادة 39(؛ حمكمة منطقة ميونيخ، اأملانيا، 20 اآذار/مار�س 1995، يونيلك�س )فقد امل�شرتي حقه يف الف�شخ، الأنه مل يوجه اإخطارا كافيا بعدم املطابقة مبوجب املادة 
39 ومل يوج���ه اإخط���اره بع���دم املطابقة يف الوقت املنا�شب مبوجب املادة 49 )2((؛ ق�شية كالوت رقم ٨1 ]املحكمة االإقليمي���ة العليا يف دو�شلدورف، اأملانيا، 10 �شباط/فرباير 1994[ 
ه يف الوقت املنا�شب مبوجب املادة 39( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٨3 ]املحكمة االإقليمية العليا  )لي�س للم�شرتي حق الف�شخ، الأن اإخطاره بعدم املطابقة مل يوجَّ
يف ميوني���خ، اأملاني���ا، 2 اآذار/مار����س 1994[ )لي�س للم�شرتي حق الف�شخ، الأن اإخطاره بعدم املطابق���ة مل يوجه يف الوقت املنا�شب مبوجب املادة 49 )2((؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة 
التج���ارة الدولي���ة، اآب/اأغ�شط����س 1999 )قرار التحكيم رقم 9٨٨7(، يونيلك�س )ت�شلي���م البائع ب�شائع غري مطابقة ال يعفي امل�شرتي من التزامه بدف���ع الثمن، الأن امل�شرتي مل يوجه 

اإخطارا يعلن فيه ف�شخ العقد كما تق�شي املادة 49 )2( )ب( )1(( )رغم اأن الف�شخ الحقا من جانب البائع اأعفى الطرفني كليهما من التزاماتهما(.
)13( ق�شي���ة كالوت رق���م 2٨4 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف كولوني���ا، اأملانيا، 21 اآب/اأغ�شط�س 1997[ )لي�س للم�شرتي حق الف�شخ، الأن���ه اإما مل يثبت حقه يف ال�شكوى من عدم 

املطابق���ة اأو فق���د ذل���ك احلق يف ال�شكوى منها(؛ ق�شية كالوت رقم 79 ]املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، اأملانيا، 1٨ كانون الثاين/يناير 1994[، )لي�س للم�شرتي حق 
الف�شخ ب�شبب تاأخري الت�شليم، الأنه مل ُيحدد للبائع مهلة اإ�شافية للتنفيذ مبوجب املادتني 47 و49 )1( )ب(، ولي�س للم�شرتي حق الف�شخ ب�شبب عدم املطابقة، الأنه مل ُيثبت اأن العيوب 
ت�ش���كل خمالف���ة جوهري���ة( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم ٨3 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميوني���خ، اأملانيا، 2 اآذار/مار�س 1994[ )لي�س للم�شرتي حق الف�شخ، الأن 
نوعي���ة الب�شاع���ة غري اجليدة ال ت�شكل خمالفة جوهرية(؛ غرفة التجارة يف زيوريخ، �شوي�ش���را، 31 اأيار/مايو 1996 )قرار التحكيم رقم ZHK 273/95(، يونيلك�س )لي�س للبائع حق 
يف الف�شخ، الأن تخلُّف امل�شرتي عن دفع ق�شط واحد من الثمن ال ي�شكل خمالفة جوهرية للعقد، ومل يرتكب امل�شرتي تن�شال ا�شتباقيا من العقد، ومل يحدد البائع مهلة نهائية اإ�شافية 
مبوج���ب امل���ادة 64 لكي يقوم امل�ش���رتي بالدفع خاللها(؛ هيئة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�شط����س 1999 )قرار التحكيم رق���م 9٨٨7(، يونيلك�س )تاأخري البائع 
للت�شلي���م ال يعف���ي امل�شرتي من التزامه بدفع الثمن، الأن امل�شرتي مل مينح البائ���ع مهلة اإ�شافية للتنفيذ مبوجب املادة 47 )1( )رغم اأن الف�شخ الحقا من جانب البائع اأعفى الطرفني 

كليهما من التزاماتهما((.
)14( ق�شي���ة كالوت رق���م 422 ]املحكم���ة العليا، النم�ش���ا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س. انظر اأي�ش���ا املحكمة املحلية يف دو�شلدورف، اأملاني���ا، 11 ت�شرين االأول/اأكتوبر 

1995، يونيلك�س )تن�س على اأن الف�شخ "يغري العالقة التعاقدية اإىل عالقة رد حقوق ]عالقة ت�شفية["(.
)15( ق�شي���ة كالوت رق���م 253 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف كانتون تي�شينو، �شوي�ش���را، 15 كانون الثاين/يناير 199٨[ )انظر الن�س الكام���ل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 345 

]حمكم���ة منطق���ة هايلربون، اأملانيا، 15 اأيلول/�شبتمرب 1997[؛ ق�شية كالوت رقم 214 ]املحكم���ة التجارية يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 5 �شباط/فرباير 1997[؛ ق�شية كالوت رقم 
34٨ ]املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف هامبورغ، اأملانيا، 26 ت�شري���ن الثاين/نوفمرب 1999[؛ ق�شية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�شا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س؛ غرفة 
التجارة يف زيوريخ، �شوي�شرا، 31 اأيار/مايو 1996 )قرار التحكيم رقم ZHK 273/95(، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم 166 ]حتكيم، هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، 

اأملانيا، 21 اآذار/مار�س، 21 حزيران/يونيه 1996[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.
)16( ق�شية كالوت رقم 166 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 21 اآذار/مار�س، 21 حزيران/يونيه 1996[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)17( ق�شية كالوت رقم 23 ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، الواليات املتحدة، 14 ني�شان/اأبريل 1992[ )انظر الن�س الكامل للقرار(.

)1٨( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآذار/مار�س 1999 )قرار التحكيم رقم 997٨(، يونيلك�س.

)19( ق�شية كالوت رقم 422 ]املحكمة العليا، النم�شا، 29 حزيران/يونيه 1999[، يونيلك�س.

)20( املرجع نف�شه.

)21( انظر النبذة ب�شاأن املادة ٨2.

)22( انظر النبذة ب�شاأن املادة ٨4، الفقرتني 5 و6.

)23( انظر النبذة ب�شاأن املادة ٨4، الفقرات 4-2.

)24( هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، اآذار/مار�س 1999 )قرار التحكيم رقم 997٨(، يونيلك�س. لكن انظ���ر حمكمة منطقة الند�شوت، اأملانيا، 5 ني�شان/اأبريل 

1995، يونيلك�س، التي يبدو فيها اأن املحكمة راأت اأن البائع املخالف للعقد م�شوؤول عن التخلف عن الرد اإىل امل�شرتي الذي ف�شخ العقد ف�شخا �شليما )رغم اأن �شبيل االنت�شاف املمنوح 
اإزاء هذه امل�شوؤولية، اإن وجد، لي�س وا�شحا(.

)25( ق�شي���ة كالوت رق���م 293 ]هيئة التحكيم الوّدي يف هامبورغ، اأملانيا، 29 كانون االأول/دي�شمرب 199٨[ )"مطالبة مقدم الطلب ب�شفته م�شرتيا، مبوجب اجلملة االأوىل من 

امل���ادة ٨1 )2( م���ن اتفاقي���ة البيع، بالدفع امل�شبق، تتطلب اأوال ف�شخ العقد )اجلملة االأوىل من امل���ادة ٨1 )1( من اتفاقية البيع("( )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ ق�شية كالوت رقم 
214 ]املحكم���ة التجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �شوي�شرا، 5 �شباط/فرباير 1997[ )انظر الن�س الكامل للقرار(؛ حمكمة منطق���ة دو�شلدورف، اأملانيا، 11 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1995، 
يونيلك����س )ترف����س الرد للم�شرتي، الأنه مل يف�شخ العقد ف�شخا �شليما(؛ ق�شية كالوت رقم 345 ]حمكمة منطقة هايلربون، اأملانيا، 15 اأيلول/�شبتمرب 1997[؛ هيئة التحكيم التجاري 
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�ل���دويل بغرفة �لتج���ارة و�ل�سناعة يف �الحتاد �لرو�سي، �الحتاد �لرو�سي، 1٥ ني�سان/�أبريل 1٩٩4 )قر�ر �لتحكيم رقم 1٩٩٣/1(، يونيلك�س؛ �ملحكمة �ملحلية يف كريفيلد، �أملانيا، ٢4 
ت�سري���ن �لثاين/نوفم���ر 1٩٩٢، يونيلك�س. لكن �نظر جلنة حماية �لتجارة �خلارجية يف �ملك�سيك (Compromex)، �ملك�سيك، 4 �أيار/مايو 1٩٩٣، يونيلك�س )ت�ست�سهد باملادة 81 )٢( 

لترير �ملطالبة �ملقدمة من �لبائع بثمن �لب�سائع �مل�سلَّمة حيث ال يبدو �أن �لعقد قد ُف�سخ(.
)٢٦( �ملحكمة �ملحلية يف دو�سلدورف، �أملانيا، 11 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 1٩٩٥، يونيلك�س.

 )٢7( �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف �ستوتغارت، �أملانيا، ٣1 �آذ�ر/مار�س ٢008 )ق�سية ب�ساأن �سيار�ت(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html

 )٢8( �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف بر�ندينبورغ، �أملانيا، 18 ت�سرين �لثاين/نوفمر ٢008 )ق�سية ب�ساأن برية(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html

)٢٩( هيئة �لتحكيم �لتجاري �لدويل بغرفة �لتجارة و�ل�سناعة يف �الحتاد �لرو�سي، �الحتاد �لرو�سي، 1٥ ني�سان/�أبريل 1٩٩4 )قر�ر �لتحكيم رقم 1٩٩٣/1(، يونيلك�س؛ ق�سية 

كالوت رق���م ٣0٢ ]هيئ���ة �لتحكي���م �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولي���ة، 1٩٩4 )قر�ر �لتحكيم رقم 7٦٦0([ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٣1٢ ]حمكمة �ال�ستئناف يف 
باري����س، فرن�س���ا، 14 كانون �لثاين/يناير 1٩٩8[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(؛ جلنة �لتحكيم �القت�سادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�سينية، جمهورية �ل�سني �ل�سعبية، ٣0 ت�سرين �الأول/
�أكتوب���ر 1٩٩1، يونيلك�س، ترجمة باالإنكليزي���ة متاحة يف �الإنرتنت على �لعن���و�ن: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/911030c1.html؛ ق�سية كالوت رقم ٣4٥ ]حمكمة 
منطق���ة هايل���رون، �أملانيا، 1٥ �أيلول/�سبتم���ر 1٩٩7[؛ ق�سية كالوت رقم ٢٥٣ ]حمكمة �ال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، �سوي�سر�، 1٥ كان���ون �لثاين/يناير 1٩٩8[ )�نظر �لن�س �لكامل 
للق���ر�ر(؛ ق�سي���ة كالوت رق���م ٢14 ]�ملحكمة �لتجاري���ة يف كانتون زيوريخ، �سوي�سر�، ٥ �سباط/فر�ي���ر 1٩٩7[؛ ق�سية كالوت رقم 10٣ ]هيئة �لتحكيم �لتابع���ة لغرفة �لتجارة �لدولية، 
1٩٩٣ )ق���ر�ر �لتحكي���م رق���م ٦٦٥٣([ )دون �إ�سارة �إىل �ملادة 81(؛ ق�سي���ة كالوت رقم 1٣٦ ]�ملحكمة �الإقليمية �لعلي���ا يف �سيلي، �أملانيا، ٢4 �أيار/ماي���و 1٩٩٥[؛ حمكمة �ال�ستئناف يف 
�يك�س-�آن-بروفان����س، فرن�س���ا، ٢1 ت�سرين �لثاين/نوفم���ر 1٩٩٦، يونيلك�س، جرى تاأكيدها يف ق�سية كالوت رقم ٣1٥ ]حمكمة �لنق�س، فرن�سا، ٢٦ �أيار/مايو 1٩٩٩[؛ �ملحكمة �ملحلية 
يف دو�سل���دورف، �أملاني���ا، 11 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 1٩٩٥، يونيلك����س؛ Käräjäoikeus Kuopio، فنلند�، ٥ ت�سرين �لثاين/نوفمر 1٩٩٦ )ق�سية ب�ساأن زبدة(، ترجمة باالإنكليزية متاحة 
يف �الإنرتن���ت عل���ى �لعن���و�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961105f5.html؛ هيئة �لتحكيم �لتابع���ة لغرفة �لتجارة �لدولية، �آذ�ر/مار�س 1٩٩٩ )ق���ر�ر �لتحكيم رقم ٩٩78(، 
يونيلك����س؛ ق�سي���ة كالوت رقم ٢٩٣ ]هيئ���ة �لتحكيم �لوّدي يف هامبورغ، �أملانيا، ٢٩ كانون �الأول/دي�سمر 1٩٩8[ )تاأمر برد �ملبلغ �لذي دفعه �مل�سرتي مقدما من �أجل عملية ت�سليم، الأن 
"�ملبلغ �ملقدم �ملدفوع هو، باملعنى �ملق�سود يف �جلملة �الأوىل من �ملادة 81 )1( من �تفاقية �لبيع، تنفيذ للعقد من جانب مقدم �لطلب ب�سفته م�سرتيا"( )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

)٣0( �نظ���ر حمكم���ة منطقة الند�سوت، �أملانيا، ٥ ني�سان/�أبريل 1٩٩٥، يونيلك�س )تاأمر �لبائع �ملخالف للعقد برد �لثمن �إىل �مل�سرتي �لذي ف�سخ �لعقد بالتز�من مع رد �مل�سرتي 

�لب�سائع �إىل �لبائع(؛ جلنة �لتحكيم �القت�سادي و�لتجاري �لدويل �ل�سينية، جمهورية �ل�سني �ل�سعبية، ٣0 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 1٩٩1، يونيلك�س؛ ق�سية كالوت رقم 1٦٥ ]�ملحكمة 
�الإقليمي���ة �لعلي���ا يف منطق���ة �أولدينبورغ، �أملانيا، 1 �سباط/فر�ير 1٩٩٥[ )تن�س عل���ى �أن �مل�سرتي �لذي ف�سخ عقد �سر�ء �أثاث يجب عليه �أن ي���رد �الأثاث �ملعيب �لذي ت�سّلمه مبوجب 
د �مل�سرتي من حق ف�سخ �لعقد �إذ� عجز عن رد �لب�سائع بحالة ُتطاِبق، �إىل حدٍّ بعيد، �حلالَة  �لعقد( )ت�سري �إىل �ملادة 84( )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(. �نظر �أي�سا �ملادة 8٢ )جترِّ

�لتي َت�سلََّمها بها، ما مل ينطبق �أحد �ال�ستثناء�ت �لو�ردة يف �ملادة 8٢ )٢((.
)٣1( حمكمة منطقة كريفيلد، �أملانيا، ٢4 ت�سرين �لثاين/نوفمر 1٩٩٢، يونيلك�س.

)٣٢( ق�سية كالوت رقم ٣08 ]�ملحكمة �الحتادية يف �أ�سرت�ليا، �أ�سرت�ليا، ٢8 ني�سان/�أبريل 1٩٩٥[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

)٣٣( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٦1 ]�ملحكمة �ملحلية يف �سان، �سوي�س���ر�، ٢0 �سباط/فر�ير 1٩٩7[؛ ق�سية كالوت رقم ٣08 ]�ملحكمة �الحتادية يف �أ�سرت�ليا، �أ�سرت�ليا، ٢8 ني�سان/

�أبريل 1٩٩٥[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.
)٣4( ق�سية كالوت رقم ٢88 ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف ميونيخ، �أملانيا، ٢8 كانون �لثاين/يناير 1٩٩8[.

 )٣٥( Polimeles Protodikio Athinon، �ليونان، ٢00٩ )�مللف رقم ٢00٩/4٥0٥(، حتليل حتريري باالإنكليزية متاح يف �الإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html

)٣٦( حمكمة منطقة الند�سوت، �أملانيا، ٥ ني�سان/�أبريل 1٩٩٥، يونيلك�س.

)٣7( ق�سية كالوت رقم ٣1٢ ]حمكمة �ال�ستئناف يف باري�س، فرن�سا، 14 كانون �لثاين/يناير 1٩٩8[.

)٣8( ق�سية كالوت رقم ٢٩٥ ]�ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف هام، �أملانيا، ٥ ت�سرين �لثاين/نوفمر 1٩٩7[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

)٣٩( ق�سية كالوت رقم 4٢٢ ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�سا، ٢٩ حزير�ن/يونيه 1٩٩٩[، يونيلك�س.

)40( ق�سية كالوت رقم ٣0٢ ]هيئة �لتحكيم �لتابعة لغرفة �لتجارة �لدولية، 1٩٩4 )قر�ر �لتحكيم رقم 7٦٦0([.

)41( جلن���ة �لتحكي���م �القت�س���ادي و�لتجاري �ل���دويل �ل�سينية، جمهورية �ل�سني �ل�سعبي���ة، ٣0 ت�سرين �الأول/�أكتوب���ر 1٩٩1، يونيلك�س )تاأمر �مل�سرتي �ل���ذي ف�سخ �لعقد برد 

�لب�سائ���ع وتاأم���ر �لبائع �ملخالف للعقد برد �لثم���ن(؛ �نظر �أي�سا �ملحكمة �الإقليمية �لعليا يف �يك�س-�آن-بروفان�س، فرن�سا، ٢1 ت�سري���ن �لثاين/نوفمر 1٩٩٦، يونيلك�س )"يرتتب على 
ف�سخ �لبيع رد �لب�سائع مقابل رد �لثمن"(.

)4٢( حمكمة منطقة الند�سوت، �أملانيا، ٥ ني�سان/�أبريل 1٩٩٥، يونيلك�س.

)4٣( ق�سية كالوت رقم ٣08 ]�ملحكمة �الحتادية يف �أ�سرت�ليا، �أ�سرت�ليا، ٢8 ني�سان/�أبريل 1٩٩٥[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

 ،(Usinor Industeel v. Leeco Steel Products, Inc.) ]٢0044( ق�سية كالوت رقم ٦1٣ ]حمكمة �لواليات �ملتحدة ملنطقة �إلينوي �ل�سمالية، �لواليات �ملتحدة، ٢8 �آذ�ر/مار�س ٢( 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020328u1.html :متاحة يف �الإنرتنت على �لعنو�ن
)4٥( ق�سية كالوت رقم ٣08 ]�ملحكمة �الحتادية يف �أ�سرت�ليا، �أ�سرت�ليا، ٢8 ني�سان/�أبريل 1٩٩٥[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.



املادة ٨2
���ه يف اأن ُيعلن ف�ضَخ العق���د اأو اأن يطلَب م���ن البائع ت�ضليَم ب�ضائ���َع بديلٍة اإذا  )1( َيفق���ُد امل�ض���ري حقَّ

ا�ضتحال على امل�ضري اأن ُيعيَد الب�ضائَع بحالة ُتطاِبق، اإىل حدٍّ كبري، احلالَة التي َت�ضلََّمها بها.

)2( ال َتنطبُق الفقرُة ال�ضابقُة:
ها بحال���ة ُتطاِبُق، اإىل حدٍّ كبري، احلال���َة التي َت�ضلَّمها بها  )اأ( اإذا كان���ت ا�ضتحال���ُة ردِّ الب�ضائع اأو ردِّ

امل�ضري ال ُتن�َضب اإىل فعله اأو تق�ضريه؛ 
ت الب�ضائُع، كاًل اأو جزءًا، للهالك اأو التَّلف ال�ضريع نتيجَة الفح�ص املن�ضو�ص عليه  �ضَ )ب(  اأو اإذا تعرَّ

يف املادة 3٨؛ 
)ج(    اأو اإذا ق���ام امل�ض���ري، قب���ل اأن َيكت�ض���ف، اأو كان م���ن واجب���ه اأن َيكت�ضف، العي���َب يف املطاَبقة، ببيع 
. ، اأو قام با�ضتهالكها، اأو بتحويلها يف �ضياق اال�ضتعمال العاديِّ ً اأو جزءًا يف اإطار العمل التجاري العاديِّ الب�ضائع، كالاّ

نظرة جمملة

1- ترتب���ط املادة ٨2 ارتباطا وثيقا باملادة ٨1 )2( من االتفاقية، التي 
ده اأو دفعه  تق�ض���ي باأن ي���رد كل من طريف العق���د املف�ضوخ ما كان ق���د "وراّ
الط���رف االآخر مبوجب العقد". وتتناول املادة ٨2 االأثر املرتب على عجز 
امل�ض���ري املت�ضرر عن اإعادة الب�ضائع بحالة تطابق، اإىل حد بعيد، احلالة 
التي ا�ضتلمها بها. وحتديدا جتعل املادة ٨2 )1( حق امل�ضري املت�ضرر يف اأن 
يعلن ف�ضخ العقد، اأو يف اأن ُيلزم البائع بت�ضليم ب�ضائع بديلة، م�ضروطا بقدرة 
امل�ضري على اإعادة الب�ضائع التي مت ت�ضليمها بالفعل مبوجب العقد بحالة 
 تطاب���ق، اإىل حد بعيد، احلالة الت���ي ت�ضلاّمها بها.)1( غري اأن املادة ٨2 )2( 
تن�ض���ئ ثالث���ة ا�ضتثناءات عامة للغاية للقاعدة ال���واردة يف املادة ٨2 )1(، 
وهذه اال�ضتثناءات هي التالية: ال ُينع امل�ضري من ف�ضخ العقد اأو املطالبة 
بب�ضائع بديلة اإذا كان عجزه عن اإعادة الب�ضائع اإىل البائع بحالة تطابق، 
اإىل ح���د بعيد، احلال���ة التي ا�ضتلمها به���ا غري ناجت عن فعل���ه اأو تق�ضريه 
)امل���ادة ٨2 )2( )اأ((؛ اأو اإذا هلك���ت الب�ضائع اأو تده���ورت حالتها نتيجة 
لفح����ص الب�ضائع املن�ضو�ص عليه يف املادة 3٨ )املادة ٨2 )2( )ب((؛ اأو 
اإذا كان عجز امل�ضري عن اإعادة الب�ضائع اإىل البائع بحالة تطابق احلالة 
التي ا�ضتلمها بها قد ن�ضاأ من قيام البائع باإعادة بيع الب�ضائع اأو ا�ضتهالكها 
اأو حتويله���ا يف اإط���ار العمل التجاري العادي و"قب���ل اأن يكت�ضف اأو كان من 

واجبه اأن يكت�ضف العيب يف املطابقة" )املادة ٨2 )2( )ج((.

املادة ٨2 بوجه عام

2- ج���رى اال�ضت�ضه���اد باأحكام الف���رع اخلام�ص م���ن الف�ضل اخلام�ص 
م���ن اجل���زء الثالث م���ن اتفاقية البي���ع، ال���ذي يت�ضمن امل���ادة ٨2، دعما 
لل���راأي القائل باأن ف�ضخ العقد هو "حق اأ�ضا�ض���ي من حقوق امل�ضري، يغري 
العالق���ة التعاقدي���ة اإىل عالقة رد حقوق.")2( كما ُو�ضف���ت املادة ٨2 باأنها 
ج���زء من "اآلية توزي���ع امل�ضوؤولية" املن�ضو�ص عليه���ا يف االتفاقية واملتعلقة 

ل البائع وحده امل�ضوؤولية عن احلوادث  بف�ض���خ العقود والتي مبوجبها "يتحماّ
العر�ضية والقوة القاهرة".)3( واعترب هذا القرار اأن امل�ضري غري م�ضوؤول 
ع���ن تلف الب�ضائع اأو هالكها ال���ذي يحدث اأثناء نقلها الإعادتها اإىل البائع 
ر للعقد من جانب امل�ض���ري.)4( وعلاّلت املحكمة ذلك بقولها  بع���د ف�ضخ مربَّ
ر باأن  اإن "حتمي���ل البائع وحده اأو ب�ضورة غالبة تبع���ات رد" الب�ضائع ُيف�ضَّ

البائع ت�ضباّب يف هذه التبعات مبخالفته للعقد.)5(

املادة ٨2 )1(

3- تن�ص املادة ٨2 )1( على اأنه لكي يحفظ امل�ضري املت�ضرر حقه يف 
ف�ض���خ العقد اأو مطالبة البائع بت�ضليم���ه ب�ضائع بديلة، يجب اأن يكون قادرا 
على اإعادة الب�ضائع الت���ي ت�ضلاّمها مبقت�ضى العقد "بحالة ُتطاِبق، اإىل حدٍّ 
كبري، احلالَة التي َت�ضلََّمها بها". وقد رف�ضت عدة قرارات اإعطاء امل�ضري 
احل���ق يف ف�ضخ العقد الأنه مل يكن قادرا على الوف���اء بهذا ال�ضرط. وهكذا 
فحي���ث حاول م�ضٍر اأن يف�ضخ عق���د بيع نباتات اأزهار الأن النباتات التي مت 
ت�ضليمه���ا كان���ت يف زعمه معيبة من حيث املظهر والل���ون، اأ�ضارت املحكمة 
 اإىل اأن امل�ض���ري فق���د حقه يف الف�ض���خ املن�ضو�ص علي���ه يف املادة ٨2 )1(

الأن���ه رم���ى بع����ص النبات���ات وب���اع اأخ���رى.)6( واعُت���رب اأي�ض���ا اأن م�ضري 
من�ضوجات مل يكن بع�ضه���ا مطابقا للنموذج املحدد يف العقد فقد حقه يف 
ف�ضخ العقد الأنه باع الب�ضائع.)7( وفقد م�ضر اآخر حقه يف ف�ضخ العقد الأنه، 
بعدما اكت�ضف اأن األواح الرخام التي �ضلاّمها البائع كانت ملت�ضقة ببع�ضها 
رة، عمد اإىل تقطيعها وجتهيزها، وبذلك جعل من امل�ضتحيل  البع�ص ومك�ضاّ
اإعادتها بحالة تطابق، اإىل ح���د بعيد، احلالة التي ا�ضتلمها بها.)٨( وذهب 
قرار اآخر اإىل اأن امل�ضري فقد حقه يف ف�ضخ العقد الأنه ا�ضتخدم الب�ضاعة 
)ماكينة( ملدة خم�ص �ضنوات، ما ينع رد املاكينة باحلالة التي تلقاها بها 

امل�ضري.)9(

4- وم���ن الناحي���ة االأخرى، اأ�ض���ارت حمكمة اإىل اأن امل���ادة ٨2 )1( ال 
ت�ضرط �ضوى اأن تعاد الب�ضائع بحالة ُتطاِبق، "اإىل حدٍّ كبري"، احلالَة التي 
مت ت�ضلُّمها بها، فاأعلنت اأن امل�ضري ال يفقد حقه يف اإعالن الف�ضخ مبوجب 
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امل���ادة 82 )1( اإال يف احلاالت التي تكون فيه���ا "حالة الب�ضائع قد تغريت 
بحي���ث ال يكون من املعقول اأن ُيتوق���ع من البائع اأن ي�ضرتجعها.")10( واأ�ضار 
عي  ق���رار اآخر اإىل اأن املادة 82 ال متنع امل�ضرتي من ف�ضخ العقد حيث ال يدَّ
اأنه، عندما  اإىل  البائ���ع اأن �ضروط امل���ادة 82 مل ت�ضت���وف)11( —م�ض���رية 
يعت���زم البائ���ع اأن ي�ضتظه���ر بامل���ادة 82 )1( ليطع���ن يف اإلغ���اء امل�ض���رتي 
للعق���د، يتحّم���ل البائ���ع ع���بء تقدمي دلي���ل عل���ى اأن امل�ض���رتي ال ي�ضتطيع 
اإع���ادة الب�ضائع بحال���ة تطابق، اإىل ح���د بعيد، احلالة الت���ي ت�ضلمها بها. 
وي�ض���ري القرار نف�ضه اأي�ضا اإىل اأن املادة 82 ال ت�ضمل اإاّل هالك الب�ضائع اأو 
تلفه���ا الذي يحدث قبل اإعالن الف�ضخ.)12( ورئي اأي�ضا اأن امل�ضرتي ال يفقد 
حق���ه يف الف�ضخ مبقت�ضى املادة 82 ملج���ّرد اإعالنه، قبل املحاكمة، اأنه كان 
يحاول اإعادة بي���ع الب�ضائع )وهي حماولة اعتربتها املحكمة جهدا مبذوال 
لتخفيف االأ�ضرار(. فقد اأ�ضارت املحكمة اإىل اأن املادة 82 ال متنع امل�ضرتي 
م���ن الف�ضخ اإاّل اإذا كان قد باع الب�ضائع فع���ال قبل اإعالنه ف�ضخ العقد.)13( 
وج���اء يف ق���رار اآخر اأن املادة 82 )1( ال حت���رم امل�ضرتي من حقه يف ف�ضخ 
العقد عندم���ا تعر�ضت الب�ضائع امل�ضلمة لل�ضرر اأثن���اء نقلها الإعادتها اإىل 
البائ���ع )ح�ضبم���ا كان البائع قد وافق علي���ه(، �ضريط���ة اأال يكون امل�ضرتي 
ق���د حتمل تبعة الهالك اأثن���اء النقل.)14( ورف�ضت ق���رارات اأخرى حرمان 
امل�ض���رتي من حقه يف الف�ضخ، حتى رغم عج���زه عن اإعادة الب�ضائع بحالة 
تطاب���ق، اإىل حد بعي���د، احلالة الت���ي ا�ضتلمها بها، الأن امل�ض���رتي ا�ضتوفى 
مقت�ضي���ات ا�ضتثن���اء واحد اأو اأكرث م���ن اال�ضتثن���اءات املن�ضو�ص عليها يف 

املادة 82 )2(.)15(

املادة 82 )2( )اأ(

5- تن����ص املادة 82 )2( )اأ( على اأنه، حت���ى اإذا كان امل�ضرتي عاجزا 
عن اإعادة الب�ضائع التي �ضبق ت�ضليمها بحالة تطابق، اإىل حد بعيد، احلالة 
الت���ي ا�ضتلمها به���ا، يحتفظ امل�ضرتي بحقه يف اأن يف�ض���خ العقد اأو اأن ُيلزم 
البائع بت�ضليمه ب�ضائع بديلة اإذا مل يكن عجز امل�ضرتي عن اإعادة الب�ضائع 
عائ���دا اإىل فع���ل امل�ض���رتي اأو تق�ض���ريه. وق���د ا�ضت�ضهدت اإح���دى املحاكم 
به���ذا احلكم لتخل����ص اإىل اأن امل�ضرتي غري م�ضوؤول ع���ن التلف الذي حلق 
بالب�ضائ���ع اأثناء نقله���ا الإعادته���ا اإىل البائع بعد اأن ف�ض���خ امل�ضرتي العقد 
ف�ضخا مرّبرا؛ فقد �ضّلم البائع نف�ضه باأن التلف ل ِحق بالب�ضائع بينما كانت 
لدى الناقل، ومن ثم ال ميكن اأن يكون التلف ناجتا من فعل اأو تق�ضري من 
 جان���ب امل�ضرتي.)16( ومن الناحية االأخرى، مل حتف���ظ املادة 82 )2( )اأ( 
حق���وق الف�ضخ للم�ض���رتي الذي قام بتقطي���ع األواح الرخام غ���ري املطابقة 
وجتهيزه���ا قبل ف�ضخ العق���د، الأن عجز امل�ضرتي عن اإعادة الب�ضائع بحيث 
تطاب���ق، اإىل حد بعي���د، احلالة الت���ي ا�ضتلمها بها كان راجع���ا حقيقًة اإىل 

اأفعاله هو.)17(

املادة 82 )2( )ب(

6- حتفظ املادة 82 )2( )ب( حق امل�ضرتي املت�ضرر يف ف�ضخ العقد اأو 
املطالبة بب�ضائع بديلة حيث يكون عجزه عن اإعادة الب�ضائع بحالة تطابق، 
اإىل ح���د بعيد، احلالة الت���ي ا�ضتلمها بها نا�ضئا كنتيج���ة لفح�ص الب�ضائع 
املن�ضو����ص عليه يف امل���ادة 38. وق���د ا�ضُتظهر بهذا احلك���م للحفاظ على 
حقوق الف�ضخ مل�ضرت قام بتجهيز اأ�ضالك قبل اأن يكت�ضف اأنها غري مطابقة 
ل�ض���روط العقد. فقد اعتربت املحكمة اأن العيوب املوجودة يف االأ�ضالك مل 
يك���ن من املمك���ن اكت�ضافها قبل جتهيزه���ا.)18( وقررت املحكم���ة اأي�ضا اأن 
القاعدة الواردة يف املادة 82 )2( )ب(، والتي تنطبق، مبوجب اأحكامها، 
اإذا تعر�ض���ت الب�ضائع "للهالك اأو التلف" ب�ضبب الفح�ص املن�ضو�ص عليه 
يف امل���ادة 38، تنطبق رغم اأن جتهيز االأ�ضالك يزيد قيمتها يف الواقع.)19( 
وم���ن الناحية االأخرى، راأت اإحدى املحاكم اأن التغرّي الكبري يف حالة األواح 
الرخ���ام، الذي حدث عند قيام امل�ضرتي بتقطي���ع هذه االألواح وجتهيزها، 
مل ينت���ج ع���ن الفح�ص املن�ضو����ص عليه يف املادة 38، وم���ن ثم فاإن حقوق 
امل�ضرتي يف ف�ضخ العقد لي�ضت حمفوظة مبقت�ضى املادة 82 )2( )ب(.)20(

املادة 82 )2( )ج(

7- مبوج���ب املادة 82 )2( )ج(، يحتف���ظ امل�ضرتي بحقه يف اأن يف�ضخ 
العق���د اأو اأن ُيل���زم البائ���ع بت�ضليمه ب�ضائ���ع بديلة رغم عجزه ع���ن اإعادة 
الب�ضائ���ع بحالة تطابق، اإىل حد بعيد، احلالة التي ت�ضّلمها بها، ب�ضرط اأن 
يك���ون قد "قام امل�ض���رتي، قبل اأن َيكت�ضف، اأو كان م���ن واجبه اأن َيكت�ضف، 
العي���َب يف املطاَبق���ة، ببيع الب�ضائع، كالًّ اأو ج���زءًا يف اإطار العمل التجاري 
 ." ، اأو قام با�ضتهالكه���ا، اأو بتحويلها يف �ضي���اق اال�ضتعمال العاديِّ الع���اديِّ
ومبوج���ب هذا احلك���م، احُتفظ باحلق يف ف�ضخ العق���د للم�ضرتي الذي باع 
فليفل���ة يف �ضياق عمله التجاري العادي قب���ل اأن يكت�ضف اأن الب�ضائع كانت 
 حتتوي على اأك�ضيد االإثيلني بكميات تتجاوز احلدود القانونية الوطنية.)21( 
وم���ن الناحي���ة االأخرى، مل ُت�ضت���وف اال�ضرتاطات املتعلقة به���ذا اال�ضتثناء 
عندما باع امل�ضرتي من�ضوجات كان منوذج جزء منها خمتلفا عن النموذج 
املح���ّدد يف العقد؛ ونتيجة لذلك فق���د امل�ضرتي حقه يف الف�ضخ الأنه مل يكن 
بو�ضع���ه اإعادة الب�ضائ���ع ح�ضبما هو مطلوب مبقت�ضى امل���ادة 82 )1(.)22( 
كما اأن امل�ضرتي الذي قام بتقطيع األواح الرخام وجتهيزها بعد اأن اكت�ضف 
اأنها كانت غري مطابقة مل ي�ضتوف �ضروط املادة 82 )2( )ج(، واعُترب اأنه 
فق���د احلق يف ف�ض���خ العقد.)23( واأ�ضري اأي�ض���ا اإىل اأن قيام امل�ضرتي باإعادة 
بيع الب�ضائع بعد اإعالن ف�ضخ العقد يتعدى نطاق املادة 82.)24( كما رئي اأن 
 اأحكام املادة 82، مبا فيها حتديدا اال�ضتثناء الوارد يف املادة 82 )2( )ج(،

 ال تنطب���ق على �ضبيل القيا�ص عندم���ا يكون البائع هو الطرف الذي يف�ضخ 
العق���د، وال متن���ع البائ���ع من الف�ض���خ حتى عندم���ا يكون امل�ض���رتي قد باع 

الب�ضائع.)25(

احلوا�ضي

)1( رغم اأن املادة 82 ترد يف اجلزء املعنون "اآثار الف�ضخ" من اتفاقية البيع )الفرع اخلام�ص من الف�ضل اخلام�ص من اجلزء الثالث(، فاإنها ال تقت�ضر على احلاالت التي ي�ضعى 

فيه���ا امل�ض���رتي اإىل ف�ض���خ العقد )اأو ف�ضخ جزء منه( مبوجب املادة 49 اأو 51 اأو 72 اأو 73. فه���ي تنطبق اأي�ضا عندما ال يف�ضخ امل�ضرتي العقد ويلجاأ بدال من ذلك اإىل �ضبيل االنت�ضاف 
املن�ضو����ص علي���ه يف امل���ادة 46 )2( واملتمثل يف ت�ضليم ب�ضائع بديلة. ويف حني اأن املادة 81 )2( ت�ضرتط بو�ضوح اأن يرد امل�ضرتي الذي يف�ضخ العقد الب�ضائع التي مت ت�ضليمها مبقت�ضى 
العقد املف�ضوخ فاإنها ال تن�ص �ضراحة على اأنه يجب على امل�ضرتي الذي يرغب يف اإلزام البائع بت�ضليم ب�ضائع بديلة اأن يعيد الب�ضائع االأ�ضلية، اإال من حيث اأن ا�ضتعمال عبارة "ب�ضائع 
بديل���ة" يوح���ي به���ذا االلتزام. بيد اأن امل���ادة 82 ت�ضري اإىل اأن البائع الذي ي�ضعى اإىل احل�ضول على ب�ضائع بديلة يجب عليه يف الواق���ع اأن يرد الب�ضائع االأ�ضلية بحالة ُتطاِبق، اإىل حدٍّ 

بعيد، احلالَة التي َت�ضلََّمها بها، ما مل ينطبق اأحد اال�ضتثناءات الواردة يف املادة 82 )2(.



)٢( �ملحكمة �ملحلية يف دو�شلدورف، �أملانيا، ١١ ت�شرين �لأول/�أكتوبر ١٩٩٥، يونيلك�س.

)٣( ق�شية كالوت رقم ٤٢٢ ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�شا، ٢٩ حزير�ن/يونيه ١٩٩٩[، يونيلك�س.

)٤( �ملرجع نف�شه.

)٥( �ملرجع نف�شه.

)٦( حمكم���ة روت���رد�م، هولن���د�، ٢١ ت�شرين �لثاين/نوفمرب ١٩٩٦، يونيلك�س. ميك���ن �أن يفرت�س �أن �إعادة �لبيع حدثت بعد �أن �كت�شف �مل�شرتي ع���دم �ملطابقة �ملزعوم �أو كان 

ينبغي �أن يكت�شفه.
)٧( ق�شي���ة كالوت رق���م ٨٢ ]�ملحكم���ة �لإقليمية �لعليا يف دو�شلدورف، �أملاني���ا، ١٠ �شباط/فرب�ير ١٩٩٤[. هنا �أي�شا، ميكن �أن يفرت�س �أن �إع���ادة �لبيع حدثت بعد �أن �كت�شف 

�مل�شرتي عدم �ملطابقة �ملزعوم �أو كان ينبغي �أن يكت�شفه.
)٨( ق�شية كالوت رقم ٣١٦ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كوبلينت�س، �أملانيا، ٢٧ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩١[.

)٩( ق�شي���ة كالوت رق���م ١٠٢٥ ]حمكم���ة �لنق����س، فرن�ش���ا، ٣ ت�شري���ن �لثاين/نوفم���رب ٢٠٠٩ (Société Anthon GmbH & Co. v. SA Tonnellerie Ludonnaise)[، ترجمة 

بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091103f1.html )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٠( �ملحكمة �لحتادية، �شوي�شر�، ١٨ �أيار/مايو ٢٠٠٩ )ق�شية ب�شاأن �آلة تعبئة وتغليف(، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن(

.cases/090518s1.html

)١١( ق�شية كالوت رقم ٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف فر�نكفورت �آم ماين، �أملانيا، ١٧ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩١[ )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

)١٢( �ملرجع نف�شه.

)١٣( �ملحكمة �جلزئية يف �شارلوتينبورغ، �أملانيا، ٤ �أيار/مايو ١٩٩٤، يونيلك�س. �أ�شارت �ملحكمة �أي�شا �إىل �أن �مل�شرتي ل يفقد حقه يف ف�شخ �لعقد �إل �إذ� حدثت �إعادة �لبيع قبل 

�أن يكت�ش���ف ع���دم �ملطابقة. بيد �أن �مل���ادة ٨٢ )٢( )ج( حتفظ حق �مل�شرتي يف �لف�شخ ما مل حتدث �إعادة �لبيع )�أو ��شتهالك �أو حتويل �آخر للب�شائع، من جانب �مل�شرتي، يف �ل�شياق 
�لع���ادي للعم���ل( بع���د �أن يكت�شف �مل�شرتي عدم �ملطابقة �أو بعد �أن يكون من و�جبه �أن يكت�شفه—وح���الت �إعادة �لبيع �لتي حتدث بعد �أن يكت�شف �مل�شرتي عدم �ملطابقة �أو يكون من 

و�جبه �أن يكت�شفه ل تدخل يف نطاق هذ� �ل�شتثناء.
)١٤( ق�شية كالوت رقم ٥٩٤ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كالرزروهي، �أملانيا، ١٩ كانون �لأول/دي�شمرب ٢٠٠٢[.

)١٥( ق�شي���ة كالوت رق���م ٢٣٥ ]�ملحكم���ة �لحتادية، �أملاني���ا، ٢٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩٧[ )��شتوفيت �شروط �مل���ادة ٨٢ )٢( )ب((؛ حمكمة منطقة �إيلفانغ���ن، �أملانيا، ٢١ �آب/

�أغ�شط�س ١٩٩٥، يونيلك�س )��شتوفيت �شروط �ملادة ٨٢ )٢( )ب((. لالطالع على مناق�شة لال�شتثناء�ت �لو�ردة يف �ملادة ٨٢ )٢(، �نظر �لفقر�ت ٥-٧ �أدناه.
)١٦( ق�شية كالوت رقم ٤٢٢ ]�ملحكمة �لعليا، �لنم�شا، ٢٩ حزير�ن/يونيه ١٩٩٩[، يونيلك�س.

)١٧( ق�شية كالوت رقم ٣١٦ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كوبلينت�س، �أملانيا، ٢٧ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩١[.

)١٨( ق�شية كالوت رقم ٢٣٥ ]�ملحكمة �لحتادية، �أملانيا، ٢٥ حزير�ن/يونيه ١٩٩٧[.

)١٩( �ملرجع نف�شه. )�نظر �لن�س �لكامل للقر�ر(.

)٢٠( ق�شية كالوت رقم ٣١٦ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كوبلينت�س، �أملانيا، ٢٧ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩١[.

)٢١( حمكمة منطقة �إيلفانغن، �أملانيا، ٢١ �آب/�أغ�شط�س ١٩٩٥، يونيلك�س.

)٢٢( ق�شية كالوت رقم ٨٢ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف دو�شلدورف، �أملانيا، ١٠ �شباط/فرب�ير ١٩٩٤[.

)٢٣( ق�شية كالوت رقم ٣١٦ ]�ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كوبلينت�س، �أملانيا، ٢٧ �أيلول/�شبتمرب ١٩٩١[.

)٢٤( حمكم���ة منطق���ة �شارلوتينب���ورغ، �أملانيا، ٤ �أيار/ماي���و ١٩٩٤، يونيلك�س، حيث قالت �ملحكمة �إن �مل�ش���رتي ل يفقد حقه يف ف�شخ �لعقد مبوجب �مل���ادة ٨٢ )١( �إل �إذ� �أعاد 

�لب�شائ���ع قب���ل وق���ت �شدور �خلطاب �لذي يعلن ف�شخ �لعقد. و�أ�شارت �ملحكمة �أي�شا �إىل �أن �مل�ش���رتي يحتفظ بحقه يف �لف�شخ ما مل حتدث �إعادة �لبيع قبل �أن يكت�شف عدم �ملطابقة. 
غ���ر �أن �مل���ادة ٨٢ )٢( )ج( حتف���ظ حق �مل�ش���رتي يف �لف�شخ ما مل حتدث �إعادة �لبيع )�أو ��شته���الك �أو حتويل �آخر للب�شائع، من جانب �مل�شرتي، يف �ل�شي���اق �لعادي للعمل( بعد �أن 
يكت�شف �مل�شرتي عدم �ملطابقة �أو بعد �أن يكون من و�جبه �أن يكت�شفه - وحالت �إعادة �لبيع �لتي حتدث بعد �أن يكت�شف �مل�شرتي عدم �ملطابقة �أو بعد �أن يكون من و�جبه �أن يكت�شفه 

ل تدخل يف نطاق هذ� �ل�شتثناء.
 )٢٥( �ملحكمة �لإقليمية �لعليا يف كالرزروهي، �أملانيا، ١٤ �شباط/فرب�ير ٢٠٠٨، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف �لإنرتنت على �لعنو�ن:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080214g1.html

٤١٣ اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع
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املادة ٨3

ه يف اأن َيف�ضَخ العقَد اأو اأن يطلَب من البائع ت�ضليَم ب�ضائَع بديلٍة وفقا للمادة ٨2  امل�ضرتي الذي َيفقُد حقَّ
جوع على البائع مبوجب �ضروط العقد واأحكام هذه االتفاقية. يحتفظ بجميع حقوقه االأخرى يف الرُّ

نظرة جمملة

1- تن�ص املادة ٨3 على اأن امل�ضرتي الذي فقد حقه يف اأن يف�ضخ العقد 
اأو اأن يطل���ب م���ن البائع ت�ضلي���م ب�ضائع بديلة مبقت�ضى امل���ادة ٨2 يحتفظ 
م���ع ذلك بحقه يف اتخاذ تداب���ر انت�ضاف اأخرى، �ضواء اأكان م�ضدر هذه 
التداب���ر �ضروط العقد اأم اأح���كام االتفاقية نف�ضها. وق���د اأولت القرارات 
امل���ادة ٨3 اهتماما قليال جدا. وجرى اال�ضت�ضه���اد باأحكام الفرع اخلام�ص 
من الف�ضل اخلام�ص من اجلزء الثالث من اتفاقية البيع )"اآثار الف�ضخ"(، 
نة تتعلق بالف�ضخ مبقت�ضى  الذي يت�ضمن املادة ٨3،)1( لدعم اأراء عامة معيَّ
االتفاقي���ة. وهك���ذا، مّت التاأكي���د عل���ى اأن "ف�ض���خ العق���د ه���و م���ن ثمَّ حق 
 اأ�ضا�ضي من حقوق امل�ض���رتي، يغّر العالقة التعاقدية اإىل عالقة رد حقوق 
)امل���واد ٨1-٨4 م���ن االتفاقي���ة(".)2( ويف ق���رار اعُترب في���ه امل�ضرتي غر 
م�ضوؤول عن التلف الذي حلق بالب�ضائع اأثناء اإعادة نقلها اإىل البائع بوا�ضطة 
 الناق���ل اإثر قيام امل�ضرتي بف�ضخ العقد، اأك���دت املحكمة اأن "املواد ٨1-٨4 
م���ن اتفاقية البيع تت�ضمن يف جوهرها اآلية لتوزيع امل�ضوؤولية تعلو، يف اإطار 
اإبط���ال العقد )رد احلق���وق(، على االأحكام العام���ة املتعلقة بتحمل التبعة 
وال���واردة يف امل���ادة 66 وما يليها من مواد اتفاقية البي���ع".)3( واإ�ضافة اإىل 

ذل���ك، اأك���دت اإحدى هيئ���ات التحكيم اأن���ه يف حال ف�ضخ العق���د واملطالبة 
د يف احل�ضول على التعوي�ص،  بالتعوي�ص مبوجب املادة 74 "ين�ضاأ حّق موحَّ
ميكن مقارنته باحلق يف التعوي�ص لعدم التنفيذ مبقت�ضى ]القانون الداخلي 
 املنطب���ق[، ويعلو على اآث���ار ف�ضخ العقد املن�ضو�ص عليه���ا يف املواد ٨1-٨4 

من اتفاقية البيع.")4(

2- ويف اأح���د الق���رارات، رئ���ي اأن حماول���ة امل�ضرتي ف�ض���خ العقد غر 
م�ضم���وح بها، الأن عدم مطابق���ة الب�ضائع ال ي�ضكل خمالف���ة جوهرية على 
النح���و املح���دد يف امل���ادة 25؛ واأ�ض���ارت املحكمة اإىل امل���ادة ٨3، ف�ضمحت 
رغ���م ذلك للبائ���ع بتخفي�ص ثم���ن الب�ضائع غ���ر املطابق���ة بح�ضب ما هو 
من�ضو����ص عليه يف امل���ادة 50.)5( ويف قرار اآخر، رئ���ي اأن م�ضرٍت فقد حقه 
 يف ف�ض���خ العق���د الأن���ه مل يح���دد مهل���ة اإ�ضافي���ة للتنفيذ عمال بامل���ادة 47 
 والأنه كان غر ق���ادر على رد الب�ضائع على النحو الذي تقت�ضيه املادة ٨2؛ 
يف  بحق���ه  ذل���ك  رغ���م  يحتف���ظ  امل�ض���رتي  اأن  اإىل  املحكم���ة  واأ�ض���ارت 
احل�ض���ول عل���ى تعوي����ص ع���ن خمالف���ة العق���د )رغ���م اأن امل�ض���رتي مل 
 يك���ن ق���د طال���ب بالتعوي����ص(، لكنه���ا مل ت�ضت�ضه���د بامل���ادة ٨3 لدع���م 

تاأكيدها هذا.)6(

احلوا�ضي

)1( ي�ضتمل الفرع اخلام�ص من الف�ضل اخلام�ص من اجلزء الثالث على املواد ٨1 اإىل ٨4 من اتفاقية البيع.

)2( حمكمة منطقة دو�ضلدورف، اأملانيا، 11 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩5، يونيلك�ص.

)3( حمكمة منطقة دو�ضلدورف، اأملانيا، 11 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩5، يونيلك�ص.

)4( ق�ضية كالوت رقم 166 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ، اأملانيا، 21 اآذار/مار�ص و21 حزيران/يونيه 1٩٩6[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 )5( املحكمة االإقليمية العليا يف �ضتوتغارت، اأملانيا، 12 اآذار/مار�ص 2001 )ق�ضية ب�ضاأن ع�ضر تفاح مرّكز(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010312g1.html

)6( ق�ضية كالوت رقم ٨2 ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، 10 �ضباط/فرباير 1٩٩4[.



املادة ٨4

)1( اإذا كان البائ���ُع ُملَزم���ًا باإعادة الثمن َوَجَب عليه اأن َيُردَّ الثَّمن مع الفائدة حم�ضوبًة اعتبارا من 
يوم ت�ضديد الثَّمن.

)2( ُي�ضاأَل امل�ضرتي جتاه البائع عن جميع املنافع التي ح�ضل عليها من الب�ضائع اأو من جزء منها:
)اأ(  اإذا كان عليه اإعادُة الب�ضائع اأو جزٍء منها؛ 

)ب(   اأو اإذا ا�ضتح���اَل علي���ه اإعادُة الب�ضائع كلِّها اأو جزء منها، اأو اإعادتها كاًل اأو جزءًا بحالة ُتطاِبق، 
اإىل ح���دٍّ كب���ر، احلالَة التي كانت عليها عند ت�ضلُّمها، بالرغم من اأنه قد اأعل���ن ف�ضَخ العقد اأو طلَب من البائع 

ت�ضليَم ب�ضائَع بديلٍة.

نظرة جمملة

1- تتن���اول املادة ٨4 بالتف�ضيل االلتزامات املفرو�ضة، فيما يتعلق برد 
احلق���وق، على طريف العق���د الذي ُف�ضخ ف�ضخا ناف���ذا، وكذلك االلتزامات 
الواقع���ة، فيما يتعلق ب���رد احلقوق، على امل�ضرتي ال���ذي ي�ضتظهر بحقوقه 

مبقت�ضى املادة 46 )2( الإلزام البائع بت�ضليم ب�ضائع بديلة. 

عندما تكون الفائدة م�ضتحقة مبقت�ضى املادة ٨4 )1(

2- ق�ض���ت عدة ق���رارات بدفع الفائ���دة مبقت�ضى امل���ادة ٨4 )1( على 
املبال���غ املدفوع���ة التي يتعني عل���ى البائع اأن يعيده���ا اإىل امل�ضرتي.)1( وقد 
�ضدرت هذه القرارات التحكيمية يف كثر من االأحيان يف حق البائع املخّل 
بالعق���د ومل�ضلحة امل�ض���رتي الذي ف�ضخ العق���د.)2( وُمنح���ت الفائدة اأي�ضا 
مبقت�ضى امل���ادة ٨4 للم�ضرتي املخّل بالعقد ال���ذي اأ�ضبح له احلق، عندما 
ف�ض���خ البائع املت�ضرر العقد، يف ا�ضرتداد املبالغ التي دفعها.)3( ورئي اأي�ضا 
اأن املادة ٨4 )1( حتكم مطالبة امل�ضرتي با�ضتعادة املبالغ التي ح�ضل عليها 
البائ���ع مبوجب كفالة م�ضرفية لقاء جزء م���ن ثمن الب�ضائع التي يتناولها 
العقد امللغى، رغ���م اأن مطالبة امل�ضرتي كانت م�ضتندة اإىل مبادئ القانون 
الوطن���ي املنطبق )الأن املطالبة ن�ضاأت من تعامل البائع مع امل�ضرف ولي�ص 
من تعامله مع امل�ضرتي( ومل تكن م�ضتندة اإىل االلتزامات املن�ضو�ص عليها 
يف االتفاقي���ة ب�ضاأن رد احلقوق. فقد راأت املحكمة اأن مطالبة امل�ضرتي، يف 
حني اأنها ال ترتك���ز على اتفاقية البيع، فاإنها رغم ذلك مطالبة برد الثمن 
يف اإط���ار �ضفقة حتكمها اتفاقية البيع، ولذل���ك تنطبق عليها اأحكام املادة 
٨4 )1(.)4( وق���ررت اإح���دى املحاكم اأي�ضا اأن للم�ض���رتي احلق يف الفائدة 
املن�ضو����ص عليه���ا يف املادة ٨4 رغ���م اأنه مل يكن قد طال���ب بها ر�ضميا يف 

مرافعاته.)5(

 �ضعر الفائدة مبقت�ضى املادة ٨4 )1(

3- عل���ى غرار املادة 7٨، ال حتدد املادة ٨4 )1( �ضعر الفائدة املنطبق 
على ق���رارات التحكيم ال�ضادرة مبقت�ضاها. وق���د حددت قرارات عديدة 
�ضع���ر الفائدة وفق���ا ملا ميلي���ه القانون الوطن���ي، م���ا اأدى اإىل فر�ص �ضعر 
الفائ���دة القانوين الوطن���ي.)6( وكثرا ما تلجاأ هذه الق���رارات اإىل مبادئ 

اختيار القانون لتحديد القانون الوطني الواجب التطبيق،)7( وجتد الدعم 
يف امل���ادة 7 )2( لل���راأي ال���ذي م���وؤداه اأن امل�ضائ���ل املتعلقة ب�ضع���ر الفائدة 
تن���درج يف نط���اق اتفاقية البيع، ولكن مبا اأن هذا ال�ضعر ال حتدده االأحكام 
ال�ضريح���ة لالتفاقية وال املبادئ العامة التي ت�ضتند اإليها االتفاقية فيجب 
حتدي���ده "وفقا للقانون الواجب التطبي���ق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل 
اخلا����ص".)٨( ومن الناحية االأخرى، جرى منح الفائدة على اأ�ضا�ص ال�ضعر 
ال�ضائ���د يف مكان عمل البائ���ع، الأنه املكان الذي يرج���ح اأن يكون البائعون 
ق���د ا�ضتثمروا فيه املبال���غ التي يجب عليهم رده���ا.)٩( وراأت اإحدى هيئات 
د وفقا للمادة ٨4 )1( ينبغي اأن يكون  التحكيم اأن �ضعر الفائدة الذي يحدَّ
ه���و ال�ضعر امل�ضتخدم يف التجارة الدولي���ة فيما يتعلق بعملة ال�ضفقة )وهو 
يف ه���ذه احلالة الي���ورودوالر(، م���ا اأدى اإىل تطبيق �ضع���ر الفائدة املعمول 
ب���ه ب���ني م�ضارف لن���دن (LIBOR).)10( بي���د اأن هذا اجلان���ب من القرار 
التحكيم���ي ُنق�ص لدى اال�ضتئن���اف الأن الطرفني مل يكونا قد اأُعطيا فر�ضة 
كافية ل���الإدالء باأقوالهما حول م�ضاألة �ضعر الفائ���دة املالئم.)11( واختارت 
حماك���م اأخرى، بدال من من���ح الفائدة مبوجب امل���ادة ٨4، منح امل�ضرتين 
الذي���ن ف�ضخوا العق���ود يف الوقت املنا�ضب وبطريق���ة �ضحيحة تعوي�ضا عن 
االأ�ض���رار مبوجب املادة 74، وقّيمت تل���ك التعوي�ضات على اأ�ضا�ص الر�ضوم 
املالي���ة التي تكبدها امل�ضرتي لتمويل دفع ثم���ن الب�ضائع )�ضريطة اإمكانية 

ع دفع هذه الر�ضوم يف وقت اإبرام العقد(.)12( توقُّ

 الفرتات الزمنية التي ُتنح الفائدة عنها 
 مبقت�ضى املادة ٨4 )1(؛ االعتبارات املتعلقة 

بالعملة و�ضعر ال�ضرف

4- تن����ص املادة ٨4 )1( على اأنه يجب على البائع، عندما يتعني عليه 
رد املبال���غ الت���ي دفعها ل����ه امل�ضرتي، اأن يدف���ع عليها فائ���دة "اعتبارًا من 
ي���وم ت�ضدي���د الثمن". والواق���ع اأن قرارات عديدة منح���ت الفائدة اعتبارا 
م���ن ذلك التاريخ.)13( وحي���ث قام م�ضرف �ضامن بدف���ع الثمن نيابة عن 
امل�ض���رتي و�ضدد امل�ضرتي املبلغ للم�ضرف، ُمنح امل�ضرتي فائدة من التاريخ 
ر اأن  الذي قام فيه الكفيل بالدفع.)14( ويف حالة الف�ضخ اجلزئي للعقد، تقرَّ
الفائدة ُت�ضتحق اعتب���ارا من التاريخ الذي دفع فيه امل�ضرتي ثمن الب�ضائع 
التي يتناوله���ا اجلزء املف�ضوخ من العقد.)15( وال تن�ص املادة ٨4 )1( على 
ر اأن  التاري���خ ال���ذي ينبغي اأن يتوق���ف فيه ا�ضتحق���اق الفائدة، ولك���ن تقرَّ
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ر  الفائ���دة ُت�ضتح���ق اإىل الوقت الذي يت���م فيه رد الثمن فع���ال.)16( كما تقرَّ
اأن املبل���غ املعاد اإىل امل�ض���رتي الذي ف�ضخ العقد، مبا يف ذلك الفائدة عليه، 
ُي�ضتح���ق االأداء بنف�ص العملة التي ُدفع بها الثمن على النحو الواجب )رغم 
م بعملة خمتلفة(، وب�ضعر ال�ضرف املحدد  اأن الثمن املح���دد يف العقد مقوَّ

يف العقد لدفع الثمن اإىل البائع.)17(

املادة ٨4 )2(

5- تق�ض���ي امل���ادة ٨4 )2( باأن امل�ضرتي ُي�ضاأل جت���اه البائع عن املنافع 
الت���ي ح�ضل عليها امل�ضرتي من الب�ضائع امل�ضّلمة مبقت�ضى العقد املف�ضوخ، 
اأو م���ن الب�ضائع التي ُيلِزم امل�ضرتي البائ���ع با�ضتبدالها مبقت�ضى املادة 46 
)2(. ويف احلالتني كلتيهما، يخ�ض���ع امل�ضرتي ملطالبة البائع برد الب�ضائع 
امل�ضّلم���ة. ومن ثم فبمقت�ضى املادة ٨1 )2( يجب على امل�ضرتي الذي يكون 
طرفا يف عقد مت ف�ضخه )�ضواء من جانب امل�ضرتي اأو من جانب البائع( اأن 
ي���رد الب�ضائع املت�ضلَّمة مبوجب العق���د. وعالوة على ذلك فبمقت�ضى املادة 
٨2 يج���ب على امل�ضرتي اإذا اأراد اأن يف�ضخ العقد اأو اأن ُيلزم البائع بت�ضليمه 
ب�ضائ���ع بديلة وفقا للم���ادة 46 )2( اأن يعيد الب�ضائع الت���ي �ضبق ت�ضليمها 
"بحالة ُتطاِبق، اإىل حدٍّ كبر، احلالَة التي كانت عليها عند ت�ضلُّمها"، ما مل 
 ينطبق اأحد اال�ضتثناءات املذكورة يف املادة ٨2 )2(. وتق�ضي املادة ٨4 )2(

بدورها باأن امل�ض���رتي "ُي�ضاأَل ... جتاه البائع عن جميع املنافع التي ح�ضل 
عليه���ا من الب�ضائع اأو من جزء منها"، وذلك يف حالتني هما: حيثما يكون 
امل�ضرتي ملزما برد الب�ضائع )املادة ٨4 )2( )اأ((؛ وحيثما يف�ضخ امل�ضرتي 
العق���د ف�ضخا نافذا اأو ُيلزم البائ���ع بت�ضليم ب�ضائع بديلة، برغم عجزه عن 
اإع���ادة الب�ضائع االأ�ضلي���ة اإىل البائع بحالة تطاب���ق، اإىل حد بعيد، احلالة 
التي ت�ضلمها بها )اأي عندما ينطبق اأحد اال�ضتثناءات املن�ضو�ص عليها يف 

املادة ٨2 )2( من �ضرط االإعادة(.

 6- وكانت املادة ٨4 )2( مو�ضوع قرارات اأقل مقارنة باملادة ٨4 )1(.
وق���د ُو�ضفت املادة ٨4 )2( عموما باأنها ت�ض���رتط على امل�ضرتي "اأن ُي�ضاأل 

جتاه البائع عن القيمة التبادلية جلميع املنافع التي ح�ضل عليها ]امل�ضرتي[ 
م���ن الب�ضائع اأو من جزء منها".)1٨( وقيل اإنه يق���ع على عاتق البائع عبء 
 اإثب���ات مق���دار املناف���ع الت���ي ُي�ضاأل امل�ض���رتي عنها جت���اه البائ���ع مبوجب

امل���ادة ٨4 )2(.)1٩( ووفق���ا له���ذا املبداأ، نق�ضت حمكم���ة ا�ضتئناف القرار 
ال�ض���ادر م���ن حمكم���ة اأدنى مبقت�ض���ى امل���ادة ٨4 )2( ل�ضال���ح بائع راأت 
حمكم���ة اال�ضتئناف اأنه مل ي�ضطلع بعبء االإثب���ات الواقع عليه. فالبائع مل 
ُيثب���ت �ضوى اأن زب���ون امل�ضرتي قد ُيلغي يف امل�ضتقب���ل عقده اخلا�ص ب�ضراء 
الب�ضائ���ع املعنّي���ة )وه���ي اأثاث ثبت اأنه غ���ر مطاب���ق(؛ وراأت املحكمة اأن 
اإثبات اأن امل�ضرتي رمبا يح�ضل على منافع من اإلغاء زبونه للعقد غر كاف 
لفر�ص االلتزام بامل�ضوؤولية عن املنافع مبوجب املادة ٨4 )2(، ال �ضيما حيث 
تك���ون قيمة املنافع املحتملة غر موؤكدة اأي�ضا.)20( ورف�ضت املحكمة ادعاء 
البائ���ع ب�ض���اأن املنافع التي ُيزع���م اأن امل�ضرتي ح�ضل عليه���ا من الب�ضائع، 
"الأن ا�ضتعم���ال االأث���اث املعي���ب لي�ص منفع���ة مالية قابل���ة للقيا�ص، ولذلك 
يتعني اعتباره���ا منفعة مفرو�ضة".)21( واأ�ضار ق���رار اآخر، عر�ضًا، اإىل اأنه 
ل���و جنح امل�ضرتي يف اإعادة بي���ع اأحذية كان قد ا�ضتلمها مبقت�ضى عقد قام 
 بف�ضخ���ه، لكان "تعنيَّ علي���ه اأن ُي�ضاأل جتاه البائع، مبوج���ب املادة ٨4 )2( 
م���ن اتفاقية البيع، عن اأي ربح حققه؛ وهذا ما اأظهر للمحكمة اأن حماولة 
امل�ض���رتي اإع���ادة بي���ع االأحذية كانت جم���رد جهد مبذول لتخفي���ف "االأثر 
ال�ضلبي على الطرفني كليهما" الناجت من عدم مطابقة االأحذية، وال ينبغي 

اأن تعترب "قبوال" لالأحذية باعتبارها مطابقة.)22(

 اإعادة مبالغ االإثراء غر امل�ضروع 
باعتب�ار ذل�ك مبداأً عامًا لالتفاقية

7- راأت حمكم���ة اأن "حك���م امل���ادة ٨4 )2( م���ن اتفاقي���ة البي���ع ه���و 
االأ�ضا����ص للمب���داأ الع���ام ذي ال�ضل���ة م���ن مب���ادئ االتفاقية ال���ذي يق�ضي 
 باإع���ادة مبال���غ االإثراء التي يتم تلقيها يف حالة اإع���الن ف�ضخ عقد البيع يف

 وقت الحق.")23(

احلوا�ضي

)1( ق�ضية كالوت رقم 103 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 6653([؛ حمكمة اال�ضتئناف يف باري�ص، فرن�ضا، 6 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، 

يونيلك�ص؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 15 ني�ضان/اأبريل 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 1٩٩3/1(، يونيلك�ص؛ حمكمة 
اال�ضتئناف يف ايك�ص-اآن-بروفان�ص، فرن�ضا، 21 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩6، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 253 ]حمكمة اال�ضتئناف يف كانتون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، 15 كانون الثاين/
يناير 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 214 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، 5 �ضباط/فرباير 1٩٩7[؛ ق�ضية كالوت رقم 302 ]هيئة التحكيم 
التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7660([؛ حمكمة منطقة الند�ضوت، اأملانيا، 5 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، يونيلك�ص؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 
اآذار/مار�ص 1٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩٩7٨(، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 136 ]املحكمة االإقليمية العليا يف �ضيلي، اأملانيا، 24 اأيار/مايو 1٩٩5[؛ ق�ضية كالوت رقم 133 ]املحكمة 
االإقليمي���ة العلي���ا يف ميوني���خ، اأملانيا، ٨ �ضباط/فرباير 1٩٩5[؛ ق�ضية كالوت رقم 261 ]املحكمة املحلية يف �ضان، �ضوي�ض���را، 20 �ضباط/فرباير 1٩٩7[؛ ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة 
التحكي���م ال���ودي يف هامبورغ، اأملاني���ا، 2٩ كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩٨[؛ جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضيني���ة، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 30 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 
1٩٩1، يونيلك�ص، ترجمة باالإنكليزية متاحة اأي�ضا يف االإنرتنت على العنوان: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/911030c1.html . انظر اأي�ضا ق�ضية كالوت رقم 313 
]حمكمة اال�ضتئناف يف غرينوبل، فرن�ضا، 21 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩٩[ )ت�ضر اإىل اأنه يحق للم�ضرتي الذي ف�ضخ العقد اأن يح�ضل على فائدة، مبوجب املادة ٨4، عن الثمن الذي 
يتعني اأن يرده البائع املخالف للعقد، ولكن تق�ضي بعد ذلك بعدم اخت�ضا�ضها بالق�ضية(. ومن الناحية االأخرى يبدو اأنه، عو�ضا عن الفائدة مبوجب املادة ٨4، منحت بع�ص املحاكم 
امل�ضرتي الذي ف�ضخ العقد تعوي�ضا مبوجب املادة 74 مببلغ الر�ضوم املالية املتوقعة التي تكبدها امل�ضرتي لتمويل دفع ثمن الب�ضائع. انظر ق�ضية كالوت رقم 304 ]هيئة التحكيم التابعة 
www.utu.fi/oik/ :فنلندا، 5 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩6، متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،Käräjäoikeus Kuopio لغرف���ة التج���ارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7531([؛

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961105f5.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،tdk/xcisg/tap6.html

)2( هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 15 ني�ضان/اأبريل 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 1٩٩3/1(، يونيلك�ص؛ ق�ضية 

كالوت رقم 253 ]حمكمة اال�ضتئناف يف كانتون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، 15 كانون الثاين/يناير 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 214 ]املحكمة التجارية يف كانتون 
زيوري���خ، �ضوي�ض���را، 5 �ضباط/فرباي���ر 1٩٩7[؛ حمكمة منطقة الند�ضوت، اأملانيا، 5 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، يونيلك�ص؛ هيئة التحكي���م التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآذار/مار�ص 1٩٩٩ 
)ق���رار التحكي���م رقم ٩٩7٨(، يونيلك����ص؛ ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الودي يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون االأول/دي�ضم���رب 1٩٩٨[؛ جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري 
الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 30 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩1، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 103 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم 
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رقم 6653([؛ حمكمة اال�ضتئناف العليا يف باري�ص، فرن�ضا، 6 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5. انظر اأي�ضا Käräjäoikeus Kuopio، فنلندا، 5 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩6، متاحة يف االإنرتنت 
عل���ى العنوان: www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap6.html، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961105f5.html )يبدو اأنها تنح 
امل�ض���رتي الر�ض���وم املالية الفعلي���ة التي دفعها كتعوي�ص مبوجب املادة 74، ولي�ص الفائدة مبوجب املادة ٨4(؛ ق�ضية كالوت رق���م ٩0 ]Pretura circondariale di Parma، اإيطاليا، 24 
ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٨٩[ )طبقت املحكمة اتفاقية البيع على ال�ضفقة وقررت اأنه يحق للم�ضرتي ف�ضخ العقد وا�ضرتداد املبالغ التي دفعها من البائع؛ ومنحته اأي�ضا فائدة، ولكن 
دون اأن ت�ضر اإىل املادة ٨4، ورمبا على اأ�ضا�ص القانون الوطني(؛ ق�ضية كالوت رقم 302 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7660([ )�ضمحت 
املحكم���ة بدف���ع فائ���دة عن املطالبة املقدمة من امل�ضرتي لرد جزء م���ن الثمن عن قطع غيار مل يتم ت�ضليمها، ولكن مل تناق�ص حتديدا م�ضاألة م���ا اإن كان امل�ضرتي قد ف�ضخ هذا اجلزء 

من العقد(.
)3( ق�ضية كالوت رقم 261 ]املحكمة املحلية يف �ضان، �ضوي�ضرا، 20 �ضباط/فرباير 1٩٩7[.

)4( ق�ضية كالوت رقم 133 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �ضباط/فرباير 1٩٩5[.

)5( ق�ضية كالوت رقم 103 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 6653([، حيث اأ�ضارت الهيئة اإىل اأن املادة ٨4 )1( لي�ضت وا�ضحة فيما 

يتعل���ق مب���ا اإن كان ه���ذا الطلب الر�ضمي للفائدة �ضروريا، ولكن اأ�ضارت اإىل اأن هذه املادة ينبغي اأن تف�ضر بحيث ال ت�ضرتط تقدمي هذا الطلب؛ واأ�ضارت الهيئة اإىل اأن القانون الوطني 
ال���ذي ينطب���ق مبوج���ب املادة 7 )2( لت�ضوية امل�ضائل التي ال ت�ضويها اأحكام اتفاقية البيع اأو مبادئها العامة ال ي�ضرتط تقدمي طلب ر�ضمي للح�ضول على الفائدة. ومت تاأكيد هذا اجلزء 

من القرار يف حمكمة اال�ضتئناف يف باري�ص، فرن�ضا، 6 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، يونيلك�ص.
)6( ق�ضي���ة كالوت رق���م 5٩4 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا 1٩ كانون االأول/دي�ضمرب 2002[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 253 ]حمكمة 

اال�ضتئن���اف يف كانت���ون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، 15 كانون الثاين/يناير 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 302 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 
)ق���رار التحكي���م رقم 7660([؛ حمكمة منطقة الند�ضوت، اأملاني���ا، 5 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 136 ]املحكمة االإقليمية العليا يف �ضيلي، اأملانيا، 24 اأيار/مايو 
1٩٩5[؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 261 ]املحكمة املحلية يف �ضان، �ضوي�ضرا، 20 �ضباط/فرباير 1٩٩7[؛ ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الودي يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون االأول/
دي�ضم���رب 1٩٩٨[؛ ق�ضي���ة كالوت رقم 133 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �ضباط/فرباير 1٩٩5[؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد 
الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 15 ني�ضان/اأبريل 1٩٩4، قرار التحكيم رقم 1٩٩3/1(، يونيلك�ص؛ حمكمة اال�ضتئناف يف ايك�ص-اآن-بروفان�ص، فرن�ضا، 21 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩6، 
 Pretura circondariale di[ ٩0 يونيلك����ص؛ هيئ���ة التحكيم التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، اآذار/مار�ص 1٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩٩7٨(، يونيلك�ص. انظر اأي�ض���ا ق�ضية كالوت رقم
Parma، اإيطالي���ا، 24 ت�ضري���ن الثاين/نوفمرب 1٩٨٩[ حيث راأت املحكمة اأنه يحق للم�ضرتي، مبوجب اتفاقي���ة البيع، اأن يف�ضخ العقد واأن ي�ضرتد املبالغ التي دفعها من البائع؛ ومنحت 
امل�ض���رتي اأي�ض���ا فائ���دة بال�ضعر القانوين الذي يق�ضي به القانون الوطني، ولكن دون اأن ت�ضر اإىل املادة ٨4، ورمب���ا على اأ�ضا�ص القانون الوطني؛ جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري 
ال���دويل ال�ضيني���ة، جمهوري���ة ال�ضني ال�ضعبية، 30 ت�ضرين االأول/اأكتوب���ر 1٩٩1، يونيلك�ص )منحت املحكمة فائدة ب�ضعر ٨ يف املائة على املبالغ الت���ي يتعني على البائع اأن يعيدها اإىل 

امل�ضرتي الذي ف�ضخ العقد، ولكن مل تبني الطريقة التي حددت بها �ضعر الفائدة(.
http:// :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،]Mitias v. Solieda S.r.l)( 200ق�ضية كالوت رقم ٨67 ]حمكمة فوريل، اإيطاليا، 11 كانون االأول/دي�ضمرب ٨ )7(

cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 5٩4 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 1٩ كان���ون االأول/دي�ضمرب 2002[ )انظر الن�ص الكامل 
للق���رار(؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م 253 ]حمكمة اال�ضتئناف يف كانت���ون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، 15 كانون الثاين/يناي���ر 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضي���ة كالوت رقم 302 ]هيئة 
التحكي���م التابع���ة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رق���م 7660([؛ حمكمة منطقة الند�ضوت، اأملانيا، 5 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 136 ]املحكمة 
االإقليمي���ة العلي���ا يف �ضيلي، اأملانيا، 24 اأيار/مايو 1٩٩5[؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآذار/مار�ص 1٩٩٩ )قرار التحكيم رقم ٩٩7٨(، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 
261 ]املحكم���ة املحلي���ة يف �ض���ان، �ضوي�ض���را، 20 �ضباط/فرباير 1٩٩7[؛ ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئ���ة التحكيم الودي يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كان���ون االأول/دي�ضمرب 1٩٩٨[؛ ق�ضية 

كالوت رقم 133 ]املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملانيا، ٨ �ضباط/فرباير 1٩٩5[.
)٨( ق�ضي���ة كالوت رق���م 253 ]حمكمة اال�ضتئناف يف كانتون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، 15 كانون الثاين/يناي���ر 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 261 ]املحكمة 

املحلية يف �ضان، �ضوي�ضرا، 20 �ضباط/فرباير 1٩٩7[؛ ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الودي يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)٩( ق�ضية كالوت رقم 214 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، �ضوي�ضرا، 5 �ضباط/فرباير 1٩٩7[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)10( ق�ضية كالوت رقم 103 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 6653([.

)11( املحكمة االإقليمية العليا يف باري�ص، فرن�ضا، 6 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، يونيلك�ص.

)12( انظ���ر ق�ضي���ة كالوت رقم 304 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7531([، يونيلك�ص؛ Käräjäoikeus Kuopio، فنلندا، 5 ت�ضرين 

. www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap6.html :الثاين/نوفمرب 1٩٩6، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)13( جلن���ة التحكي���م االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 1٨ ني�ضان/اأبريل 200٨ )ق�ضية ب�ضاأن م�ضحوق PTA(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف 

االإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080418c1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 15 
ني�ضان/اأبريل 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 1٩٩3/1(، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 253 ]حمكمة اال�ضتئناف يف كانتون تي�ضينو، �ضوي�ضرا، 15 كانون الثاين/يناير 1٩٩٨[ )انظر الن�ص 
الكام���ل للق���رار(؛ ق�ضي���ة كالوت رقم 214 ]املحكمة التجارية يف كانتون زيوري���خ، �ضوي�ضرا، 5 �ضباط/فرباير 1٩٩7[ )مبلغ مدفوع مقدما(؛ ق�ضي���ة كالوت رقم 302 ]هيئة التحكيم 
التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7660، 1٩٩4([؛ حمكم منطق���ة الند�ضوت، اأملانيا، 5 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، يونيلك����ص؛ ق�ضية كالوت رقم 136 ]املحكمة 
االإقليمي���ة العلي���ا يف �ضيل���ي، اأملانيا، 24 اأيار/ماي���و 1٩٩5[؛ ق�ضية كالوت رقم 261 ]املحكمة املحلية يف �ض���ان، �ضوي�ضرا، 20 �ضباط/فرباير 1٩٩7[ )من���ح الفائدة للم�ضرتي املخالف 
للعقد على املبلغ امل�ضرتد من البائع الذي ف�ضخ العقد(؛ ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الودي يف هامبورغ، هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩٨[؛ جلنة التحكيم 
االقت�ض���ادي والتج���اري الدويل ال�ضيني���ة، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 30 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩1، يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رق���م 312 ]حمكمة اال�ضتئناف يف باري�ص، فرن�ضا، 14 
كانون الثاين/يناير 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(. لكن انظر ق�ضية كالوت رقم ٩0 ]Pretura circondariale di Parma، اإيطاليا، 24 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٨٩[ )طبقت 
املحكمة اتفاقية البيع على ال�ضفقة وراأت اأنه يحق للم�ضرتي اأن يف�ضخ العقد واأن ي�ضرتد من البائع املبالغ التي دفعها، ومنحته فائدة من تاريخ الف�ضخ، ولكن دون اأن ت�ضر اإىل املادة 

٨4، ورمبا على اأ�ضا�ص القانون الوطني(.
)14( املحكم���ة االإقليمي���ة العليا يف ايك�ص-اآن-بروفان�ص، فرن�ضا، 21 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩6، يونيلك�ص؛ ق�ضي���ة كالوت رقم 315 ]حمكمة النق�ص، فرن�ضا، 26 اأيار/مايو 

1٩٩٩[، متاحة اأي�ضا يف يونيلك�ص.
)15( ق�ضية كالوت رقم 103 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 6653([؛ حمكمة اال�ضتئناف يف باري�ص، فرن�ضا، 6 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5، 

يونيلك�ص.
)16( هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، حكم يف الق�ضية رقم 1٩٩3/1 موؤرخ 15 ني�ضان/اأبريل 1٩٩4، يونيلك�ص.

)17( ق�ضية كالوت رقم 302 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7660([.
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)1٨( ق�ضية كالوت رقم 165 ]املحكمة االإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، اأملانيا، 1 �ضباط/فرباير 1٩٩5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)1٩( املرجع نف�ضه. )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)20( املرجع نف�ضه. )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)21( املرجع نف�ضه. )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)22( حمكمة منطقة �ضارلوتينبورغ، اأملانيا، 4 اأيار/مايو 1٩٩4، يونيلك�ص.

)23( Polimeles Protodikio Athinon، اليون���ان، 20 اأيلول/�ضبتم���رب 200٩ )ق�ضي���ة ب�ض���اأن �ضرتات واقية من الر�ضا�ص(، حتليل حتري���ري باالإنكليزية متاح يف االإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html :العنوان



الفرع ال�ضاد�س من الف�ضل اخلام�س من اجلزء الثالث

حفظ الب�ضائع )املواد ٨5–٨٨(

نظرة جمملة

1- يف بع����ص االأحيان يجد كل من الطرف���ني يف عقد حتكمه االتفاقية 
رة ب�ضائع ينبغي اأن تكون لدى  اأن يف حوزت���ه اأو حتت �ضيطرته ب�ضفة م���ربَّ
الط���رف االآخر. وقد يجد البائع نف�ض���ه يف ذلك الو�ضع اإذا رف�ص امل�ضرتي 
دف���ع الثمن ولذلك امتنع البائع عن ت�ضليم الب�ضائع، اأو اإذا رف�ص امل�ضرتي 
اال�ضت���الم وح�ض���ب. وق���د ينتهي امل�ض���رتي اإىل ظ���روف مماثل���ة اإذا ت�ضلم 
الب�ضائ���ع وق���ام بعد ذل���ك اإما بف�ض���خ العقد )ما يعن���ي اأنه ينبغ���ي اإعادة 
 الب�ضائ���ع اإىل البائع وفق���ا ملا هو من�ضو�ص عليه يف املادتني ٨1 )2( و٨2( 
اأو باملطالب���ة بب�ضائع بديلة مبوجب امل���ادة 45 )2( )التي تق�ضي باأن يعيد 
امل�ض���رتي الب�ضائ���ع االأ�ضلي���ة ح�ضبما ه���و من�ضو�ص عليه يف امل���ادة ٨2(. 
ويق�ض���ي احلكم���ان االأوالن من الف���رع ال�ضاد�ص من الف�ض���ل اخلام�ص من 
اجل���زء الثالث—وهم���ا املادت���ان ٨5 و٨6 —ب���اأن يتخذ ذل���ك امل�ضرتي 
اأو البائ���ع اإج���راءات معقول���ة حلف���ظ الب�ضائ���ع املوج���ودة لدي���ه، رغم اأن 
هذي���ن احلكم���ني يعطي���ان اأي�ضا الط���رف ال���ذي يحف���ظ الب�ضائع احلق 
يف االحتف���اظ به���ا اإىل اأن يقوم الط���رف االآخر بت�ضدي���د تكاليف احلفظ. 
اأم���ا احلكم���ان الباقي���ان من الف���رع فيدقق���ان القواع���د املتعلق���ة بحفظ 
الب�ضائ���ع. وتن����ص املادة ٨7 عل���ى اأن اإي���داع الب�ضائ���ع يف م�ضتودع طرف 
ثال���ث عل���ى نفقة الط���رف االآخ���ر )ب�ض���رط اأن ال تكون تل���ك النفقة "غر 
معقول���ة"( ه���و طريقة حف���ظ �ضحيح���ة. وتعطي امل���ادة ٨٨ الطرف الذي 
يحف���ظ الب�ضائ���ع احل���ق )اأو حت���ى تفر����ص علي���ه االلت���زام(، يف ظروف 
 حم���ددة، يف اأن يبيع الب�ضائ���ع واأن يحتفظ بتكاليف احلف���ظ املعقولة من

عائدات البيع.

العالقة باالأجزاء االأخرى من االتفاقية

2- تت�ض���ل اأح���كام الف�ضل ال�ضاد����ص ات�ضاال وثيقا بقواع���د االتفاقية 
املتعلق���ة بف�ض���خ العقد، وال �ضيم���ا القواعد الواردة يف الف���رع اخلام�ص من 
الف�ض���ل اخلام����ص م���ن اجلزء الثال���ث "اآث���ار الف�ضخ" )امل���واد ٨1-٨4(، 
وتتفاع���ل معها بطرائق هامة. ولقواع���د الف�ضل ال�ضاد�ص اأي�ضا، من حيث 
انطباقه���ا على امل�ضرتي���ن، عالقة وثيقة باملادة الت���ي تنظم احلق يف طلب 
ب�ضائع بديلة )املادة 46 )2((. وهكذا، فبما اأن ف�ضخ العقد ُيعفي البائع من 
م�ضوؤوليته عن ت�ضليم الب�ضائع اإىل امل�ضرتي )انظر املادة ٨1 )1((، ميكن 
 اأن ُيفرت����ص اأن الف�ضخ ُيعفي البائع اأي�ضا م���ن اأي التزام مبوجب املادة ٨5 
ب���اأن يحفظ الب�ضائع املوجودة لدي���ه؛)1( ونتيجة لذلك فمن الطبيعي اأي�ضا 
اأن البائ���ع الذي يف�ضخ العق���د ال ي�ضتطيع اأن ي�ضتظه���ر بالقواعد واحلقوق 
املن�ضو�ص عليها يف املادتني ٨7 و٨٨ والتي ترافق االلتزام بحفظ الب�ضائع. 
ويف املقابل، ال يك���ون امل�ضرتي ملزما بحفظ الب�ضائع مبوجب املادة ٨6 اإال 
اإذا كان يعت���زم "رف�ضه���ا"، ويبدو اأن هذا ال يح���دث اإال اإذا ف�ضخ امل�ضرتي 
 العقد اأو طالب البائع بت�ضليم ب�ضائع بديلة مبقت�ضى اأحكام املادة 46 )2(.

وهك���ذا ففي حال���ة امل�ضرتي���ن ال ين�ضاأ الت���زام احلفظ )وكذل���ك القواعد 
واحلقوق املرافقة الواردة يف املادتني ٨7 و٨٨( اإال اإذا ف�ضخ امل�ضرتي العقد 

اأو طالب بب�ضائع بديلة.

3- ومبقت�ض���ى اأحكام معيَّنة من الف���رع ال�ضاد�ص، يكون للطرف امللزم 
بحفظ الب�ضائع احل���ق يف اأن ي�ضرتد من الطرف االآخر، وهو امل�ضتفيد من 
 ذلك احلفظ، النفقات املتكبدة يف حفظ الب�ضائع. انظر املواد ٨5 و٨6 )1( 
و٨٨ )3(. وق���د ُرب���ط احل���ق يف ا�ض���رتداد نفق���ات احلف���ظ، يف ال�ضواب���ق 

الق�ضائية، باحلق يف احل�ضول على تعوي�ص مبقت�ضى املادة 74.)2(

احلوا�ضي

)1( بع���د الف�ض���خ، تك���ون الب�ضائع فعلي���ا للبائع، وتكون للبائع م�ضلحة مالية يف حفظها. غ���ر اأنه ميكن افرتا�ص اأن االلتزام باحلفظ الذي تفر�ض���ه املادة ٨5 يزول؛ فلي�ص من 

املعقول اأن يكون للبائع التزام جتاه امل�ضرتي بحفظ ب�ضائع البائع نف�ضه التي لن حتال، ب�ضبب الف�ضخ، اإىل امل�ضرتي.
)2( انظر ق�ضية كالوت رقم 304 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7531([ )تنح، مبوجب املادة 74، تعوي�ضا عن النفقات املتكبدة 

حلفظ الب�ضائع مبوجب املواد ٨6 و٨7 و٨٨ )1((.
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املادة ٨5

ر امل�ضرتي عن ا�ضتالم الب�ضائع، اأو اإذا مل َيدفع الثمن عندما يكون دفُع الثمن وت�ضليُم الب�ضائع  اإذا تاأخَّ
فه،كان علي���ه اتخاُذ الإجراءات  �ضرَط���ن ُمتالزم���ن، وكانت الب�ضائ���ُع ل تزال يف حيازة البائ���ع اأو حتت ت�ضرُّ
املعقولة املنا�ضبة للظروف ل�ضمان حفظ الب�ضائع. وله حب�ُس الب�ضائع حلن قيام امل�ضرتي بت�ضديد امل�ضاريف 

املعقولة التي اأُنفقت لهذا الغر�س.

نظرة جمملة

1- حُت���ِدث املادة ٨5 التزام���ًا وحقًا معًا، ينطبقان عل���ى الباعة الذين 
اأبق���وا الب�ضائع يف حيازتهم اأو حتت �ضيطرتهم اإم���ا لأن امل�ضرتي تاأخر يف 
ت�ضّلمه���ا اأو لأنه مل يدف���ع مبلغا م�ضتحق���ا بالتزامن م���ع الت�ضليم. وتق�ضي 
اجلملة الأوىل من املادة ٨5 باأنه يتعن على ذلك البائع "اتخاذ الإجراءات 
املعقول���ة املنا�ضبة للظروف" حلفظ الب�ضائ���ع. وتق�ضي اجلملة الثانية من 
امل���ادة ٨5 ب���اأن للبائ���ع املذكور حق الحتف���اظ بالب�ضائ���ع اإىل اأن ي�ضدد له 
 امل�ضرتي امل�ضاريف املعقولة التي اأنفقت حلفظها. وقد اأ�ضري اإىل املادة ٨5 
يف عدد قليل ن�ضبيا من القرارات، رّكز معظمها على حق البائع يف ا�ضرتداد 

م�ضاريف حفظ الب�ضائع. 

التزام البائع بحفظ الب�ضائع

2- تط���ّرق ع���دد م���ن الق���رارات اإىل التزام البائ���ع بحف���ظ الب�ضائع 
مبقت�ض���ى املادة ٨5. فجرى التذرع بهذا اللت���زام لتربير الإجراءات التي 
اتخذها بائع بعد اأن طالبه امل�ضرتي باأن يوقف ت�ضليم �ضاحنات ي�ضملها عقد 
البي���ع. وذكرت اإحدى هيئات التحكيم اأنه، مب���ا اأن امل�ضرتي رف�س الت�ضّلم 
دون م���ربر، فللبائع احلق يف اتخاذ خط���وات معقولة حلفظ الب�ضائع، مبا 
يف ذل���ك اإيداعها يف م�ضت���ودع.)1( ويف ق�ضية اأخرى التم����س م�ضرتٍ تدبريا 
انت�ضافيا موؤقتا يف �ض���كل اأمر مينع البائع من بيع اأحد املكّونات الأ�ضا�ضية 
ملاكينات �ضناعية. وكان البائع قد احتفظ بهذا املكّون بعد تخلف امل�ضرتي 
ع���ن دفع ثمن املاكينات الكامل، واعتزم البائع نقل املاكينات اإىل م�ضتودع 
اآخ���ر واإعادة بيعها. ومبا اأن الق�ضية ركزت على التدبري النت�ضايف املوؤقت 
فقد طبق���ت املحكمة القانون الوطني للمحكمة عو�ض���ا عن اتفاقية البيع، 
وق���ررت اأن يف و�ض���ع البائع نقل الب�ضائع اإىل م�ضت���ودع جديد، ولكن )على 
الرغم من اأحكام املادة ٨7 من التفاقية( �ضيتعن عليه اأن يدفع م�ضاريف 
امل�ضت���ودع بنف�ضه، و�ضُيمنع )على الرغم من املادة ٨٨( من ت�ضدير املكّون 

املذكور اأو اإعادة بيعه.)2(

 حق البائع يف الحتفاظ بالب�ضائع 
اإىل اأن ي�ضرتد نفقات احلفظ املعقولة

���ل عدد م���ن الق���رارات امل�ضرتي ال���ذي يخالف العق���د م�ضوؤولية  3- حمَّ
امل�ضاري���ف الت���ي تكّبدها البائع املت�ض���رر حلفظ الب�ضائ���ع. وهكذا رئي اأن 
تكالي���ف تخزين الب�ضائع والتاأمن عليها ملدة معقولة بعد اأن رف�س امل�ضرتي 
الت�ضّل���م رف�ضا غري �ضليم يجب ردها مبوجب امل���ادة ٨5.)3( والقرارات التي 
متن���ح البائ���ع تكاليف حف���ظ الب�ضائع ت�ضت�ضه���د عادة )ولك���ن لي�س دائما( 
بامل���ادة ٨5 لدعم الق���رار،)4( غري اأنها كثريا ما ت�ضف الق���رار باأنه تعوي�س 
عن الأ�ضرار م�ضتحق مبوجب املادة 74 من اتفاقية البيع.)5( وذكرت اإحدى 
املحاك���م اأنه "لدى تطبي���ق اتفاقية البيع، ي�ضتند واج���ب ]امل�ضرتي[ اأن يدفع 
التعوي����س اإىل املادة 74، وجزئي���ا اإىل املادة ٨5 اأي�ض���ا.")6( وكانت تكاليف 
احلف���ظ التي طال���ب البائعون با�ضرتدادها وجنح���وا يف ذلك قد مت تكبدها 
ر،)7( رغم اأنه يف اإحدى  عموما بع���د رف�س امل�ضرتي الت�ضّلم رف�ضا غري م���ربَّ
احل���الت مت تكبدها بع���د تخلف امل�ضرتي عن فتح خط���اب اعتماد ي�ضرتطه 
عق���د البيع.)٨( ويف عدة حالت، مل ي�ض���در قرار رد امل�ضاريف التي تكّبدها 
البائ���ع يف حفظ الب�ضائع اإل بعد اأن اتخذت املحكمة اأو هيئة التحكيم قرارا 
�ضريح���ا باأن النفقات كانت معقولة،)9( ويف اإح���دى الق�ضايا ُرف�س رد جزء 
من م�ضاريف احلفظ التي تكبدها امل�ضرتي لأن تكبدها مل يكن معقول.)10( 
اأم���ا يف احلالت التي خالف فيها البائع العق���د وف�ضخ امل�ضرتي العقد ف�ضخا 
�ضليم���ا، رئ���ي اأن ال�ضروط امل�ضبقة الت���ي جتيز للبائع املطالب���ة، اإما مبوجب 
املادة 74 اأو مبوجب املادة ٨5، با�ضرتداد م�ضاريف تخزين الب�ضائع واإعادة 
بيعه���ا مل ت�ضت���وف، لأن امل�ضرتي مل يخ���ّل بالتزاماته بدفع ثم���ن الب�ضائع اأو 
ُّمها؛ ولذلك ُرف�ضت مطالبة البائع.)11( وحتى حيث اعُترب اأحد امل�ضرتين  ت�ضل
م�ض���وؤول عن النفقات الت���ي تكّبدها البائ���ع لتخزين الب�ضائ���ع يف م�ضتودع، 
رف�ض���ت اإحدى هيئ���ات التحكيم املطالبة املقدمة م���ن البائع للح�ضول على 
تعوي����س عن الأ�ضرار التي حلقت بالب�ضائع نتيجة لفرتة التخزين الطويلة، 
لأن امل�ضوؤولية عن الهالك مل تكن قد انتقلت اإىل امل�ضرتي مبقت�ضى القواعد 
املنطبق���ة.)12( واأخريا، جرى اأي�ضا التذرع باملب���داأ الذي تن�س عليه اجلملة 
الثاني���ة من املادة ٨5، والذي مف���اده اأنه يجوز للبائع، يف الظروف املنا�ضبة، 
د اإلي���ه النفق���ات املعقولة الت���ي تكبدها  الحتف���اظ بالب�ضائ���ع اإىل اأن ت�ض���دَّ
حلفظها، وذلك دعما للفكرة القائلة باأن البائع غري ملزم، ما مل يتم التفاق 

على خالف ذلك، بت�ضليم الب�ضائع اإىل اأن يدفع له امل�ضرتي ثمنها.)13(

احلوا�ضي

)1( ق�ضي���ة كالوت رق���م 141 ]هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�ضناعة يف الحتاد الرو�ضي، الحتاد الرو�ض���ي، 25 ني�ضان/اأبريل 1995 )قرار التحكيم رقم 

1994/192([، اأي�ضا يف يونيلك�س.



)2( ق�ضيتا كالوت رقم ٩6 ورقم 200 ]حمكمة كانتون فود، �ضوي�ضرا، 17 اأيار/مايو 1٩٩4[ )تتناول اخلال�ضتان كلتاهما نف�ص الق�ضية(.

 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe 2006 حمكمة اال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 24 ني�ضان/اأبريل )3(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،v. NV Fepco International)

)4( انظ���ر ق�ضي���ة كالوت رقم 361 ]املحكمة االإقليمي���ة العليا يف براون�ضفايغ، اأملانيا، 2٨ ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩٩[ )ت�ضر اإىل املادة ٨5 وتنح البائع التكاليف التي تكبدها 

للتخزين البارد للحوم( )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�ضط�ص 1٩٩٨ )قرار التحكيم رقم ٩574(، يونيلك�ص )ت�ضر اإىل املادة ٨5 
وتنح البائع التكاليف التي تكبدها لتخزين ونقل معدات وقطع غيار(؛ ق�ضية كالوت رقم 141 ]هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد 
الرو�ض���ي، 25 ني�ضان/اأبري���ل 1٩٩5 )قرار التحكيم رقم 1٩٩4/1٩2([، اأي�ضا يف يونيلك�ص )ت�ضر اإىل املادة ٨5 وتن���ح البائع التكاليف التي تكبدها لتخزين �ضاحنات يف م�ضتودع(؛ 
ق�ضي���ة كالوت رق���م 104 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 71٩7([ )ت�ضر اإىل املادة ٨5 وتنح البائع التكاليف التي تكبدها لتخزين ب�ضائع 
يف م�ضتودع(. لكن انظر هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، ٩ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 1٩٩3/375(، 
يونيلك�ص )يبدو اأنها ال ت�ضر اإىل املادة ٨5 عندما تنح البائع تكاليف تخزين الب�ضائع(. انظر اأي�ضا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�ضرقية، الواليات املتحدة، 1٩ اأيار/

ماي���و 200٨ (The Rice Corporation v. Grain Board of Iraq)، متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u1.html )تعترب املحكمة، دون اأن 
ر امل�ضرتي ت�ضّل���م الب�ضائع، ]و[ ت�ضمح للبائع بتخزين  ت�ض���ر اإىل امل���ادة ٨5، اأن "االتفاقي���ة ت�ضرتط اأن يتخذ بائ���ع الب�ضائع جميع اخلطوات املعقولة حلفظ الب�ضائع امل�ضحونة حيث اأخَّ
الب�ضائ���ع عل���ى نفقة امل�ضرتي، ..."(؛ ق�ضيتا كالوت رقم ٩6 ورقم 200 ]حمكمة كانتون فود، �ضوي�ضرا، 17 اأيار/مايو 1٩٩4[ )تتناول اخلال�ضتان كلتاهما نف�ص الق�ضية( )ت�ضر اإىل 

املادة ٨5، ولكن تطبق القانون الوطني للمحكمة لرف�ص منح البائع اأمرا موؤقتا ُيلزم امل�ضرتي بدفع تكاليف نقل الب�ضائع اإىل م�ضتودع جديد( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
)5( انظ���ر ق�ضي���ة كالوت رقم 361 ]املحكمة االإقليمية العلي���ا يف براون�ضفايغ، اأملانيا، 2٨ ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩٩[ )انظر الن����ص الكامل للقرار(؛ ق�ضية كالوت رقم 104 

]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 71٩7([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)6( ق�ضية كالوت رقم 361 ]املحكمة االإقليمية العليا يف براون�ضفايغ، اأملانيا، 2٨ ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩٩[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe 2006 حمكمة اال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 24 ني�ضان/اأبريل )7(

(v. NV Fepco International، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html؛ ق�ضية كالوت رقم 141 ]هيئة التحكيم 
التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 25 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5 )قرار التحكيم رقم 1٩٩4/1٩2([، اأي�ضا يف يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 
361 ]املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف براون�ضفايغ، اأملانيا، 2٨ ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩٩[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئ���ة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، اآب/اأغ�ضط�ص 
1٩٩٨ )قرار التحكيم رقم ٩574(، يونيلك�ص؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، ٩ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩4 )قرار التحكيم 

رقم 1٩٩3/375(، يونيلك�ص.
)٨( ق�ضية كالوت رقم 104 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 71٩7([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe 2006 حمكمة اال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 24 ني�ضان/اأبريل )٩(

(v. NV Fepco International، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html )توافق على رد تكاليف تخزين الب�ضائع 
والتاأم���ني عليه���ا يف ح���دود ما يكون تكبد تلك التكالي���ف معقوال(؛ ق�ضية كالوت رق���م 141 ]هيئة التحكيم التجاري ال���دويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحت���اد الرو�ضي، االحتاد 
الرو�ضي، 25 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5 )قرار التحكيم رقم 1٩٩4/1٩2([، اأي�ضا يف يونيلك�ص؛ ق�ضية كالوت رقم 361 ]املحكمة االإقليمية العليا يف براون�ضفايغ، اأملانيا، 2٨ ت�ضرين االأول/

اأكتوبر 1٩٩٩[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، ٩ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩4 )قرار التحكيم 
رقم 1٩٩3/375(، يونيلك�ص.

 (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe 2006 حمكمة اال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 24 ني�ضان/اأبريل )10(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،v. NV Fepco International)

)11( ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الوّدي يف هامبورغ، هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)12( ق�ضية كالوت رقم 104 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 71٩7([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)13( ق�ضيتا كالوت رقم ٩6 ورقم 200 ]حمكمة كانتون فود، �ضوي�ضرا، 17 اأيار/مايو 1٩٩4[ )تتناول اخلال�ضتان كلتاهما نف�ص الق�ضية( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
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املادة ٨6

)1( اإذا َت�ضلَّم امل�ضرتي الب�ضائَع واأراد ممار�ضَة اأيِّ حقٍّ له يف رف�ضها وفقًا ملا جاء بالعقد اأو مبوجب 
ه���ذه االتفاقية، وجب عليه اأن يتَّخذ االإجراءاِت املعقولَة املنا�ضبة للظروف ل�ضمان حفظ الب�ضائع. وله حب�ُضها 

حلني قيام البائع بت�ضديد امل�ضاريف املعقولة التي اأُنفقت لهذا الغر�ص.
ه يف  فه يف مكان الو�ض���ول ومار�ص حقَّ )2( اإذا ُو�ضع���ت الب�ضائ���ُع املر�َضلة اإىل امل�ضرتي حت���ت ت�ضرُّ
ن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون  رف�ضه���ا، وج���ب عليه اأن يتوىلَّ حيازتها حل�ضاب البائع ب�ضرط اأن يتمكَّ
���ل م�ضاريَف غر معقول���ة. وال ينطبُق هذا احلك���ُم اإذا كان البائُع اأو �ضخ�ٌص  ����ص مل�ضايق���ة اأو اأن يتحمَّ اأن َيتعرَّ
ٌل يت���وىلَّ م�ضوؤولي���َة حيازة الب�ضائ���ع حل�ضابه موجودًا يف م���كان و�ضولها. وَت�ضري على حق���وق والتزامات  خم���وَّ

امل�ضرتي الذي يتوىلَّ حيازَة الب�ضائع مبوجب هذه الفقرة اأحكاُم الفقرة ال�ضابقة.

نظرة جمملة

1- حتك���م املادة ٨6 التزام امل�ضرتي بحفظ الب�ضائع اإذا كانت خا�ضعة 
ل�ضيطرته وكان يعتزم رف�ضها. وتوازي املادة ٨6 )1( على نحو وثيق، فيما 
 يتعلق بامل�ضرتين، اأحكام املادة ٨5 التي تنطبق على البائعني. فاملادة ٨6 )1( 
تفر����ص عل���ى امل�ض���رتي ال���ذي ا�ضتل���م الب�ضائ���ع ويعت���زم رف�ضه���ا اتخاذ 
االإج���راءات املعقولة املنا�ضبة للظروف ل�ضمان حفظ الب�ضائع.)1( واإ�ضافة 
اإىل ذلك، تنح املادة ٨6 )1( امل�ضرتي الذي يرف�ص الب�ضائع حق االحتفاظ 
بالب�ضائع املرفو�ضة اإىل اأن يرّد له البائع م�ضاريف احلفظ املعقولة. واإذا 
مل يك���ن امل�ضرتي ال���ذي يعتزم رف����ص الب�ضائع قد "ت�ضّل���م" تلك الب�ضائع 
باملعن���ى املق�ض���ود يف امل���ادة ٨6 )1( ولك���ن الب�ضائ���ع و�ضل���ت، مع ذلك، 
 اإىل وجه���ة و�ضولها وُو�ضعت حتت ت�ضرف امل�ض���رتي، ُتلزم املادة ٨6 )2(
 امل�ض���رتي بتويل حيازة الب�ضائع "حل�ضاب البائع"، ويخ�ضع امل�ضرتي الذي 
يت���وىل احلي���ازة يف هذه الظ���روف للحق���وق وااللتزام���ات املتعلقة بحفظ 

الب�ضائع واملن�ضو�ص عليها يف املادة ٨6 )1(.

التطبيق

2- ج���رى اال�ضت�ضه���اد بامل���ادة ٨6 اأو االحتكام اإليها يف ع���دد قليل من 
الق���رارات. وق���د رّك���ز معظم تلك الق���رارات عل���ى املطالب���ة املقدمة من 

 امل�ض���رتي ال�ض���رتداد م�ضاريف حفظ الب�ضائع التي يرغ���ب يف رف�ضها.)2( 
وهك���ذا، ج���رى اال�ضتظهار بامل���ادة ٨6 اأ�ضا�ض���ًا ال�ضرتداد امل�ض���رتي تكلفة 
ر للعقد.)3( ومن الناحية االأخرى،  حف���ظ الب�ضائع امل�ضّلمة بعد ف�ضخه املربَّ
عومل���ت التكاليف التي تكبدها امل�ضرتي على تخزين اأجهزة �ضغط خا�ضة 
مبكيف���ات اله���واء رف�ضه���ا امل�ضرتي، بعد ف�ضخ���ه العقد ف�ضخ���ا �ضليما ويف 
الوق���ت املنا�ض���ب، عل���ى اأنها تعوي����ص ي�ضتحق���ه مبقت�ضى امل���ادة 74، دون 
اإ�ضارة اإىل امل���ادة ٨6.)4( كما اأن تخلف اأحد امل�ضرتين عن الوفاء بالتزامه 
املن�ضو����ص عليه يف املادة ٨6 )1( باتخاذ اإجراءات معقولة حلفظ �ضحنة 
م���ن امل���واد الكيميائية غر املطابق���ة )اإ�ضاف���ة اإىل تخلفه ع���ن بيع املواد 
���ب يف رف�ص املحكمة معظم  الكيميائي���ة كم���ا تقت�ضي املادة ٨٨ )1(( ت�ضبَّ
مطالبت���ه مب�ضاريف تخزين الب�ضائع يف م�ضتودع لقرابة ثالث �ضنوات.)5( 
رة باأن يوقف البائع ت�ضليم الب�ضائع،  وحي���ث طالب م�ضرٍت مطالبة غر مربَّ
ومل يك���ن امل�ضرتي موؤهال لالإعفاء من ع���دم التنفيذ مبوجب املادة 7٩ من 
اتفاقي���ة البيع، ُرف�ض���ت مطالبته بتكالي���ف تخزين الب�ضائ���ع التي �ضلمها 
البائ���ع.)6( واأخرا، اعُترب بائع ُزعم اأنه ت�ضّل���م كمية "زائدة" من الب�ضائع 
تتج���اوز الكمية التي ين�ص عليها العقد ملزما اإما باإعادتها اأو بدفع ثمنها؛ 
ورّدا عل���ى احلج���ة الت���ي تقّدم به���ا امل�ض���رتي وموؤداها اأن امل���ادة ٨6 )1( 
ت�ضم���ح له باالحتفاظ بالب�ضائع التي يعتزم رف�ضه���ا اإىل اأن يعيد له البائع 
امل�ضاريف الت���ي تكبدها حلفظ الب�ضائع، الحظت املحكمة اأن امل�ضرتي مل 

يكن قد تقدم باأي ادعاء باأنه تكبد تلك امل�ضاريف.)7(

احلوا�ضي

)1( كم���ا يف حال���ة الت���زام البائع مبقت�ضى املادة ٨5 باأن يحفظ الب�ضائع، يرد مزي���د من التف�ضيل لواجب حفظ الب�ضائع الواقع على عات���ق امل�ضرتي الذي يرف�ص الب�ضائع يف 

املادة ٨7 )التي ت�ضمح بحفظ الب�ضائع باإيداعها يف م�ضتودع على نفقة الطرف االآخر( ويف املادة ٨٨ )التي جتيز—اأو حتى توجب—يف ظروف معّينة اأن يقوم الطرف امللزم بحفظ 
الب�ضائ���ع ببيعه���ا(، انظر املحكمة العليا ]حمكم���ة اال�ضتئناف[ يف ليوبليانا، �ضلوفينيا، 14 كان���ون االأول/دي�ضمرب 2005 )ق�ضية ب�ضاأن اأبواب وع�ض���ادات اأبواب(، ترجمة باالإنكليزية 
متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214sv.html )حيث مل يرغب بائع يف ا�ضرتداد الب�ضائع التي مت ت�ضليمها )وهي اأبواب وع�ضادات اأبواب( 
بعد اأن ف�ضخ امل�ضرتي العقد ف�ضخا �ضليما، اأ�ضارت املحكمة اإىل املادة ٨٨ )1( )ولكن لي�ص اإىل املادة ٨6( وراأت اأن امل�ضرتي ت�ضرف ت�ضرفا �ضليما ببيع الب�ضائع بغية احلد من تكاليف 
http://cisgw3.law.pace. :ترجمة باالإنكليزية متاحة على العنوان ،(G & D Iberica S.A. v. Cardel) 2002 التخزي���ن(؛ حمكم���ة اال�ضتئناف يف بر�ضلونة، اإ�ضبانيا، 11 اآذار/مار�ص

edu/cases/020311s4.html، حي���ث طبق���ت املحكمة القانون الوطني ال���ذي ي�ضمح باإيداع الب�ضائع لدى املحكمة ل�ضالح البائع، م�ض���رة اإىل اأنه مبوجب املادتني ٨6 و٨7 من اتفاقية 
البيع ميكن اأي�ضا القيام باإيداع الب�ضائع لدى املحكمة ل�ضالح امل�ضرتي.

 )2( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٨67، ]حمكم���ة فوريل، اإيطاليا، 11 كان���ون االأول/دي�ضم���رب 200٨ (Mitias v. Solidea S.r.l)[، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html )ت�ضمح للم�ضرتي با�ضرتداد التكاليف املعقولة املتكبدة لتخزين الب�ضائع بعد اأن ف�ضخ العقد ف�ضخا �ضليما؛ وت�ضر اإىل املادة ٨5 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020311s4.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020311s4.html


ولي����ص اإىل امل���ادة ٨6(؛ لكن انظر ق�ضية كالوت رقم 5٩4 ]املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا 1٩ كانون االأول/دي�ضمرب 2002[، حيث الحظت املحكمة اأن التزام امل�ضرتي 
مبوج���ب امل���ادة ٨6 باتخاذ خطوات معقول���ة حلفظ الب�ضائع يقت�ضر على الفرتات التي تكون فيه���ا الب�ضائع يف حوزة امل�ضرتي، ومل تفر�ص على امل�ض���رتي م�ضوؤولية نقل الب�ضائع غر 

املطابقة الإعادتها اإىل البائع الذي وافق على معاجلة عدم املطابقة )انظر الن�ص الكامل للقرار(.
 )3( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٨67 ]حمكم���ة فوريل، اإيطالي���ا، 11 كان���ون االأول/دي�ضم���رب 200٨ (Mitias v. Solidea S.r.l)[، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html )ت�ضم���ح للم�ض���رتي با�ضرتداد التكاليف املعقولة لتخزين الب�ضائع بعد اأن ف�ضخ العقد ف�ضخا �ضليما؛ وت�ضر اإىل املادة ٨5 ولي�ص 
اإىل املادة ٨6(؛ ق�ضية كالوت رقم 304 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7531([.

)4( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٨5 ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�ضمالية، الواليات املتح���دة، ٩ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩4[ )ت�ضف تكاليف احلفظ باأنها "خ�ضائر تبعّية"(، 

واأكده���ا اجل���زء ذو ال�ضلة من ق�ضي���ة كالوت رقم 13٨ ]حمكمة ا�ضتئناف الواليات املتحدة للدائرة الثانية، الواليات املتح���دة، 6 كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩3، 3 اآذار/مار�ص 1٩٩5[ 
)ت�ضف تكاليف احلفظ باأنها "خ�ضائر عر�ضّية"( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)5( جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 6 حزيران/يونيه 1٩٩1، يونيلك�ص، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 

. www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/910606c1.html

)6( غرف���ة التج���ارة وال�ضناع���ة البلغارية، بلغاري���ا، 12 �ضباط/فرباير 1٩٩٨ )قرار التحكيم رق���م 1٩٩6/11( )ق�ضية ب�ضاأن حبال م�ضنوعة م���ن احلديد ال�ضلب(، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980212bu.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)7( ق�ضية كالوت رقم 155 ]حمكمة النق�ص، فرن�ضا، 4 كانون الثاين/يناير 1٩٩5[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

423 اجلزء الثالث- بيع الب�ضائع



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  424

املادة ٨7

يج���وُز للطرف املل���َزم باتخاذ اإجراءات حفظ الب�ضائع اأن ُيوِدَعه���ا يف ُم�ضتوَدع للغر على نفقة الطرف 
ل م�ضاريف غر معقولة. ي اإىل حتمُّ االآخر ب�ضرط اأن ال توؤدِّ

نظرة جمملة

 1- يف ظروف معينة، تفر�ص اتفاقية البيع على كل من البائع )املادة ٨5( 
وامل�ضرتي )املادة ٨6( التزاما باتخاذ خطوات معقولة حلفظ الب�ضائع التي 
تك���ون يف حي���ازة الطرف اأو حتت ت�ضرف���ه، اإىل جانب احلق يف االحتفاظ 
بالب�ضائ���ع اإىل اأن ي�ضرتد الطرف م�ضاريف احلف���ظ التي اأنفقها. وحتدد 
امل���ادة ٨7 و�ضيل���ة ي�ضتطيع الط���رف من خالله���ا الوف���اء بالتزامه بحفظ 
الب�ضائع، اإذ ي�ضتطيع اأن يودع الب�ضائع يف م�ضتودع طرف ثالث "على نفقة 

ل م�ضاريف غر معقولة". ي اإىل حتمُّ الطرف االآخر ب�ضرط اأن ال توؤدِّ

التطبيق

���ق امل���ادة ٨7 عدد قليل فقط م���ن القرارات، الت���ي كانت تتعلق  2- طبَّ
عادة مبطالبة اأحد الطرفني با�ضرتداد تكاليف اإيداع الب�ضائع يف م�ضتودع. 
وهك���ذا فحيث رف�ص م�ض���رٍت ت�ضّلم �ضاحن���ات واأودعها البائ���ع يف م�ضتودع 
)قب���ل اأن يعي���د بيعه���ا يف نهاية املط���اف اإىل م�ضرت اآخ���ر(، اعتربت هيئة 
حتكي���م اأن ت�ضّرف البائع كان مربرا مبقت�ض���ى املادتني ٨5 و٨7؛ وبعد اأن 
قررت الهيئة اأن تكاليف التخزين كانت معقولة، منحت البائع تعوي�ضا عن 
تل���ك امل�ضروفات.)1( وباملثل، اأ�ضر اإىل املادة ٨7 دعما ال�ضرتداد امل�ضرتي 

تكالي���ف تخزين الب�ضائع امل�ضّلم���ة يف م�ضتودع بعد اأن ف�ضخ امل�ضرتي العقد 
را.)2( وحّملت هيئة حتكيم اأخرى م�ضرتيا خالف العقد م�ضوؤولية  ف�ضخا مربَّ
التكالي���ف التي تكبدها البائ���ع الإيداع الب�ضائع يف م�ضت���ودع؛ غر اأن هيئة 
التحكي���م رف�ضت مطالبة البائ���ع احل�ضول على تعوي�ص ع���ن التلف الذي 
اأ�ض���اب الب�ضائع نتيجة لفرتة التخزي���ن الطويلة، الأن تبعة الهالك مل تكن 
قد انتقلت اإىل امل�ضرتي مبقت�ضى القواعد املنطبقة.)3( وحيث كان امل�ضرتي 
قد ف�ضخ العقد ح�ضب االأ�ضول، رف�ضت هيئة حتكيم مطالبة البائع مبقت�ضى 
امل���ادة ٨7 )وامل���ادة ٨5( با�ضرتداد نفقات تخزي���ن الب�ضائع، الأن امل�ضرتي 
مل يخ���ّل بالتزامات���ه.)4( كم���ا اأن التكاليف التي تكبده���ا امل�ضرتي لتخزين 
اأجهزة �ضغط خا�ضة مبكيف���ات الهواء رف�ضها امل�ضرتي عوملت باعتبارها 
 تعوي�ض���ا م�ضتحق���ا مبقت�ض���ى امل���ادة 74، دون رج���وع اإىل امل���ادة ٨7.)5( 
ويف ق�ضي���ة التم����ص فيه���ا امل�ض���رتي تدب���ر انت�ض���اف موؤقت���ا ملن���ع اإعادة 
بي���ع مك���ّون اأ�ضا�ض���ي م���ن مكّون���ات ماكين���ات �ضناعي���ة كان البائ���ع ق���د 
احتف���ظ به بع���د تخل���ف امل�ضرتي ع���ن ت�ضدي���د الثم���ن الكام���ل، اعتربت 
ن اإىل م�ضت���ودع، ولك���ن يتعني على  املحكم���ة اأن���ه يح���ق للبائ���ع نق���ل املك���وِّ
البائ���ع اأن يدف���ع بنف�ض���ه م�ضاري���ف اإيداع املك���ون، الأنه ال ميك���ن التعويل 
عل���ى امل���ادة ٨7 يف ق�ضية تتعل���ق بتداب���ر انت�ض���اف موؤقت���ة.)6( واأ�ضارت 
حمكم���ة اأخ���رى اإىل املادت���ني ٨6 و٨7 ل���دى اتخ���اذ قراره���ا باأن���ه يج���وز 
 للم�ض���رتي امللزم باتخاذ خط���وات حلفظ الب�ضائع اأن ي���ودع تلك الب�ضائع 

لدى املحكمة.)7(

احلوا�ضي

)1( ق�ضي���ة كالوت رق���م 141 ]هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ض���ي، 25 ني�ضان/اأبريل 1٩٩5 )قرار التحكيم رقم 

1٩٩4/1٩2([، اأي�ضا يف يونيلك�ص.
)2( ق�ضية كالوت رقم 304 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩4 )قرار التحكيم رقم 7531([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)3( ق�ضية كالوت رقم 104 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1٩٩3 )قرار التحكيم رقم 71٩7([ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)4( ق�ضية كالوت رقم 2٩3 ]هيئة التحكيم الوّدي يف هامبورغ، اأملانيا، 2٩ كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)5( ق�ضي���ة كالوت رق���م ٨5 ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطق���ة نيويورك ال�ضمالية، الواليات املتحدة، ٩ اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩4[ )ت�ض���ف ا�ضرتداد تكاليف احلفظ باأنه "تعوي�ص 

تبع���ي" م�ضتح���ق مبوجب املادة 74( )انظر الن�ص الكامل للقرار(، مت تاأكيدها يف اجل���زء ذي ال�ضلة من ق�ضية كالوت رقم 13٨ ]حمكمة ا�ضتئناف الواليات املتحدة للدائرة الثانية، 
الواليات املتحدة، 6 كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩3، 3 اآذار/مار�ص 1٩٩5[ )ت�ضف ا�ضرتداد تكاليف احلفظ باأنه "تعوي�ص عر�ضي"( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

)6( ق�ضيتا كالوت رقم ٩6 ورقم 200 ]حمكمة كانتون فود، �ضوي�ضرا، 17 اأيار/مايو 1٩٩4[ )تتناول اخلال�ضتان كلتاهما نف�ص الق�ضية( )انظر الن�ص الكامل للقرار(.

http://cisgw3.law.pace. :ترجمة باالإنكليزية متاحة على العنوان ،(G & D Iberica S.A. v. Cardel) 2002 7( حمكم���ة اال�ضتئن���اف يف بر�ضلونة، اإ�ضبانيا، 11 اآذار/مار����ص(

edu/cases/020311s04.html. طبق���ت املحكم���ة القانون الوطني الذي ي�ضمح باإيداع الب�ضائع لدى املحكمة ل�ضال���ح البائع، م�ضرة اإىل اأنه مبوجب املادتني ٨6 و٨7 من اتفاقية البيع 
ميكن اأي�ضا اإيداع الب�ضائع لدى املحكمة ل�ضالح امل�ضرتي.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020311s04.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020311s04.html


املادة ٨٨

)1( يج���وز للط���رف املَلزم بحفظ الب�ضائ���ع وفقًا الأحكام امل���ادة ٨5 اأو امل���ادة ٨6 اأن يبيعها بجميع 
ر الطرُف االآخر ب�ض���ورة غر معقولة عن حيازة الب�ضائ���ع اأو عن ا�ضرتدادها اأو عن  الط���رق املنا�ضب���ة اإذا تاأخَّ
ه اإىل الطرف االآخر اإخطارًا ب�ضروط معقولة بعزمه على اإجراء  َدفع الثمن اأو م�ضاريف حفظها ب�ضرط اأن يوجِّ

البيع.

ًة للتلف ال�ضري���ع اأو كان حفُظها ينطوي على م�ضاريَف غر معقولة،  )2( اإذا كان���ت الب�ضائُع ُعر�ضَ
وج���ب عل���ى الطرف امللَزم بحف���ظ الب�ضائع وفقا الأحكام امل���ادة ٨5 اأو املادة ٨6 اأن يتَّخ���َذ االإجراءات املعقولة 

ه اإىل الطرف االآخر اإخطارًا بعزمه على اإجراء البيع. لبيعها. ويجب عليه، قدر االإمكان، اأن ُيوجِّ

)3( يح���ق للطرف الذي يبيع الب�ضائع اأن َيقتطع من قيم���ة البيع َمبلغًا ُم�ضاويًا للم�ضاريف املعقولة 
حلفظ الب�ضائع وبيعها. ويتوّجب عليه للطرف االآخر املبلغ املتبّقي.

نظرة جمملة

1- مبوجب املادة ٨٨، ميكن اأن يكون للطرف امللزم وفقا الأحكام املادة 
٨5 اأو امل���ادة ٨6 بحفظ الب�ضائع ل�ضالح الط���رف االآخر حق بيع الب�ضائع 

اإىل طرف ثالث، بل ميكن اأن يكون ملزما بذلك. 

 املادة ٨٨ )1(: خيار الطرف الذي يحفظ الب�ضائع
 يف بيعها اإىل طرف ثالث

2- رئ���ي يف ع���دة قرارات اأن الط���رف امللزم بحف���ظ الب�ضائع يحق له 
مبوجب املادة ٨٨ )1( اأن يبيعها اإىل طرف ثالث. فحيث رف�ص م�ضرٍت ت�ضّلم 
ال�ضاحنات التي تعاقد على �ضرائها، ما جعل البائع ملزما بحفظ الب�ضائع 
مبوجب املادة ٨5، رئي اأن للبائع احلق يف اإعادة بيع هذه ال�ضاحنات ب�ضعر 
ال�ضوق عندما ا�ضتمر امل�ضرتي يف رف�ص ت�ضّلمها.)1( ويف ق�ضية اأخرى، رئي 
اأن للم�ضرتي احلق يف بيع تركيبات �ضقائل عندما ف�ضخ امل�ضرتي العقد عن 
ح���ق بعد اأن مت ت�ضليم الب�ضائع، ما جعل���ه ملزما بحفظها عمال باملادة ٨6 
ل�ضالح البائع، وبعد اأن رف�ص البائع ا�ضتعادة الب�ضائع.)2( وحيث مل يرغب 
بائ���ع يف ا�ضرتج���اع ب�ضائع مت ت�ضليمها )اأبواب وع�ض���ادات اأبواب( بعد اأن 
 ف�ض���خ امل�ض���رتي العقد ف�ضخا �ضليم���ا، اأ�ضارت املحكم���ة اإىل املادة ٨٨ )1(

وراأت اأن امل�ضرتي ت�ضرف ت�ضرفا �ضليما ببيع الب�ضائع بغية خف�ص تكاليف 
التخزي���ن.)3( ويف قرار اآخ���ر، كان امل�ضرتي قد ف�ضخ، عن حق، عقدا يتعلق 
مبالب�ص جين ز تبنيَّ اأنها غ���ر مطابقة، ويف 22 اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩3 اأتاح 
امل�ضرتي املالب�ص للبائع الإعادتها، لكن البائع مل ي�ضرتجعها؛ واأقرت املحكمة 
 بي���ع امل�ض���رتي للب�ضائع، الذي ح���دث يف الفرتة ب���ني ني�ضان/اأبريل 1٩٩5 
وت�ضرين الثاين/نوفمرب 1٩٩6.)4( واأقرت املحكمة اأي�ضا ت�ضرفات امل�ضرتي 
املتمثلة يف التخل�ص من جزء من املالب�ص تلوَّث بالفطريات؛ وكان امل�ضرتي 
ق���د باعها عرب "تن زيالت خا�ضة" لب�ضائع ذات نوعية من الدرجة الثانية، 
وكان ق���د مت اإخط���ار البائ���ع باأن امل�ض���رتي �ضيبداأ يف البي���ع بغية ا�ضرتجاع 
ل رف�ص  التكاليف التي تكبدها، ما مل يقرتح البائع حال اآخر.)5( وحيث �ضكَّ

م�ضرت دفع ثم���ن ال�ضراء اأو ت�ضلُّم الب�ضائع خمالفة للعقد، راأت حمكمة اأنه 
يح���ق للبائع وقف ت�ضلي���م الب�ضائع واتخاذ تداب���ر للتخفيف من اخل�ضارة 

عن طريق بيع الب�ضائع.)6(

3- ويف ق���رار اآخر مّت التو�ضل اإليه وفقا للقانون الداخلي املنطبق ولكن 
بررت���ه هيئة التحكي���م بالرجوع اإىل امل���ادة ٨٨ من اتفاقي���ة البيع، وافقت 
هيئة حتكي���م على قرار اأحد الطرفني بالتخل�ص م���ن بع�ص الب�ضائع وبيع 
املتبق���ي منها؛ وكان البائع قد اأوقف ت�ضليم معدات الأن امل�ضرتي رف�ص دفع 
الثم���ن، واأكدت هيئة التحكيم اأن "حق البائ���ع يف بيع املعدات غر امل�ضلَّمة 
للتخفي���ف م���ن االأ�ضرار التي تلحق ب���ه يتوافق مع قانون العق���ود التجارية 
ال���دويل املعرتف ب���ه. وقد ا�ضتوفيت جميع �ضروط امل���ادة ٨٨ من االتفاقية 
يف ه���ذه الق�ضية، فق���د كان هناك تاأّخر غر معقول م���ن امل�ضرتي يف دفع 
الثم���ن، ووجه ل���ه البائع اإخطارا قب���ل مدة معقولة بعزمه عل���ى البيع".)7( 
وحتدي���دا، راأت هيئ���ة التحكي���م اأن البائ���ع اأثب���ت اأنه بذل جه���ودا معقولة 
الإع���ادة بيع الب�ضائع، باإثباته اأنه بحث عن م�ضرتين يف كافة اأنحاء العامل، 
وق���دم اأي�ضا تف�ضرا معقوال ل�ضبب ع���دم ح�ضول الب�ضائع على ثمن يعادل 
الثمن الوارد يف العقد االأ�ضلي. واأثبت البائع اأي�ضا اأنه بذل ق�ضارى جهده 
الإع���ادة بيع الب�ضائع، باإثب���ات اأن اجلزء من املعدات ال���ذي قرر التخل�ص 
منه كخردة مل يكن بالو�ضع اإعادة بيعه. ويف ما يتعلق باالإخطار، كان البائع 
ق���د اأبل���غ امل�ضرتي بعزمه على اإعادة البيع، وعل���ى الرغم من اأنه مل يخطر 
امل�ض���رتي بعزمه على التخل�ص م���ن بع�ص املعدات كخ���ردة، فاإن امل�ضرتي 
مل ُيج���ب ق���ط على االإخط���ارات بالبيع. ومن الوا�ض���ح اأن امل�ضرتي مل يكن 
مهتم���ا حقيقًة با�ضتالم الب�ضائع واأنه مل يتعر�ص لالإجحاف.)٨( بيد اأنه مت 
 اال�ضت�ضهاد بعدم الوفاء ب�ضرط االإخطار املن�ضو�ص عليه يف املادة ٨٨ )1( 
لتربي���ر رف����ص اإح���دى املحاك���م حجة وكي���ل �ضحن ب���اأن امل���ادة ٨٨ تدعم 
 مطالبت���ه مبلكية الب�ضائع الت���ي كان ُيفرت�ص اأن ي�ضلمه���ا اإىل امل�ضرتي.)٩( 
وم���ن الناحي���ة االأخ���رى، ارت���اأت اإح���دى املحاك���م اأن البائع وف���ى ب�ضرط 
االإخط���ار املن�ضو�ص عليه يف امل���ادة ٨٨ )1( عندما حاول اإبالغ امل�ضرتي، 
بوا�ضطة الفاك�ص )والهاتف(، بعزمه على اإعادة البيع؛ فقد اأُر�ضل الفاك�ص 
اإىل الرقم ال�ضحيح )وبذلك يكون، مبوجب املادة 27، �ضاري املفعول حتى 
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واإن مل ي�ضل(، واملدة البالغة 14 يوما التي اأعطاها البائع للم�ضرتي لت�ضلُّم 
الب�ضائع كانت معقولة مبوجب املادة ٨٨ )1(.)10(

4- واأ�ضارت قرارات اأخرى اإىل حدود لالإذن بالبيع الذي تنحه املادة 
٨٨ )1(. وم���ن ثم فحيث امتنع بائع عن ت�ضليم اأحد مكونات ماكينات الأن 
امل�ضرتي مل يدفع �ض���وى جزء من الثمن، والتم�ص امل�ضرتي تدبر انت�ضاف 
موؤقت���ا �ضعي���ا اإىل من���ع البائع من بيع املك���ون اإىل اأي طرف ثال���ث، �ضّلمت 
املحكم���ة باأن املادة ٨٨ )1( من �ضاأنها اأن تاأذن للبائع باإعادة بيع الب�ضائع 
لو اأّخر امل�ضرتي دفع ثمنها تاأخرا غر معقول.)11( بيد اأن املحكمة اأ�ضدرت 
االأمر مبنع اإعادة البيع، بحجة اأنها غر ملزمة باملادة ٨٨ من اتفاقية البيع 
يف دع���وى ترم���ي اإىل احل�ضول على تدب���ر انت�ضاف موؤق���ت.)12( وارتاأت 
اإح���دى هيئات التحكي���م اأنه مبقت�ضى املادة ٨٨ )1( ال يجوز لبائع اأن يعيد 
بي���ع الب�ضائع غر امل�ضلَّمة )وم���ن ثم ا�ضرتداد م�ضاري���ف حفظ الب�ضائع 
واإع���ادة بيعها( اإال اإذا كان امل�ضرتي قد اأخ���ّل بالتزامه بدفع ثمن الب�ضائع 
اأو ت�ضلُّمه���ا. ويف الق�ضية مو�ضع النظر كان البائع هو الذي ارتكب خمالفة 
جوهري���ة وكان امل�ض���رتي هو م���ن ف�ضخ العق���د عن حق؛ ومن ث���م خل�ضت 
 هيئ���ة التحكي���م اإىل اأنه ال يحق للبائ���ع اأن ي�ضتند اإىل امل���ادة ٨٨ )1(.)13(

وراأت حمكم���ة اأخرى اأن امل�ضرتي ال يحق له مبوجب املادة ٨٨ )1( اأن يبيع 
الب�ضائ���ع )ما مل يكن بو�ضع���ه اأن يفعل ذلك بثمن اأعلى م���ن الثمن الوارد 
يف العق���د املربم مع البائ���ع( حيث التم�ص البائع اإع���ادة الب�ضائع ردا على 
االإخط���ار الذي وجهه اإليه امل�ضرتي بعدم املطابق���ة.)14( ويف ق�ضية اأخرى، 
راأت حمكم���ة اأن���ه يحق للبائع اأن يعي���د بيع الب�ضائع حي���ث عمد امل�ضرتي، 
ا�ضتن���ادا اإىل رف�ضه الب�ضائع رف�ضا غ���ر �ضليم، اإىل تاأخر قبول الب�ضائع 

تاأخرا غر معقول.)15(

 

 املادة ٨٨ )2(: التزام الطرف الذي 
 يحفظ الب�ضائع باتخاذ تدابر معقولة 

لبيعها لطرف ثالث

5- اعُت���رب اأن االلت���زام باتخاذ تداب���ر معقولة الإعادة بي���ع الب�ضائع، 
ال���ذي تفر�ضه امل���ادة ٨٨ )2( على الط���رف امللزم بحف���ظ الب�ضائع وفقا 
الأح���كام املادة ٨5 اأو امل���ادة ٨6 اإذا كانت الب�ضائع عر�ضة للتلف ال�ضريع اأو 
اإذا كان حفظه���ا ينطوي عل���ى م�ضاريف غر معقولة، قد انُتهك حيث قام 
م�ضرت مت�ضرر باإيداع الب�ضائع التي كان قد ا�ضتلمها مبقت�ضى عقد مف�ضوخ 
)وكان يح���اول اإعادته���ا اإىل البائ���ع( يف م�ضتودع، مكث���ت فيه قرابة ثالث 
�ضن���وات تراكمت خالله���ا ر�ضوم التخزين. فقد خل�ض���ت هيئة حتكيم اإىل 
 اأن امل�ض���رتي تخلف عن الوفاء بااللتزام الذي تفر�ضه عليه املادة ٨٨ )2( 
باإع���ادة البيع، وهو التزام ن�ضاأ عندما بلغت ر�ضوم التخزين م�ضتويات غر 
معقول���ة )حيث بلغت يف نهاية املطاف ما يقرب من الثمن املن�ضو�ص عليه 
يف العق���د ل�ضراء الب�ضائ���ع(؛ ونتيج���ة ملخالفة امل�ضرتي للم���ادة ٨٨ )2(، 
رف�ض���ت هيئة التحكيم اجل���زء االأكرب م���ن مطالبة امل�ض���رتي للبائع بدفع 
م�ضاري���ف حف���ظ الب�ضائ���ع.)16( ومن الناحي���ة االأخرى، انط���وت قرارات 
اأخ���رى عل���ى ظ���روف اعُترب اأنه���ا ال تفر�ص االلت���زام مبحاولة اإع���ادة بيع 
الب�ضائ���ع املن�ضو����ص عليه يف امل���ادة ٨٨ )2(. ومن ثم فل���دى اإ�ضدار اأمر 
نات ماكينات  ن اأ�ضا�ضي من مكوِّ موؤقت مبنع بائع مت�ضرر من اإعادة بيع مكوِّ
�ضناعي���ة، كان البائع قد احتفظ به الأن امل�ض���رتي مل ي�ضدد له كامل الثمن 
املذكور يف العقد، اأ�ضارت املحكمة اإىل اأن املادة ٨٨ )2( لي�ص من �ضاأنها اأن 

ن املذكور، الأنه غر معّر�ص للتلف ال�ضريع.)17( ورئي  ُتل���زم البائع ببيع املكوِّ
اأن بائع���ا مت�ض���ررا امتنع، عن ح���ق، عن ت�ضليم حلم غ���زال عندما رف�ص 
امل�ضرتي دفع الثمن، غر ملزم ببيع الب�ضائع مبوجب املادة ٨٨ )2(، "الأن 
اللحوم املعنية ميكن حفظه���ا بالتجميد، والأن تكلفة هذا احلفظ ال تتعدى 
ن�ضب���ة 10 يف املائ���ة من قيمة اللح���وم، والأن انخفا�ص اأ�ضع���ار حلم الغزال 
املتوق���ع حدوثه بعد عطل���ة عيد امليالد ال ي�ضكل تلف���ا" باملعنى املق�ضود يف 
امل���ادة ٨٨ م���ن االتفاقي���ة.)1٨( ويف ق�ضية اأخ���رى، �ضمح البائ���ع جلزء من 
الب�ضائع، التي كانت قابلة للتلف ال�ضريع، باأن يتلف، ومنح البقية ملنظمات 
خري���ة، دون تق���دمي اأي دليل على عجزه ع���ن اإعادة بي���ع الب�ضائع؛ وراأت 
املحكم���ة اأن البائع، بتخلفه عن اأداء واجبه املتمثل يف اإعادة بيع الب�ضائع، 
ال ي�ضتح���ق اأن ي�ض���رتد �ض���وى 25 يف املائة م���ن ال�ضعر املن�ضو����ص عليه يف 

العقد.)1٩(

 املادة ٨٨ )3(: الت�ضرف
يف ح�ضيلة البيع

6- تناول���ت ع���دة قرارات توزي���ع ح�ضيل���ة البيع مبقت�ضى امل���ادة ٨٨. 
فوفقا للم���ادة ٨٨ )3(، يحق للطرف الذي ب���اع الب�ضائع عمال باملادة ٨٨ 
اأن يقتط���ع من ح�ضيلة البي���ع "مبلغا م�ضاويا للم�ضاري���ف املعقولة حلفظ 
الب�ضائ���ع وبيعه���ا"، ولكن يتوج���ب عليه اأن ي�ض���دد "للط���رف االآخر املبلغ 
املتبق���ي". ويف اإحدى الق�ضايا راأت هيئة حتكي���م، طبقت القانون الوطني 
ولك���ن دعمت قرارها اأي�ضا باالإ�ضارة اإىل امل���ادة ٨٨ )3(، اأنه يجوز للبائع 
املت�ض���رر ال���ذي كان ق���د قام، ع���ن حق، باإع���ادة بيع الب�ضائ���ع اإىل طرف 
ثال���ث، اأن يقتط���ع من ح�ضيل���ة البيع امل�ضاري���ف التي حتمله���ا يف القيام 
بالبي���ع، واأن يقي���د املبلغ املتبق���ى ملقابلة التزام امل�ض���رتي مبقت�ضى العقد؛ 
وراأت هيئ���ة التحكيم اأن البائع وّثق هذه التكالي���ف واأثبتها ب�ضورة كافية، 
واأن امل�ض���رتي مل يق���دم م���ا يثب���ت اعرتا�ضاته عل���ى الوثائ���ق.)20( وباملثل، 
اعُت���رب اأنه يحق لبائع اأع���اد، عن حق، بيع ب�ضائ���ع كان امل�ضرتي قد رف�ص 
ت�ضّلمه���ا اأن ي�ض���رتد م�ضاريف "اإزال���ة عيوب الب�ضائع، الت���ي ن�ضاأت خالل 
ف���رتة التخزين، الأن���ه من دون اإزالة هذه العيوب مل يك���ن ]البائع[ ي�ضتطيع 
بي���ع الب�ضائ���ع.")21( وباملثل، رئ���ي اأن م�ضرتيا ف�ضخ العقد، ع���ن حق، وباع 
را بع���د اأن رف�ص البائع ا�ضتعادتها قدم معرو�ضات توثق  الب�ضائع بيعا مربَّ
توثيق���ا كافيا الرب���ح االإجمايل الذي حققه من البي���ع، واأن البائع مل يقدم 
اعرتا�ض���ا حمددا على الوثائق املقدمة؛ غر اأن���ه ُرف�ص منح امل�ضرتي حق 
ح�ض���م م�ضاريف اأخ���رى )تكاليف الوكيل وتكالي���ف النقل( الأنه مل يتمكن 
من اإثبات اأنه ي�ضتحق تلك احل�ضومات.)22( وعالوة على ذلك راأت املحكمة 
 يف القرار ذاته اأن مطالبة البائع املخالف للعقد، مبقت�ضى املادة ٨٨ )3(،
باملبل���غ املتبقي م���ن ح�ضيلة البي���ع تخ�ض���ع للمعاو�ضة مبطالب���ة امل�ضرتي 
بتعوي����ص مبقت�ض���ى املادت���ني 45 و74؛ فعلى الرغم م���ن اأن املادة ٨٨ )3( 
ال ت�ض���ر اإال اإىل ح���ق الط���رف البائ���ع يف اأن يح�ض���م م���ن ح�ضيل���ة البي���ع 
التكالي���ف املعقول���ة حلف���ظ الب�ضائ���ع وبيعه���ا، اأ�ض���ارت املحكم���ة اإىل اأن 
اتفاقي���ة البيع تت�ضمن مبداأ عاما باملعن���ى املق�ضود يف املادة 7 )2( يجيز 
مقا�ضة املطالبات املتبادلة النا�ضئة مبقت�ضى االتفاقية )وهي هنا مطالبة 
امل�ض���رتي بالتعوي����ص ومطالبة البائ���ع باملبلغ املتبقي م���ن ح�ضيلة البيع(؛ 
بي���د اأن املحكمة رف�ض���ت اأن تبت فيما اإن كان حق امل�ضرتي يف املقا�ضة بني 
مطالبت���ه بالتعوي�ص وم�ضوؤوليته عن املبل���غ املتبقي من ح�ضيلة البيع ينبثق 
 م���ن االتفاقية مبا�ض���رة اأم من القان���ون الوطني املنطبق ال���ذي يوؤدي اإىل

النتيجة نف�ضها.)23(



احلوا�شي

)١( هيئ���ة التحكي���م التج�ري الدويل بغرفة التج����رة وال�شن�عة يف االحت�د الرو�شي، االحت�د الرو�شي، ٢٥ ني�ش�ن/اأبريل ١٩٩٥ )ق���رار التحكيم رقم ٩٤/١٤٢( )ق�شية ب�ش�أن 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950425r2.html :ش�حن�ت(، ترجمة ب�الإنكليزية مت�حة يف االإنرتنت على العنوان�
)٢( ق�شية كالوت رقم ٣٠٤ ]هيئة التحكيم الت�بعة لغرفة التج�رة الدولية، ١٩٩٤ )قرار التحكيم رقم ٧٥٣١ )ق�شية ب�ش�أن تركيب�ت �شق�ئل(( )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

)٣( املحكم���ة العلي���� ]حمكم���ة اال�شتئن�ف[ يف ليوبيلي�ن����، �شلوفيني�، ١٤ ك�نون االأول/دي�شم���ر ٢٠٠٥ )ق�شية ب�ش�أن اأب���واب وع�ش�دات اأبواب(، ترجم���ة ب�الإنكليزية مت�حة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051214sv.html :االإنرتنت على العنوان
)٤( ق�شية كالوت رقم ٣٤٨ ]املحكمة االإقليمية العلي� يف ه�مبورغ، اأمل�ني�، ٢٦ ت�شرين الث�ين/نوفمر ١٩٩٩ )ق�شية ب�ش�أن مالب�ص جين ز([ )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

)٥( املرجع نف�شه )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

 (China Yituo Group Company v. Germany Gerhard Freyso املحكم���ة ال�شعبية االبتدائي���ة الث�نية يف �شنغه�ي، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٨ )٦(

(LTD GmbH & Co. KG، مت�ح���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=64، ترجمة ب�الإنكليزية مت�حة يف االإنرتنت على 
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980622c1.html :العنوان

)٧( حمكمة املط�لب�ت بني اإيران والوالي�ت املتحدة، ٢٨ متوز/يوليه ١٩٨٩ (Watkins-Johnson Co., Watkins-Johnson Ltd. v. Islamic Republic of Iran)، يونيلك�ص.

)٨( املرجع نف�شه.

)٩( ق�شية كالوت رقم ٤٨٥ ]حمكمة مق�طعة ن�ف�را، اإ�شب�ني�، ٢٢ ك�نون الث�ين/ين�ير ٢٠٠٣[.

)١٠( ق�شية كالوت رقم ٥٤٠ ]املحكمة االإقليمية العلي� يف غرات�ص، النم�ش�، ١٦ اأيلول/�شبتمر ٢٠٠٢

)١١( حمكم���ة مق�طع���ة ن�ف����را، اإ�شب�ني�، ٢٢ ك�نون الث�ين/ين�ير ٢٠٠٣ )ق�شية ب�ش�أن ب�ش�ئع(. رغم اأن امل�ش���رتي مل يدفع �شوى جزء من الثمن، مل يف�شخ الب�ئع العقد، ولذلك 

ميكن اأن ُيفرت�ص اأنه ملزم بحفظ الب�ش�ئع عمال ب�مل�دة ٨٥.
)١٢( ق�شيت� كالوت رقم ٩٦ ورقم ٢٠٠ ]حمكمة ك�نتون فود، �شوي�شرا، ١٧ اأي�ر/م�يو ١٩٩٤[ )تتن�ول اخلال�شت�ن كلت�هم� نف�ص الق�شية(. املحكمة االإقليمية العلي� يف غرات�ص، 

النم�ش�، ١٦ اأيلول/�شبتمر ٢٠٠٢ )ق�شية ب�ش�أن مالب�ص(.
)١٣( ق�شية كالوت رقم ٢٩٣ ]هيئة ه�مبورغ للتحكيم الوّدي، اأمل�ني�، ٢٩ ك�نون االأول/دي�شمر ١٩٩٨[ )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

)١٤( هيئ���ة التحكي���م التج����ري االأجنبي امللحقة بغرف���ة التج�رة اليوغو�شالفية يف بلغ���راد، �شربي�، ٢٥ اأي�ر/م�ي���و ٢٠٠١[ )ق�شية ب�ش�أن توت(، ترجم���ة ب�الإنكليزية مت�حة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010525sb.html :االإنرتنت على العنوان
)١٥( حمكمة الوالي�ت املتحدة ملنطقة ك�ليفورني� ال�شرقية، الوالي�ت املتحدة، ١٩ اأي�ر/م�يو ٢٠٠٨ (The Rice Corporation v. Grain Board of Iraq) مت�حة يف االإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u1.html :العنوان
)١٦( جلنة التحكيم االقت�ش�دي والتج�ري الدويل ال�شينية، جمهورية ال�شني ال�شعبية، ٦ حزيران/يونيه ١٩٩١، يونيلك�ص. الحظت هيئة التحكيم اأي�ش� اأن اإع�دة امل�شرتي بيع 

الب�ش�ئع عمال ب�مل�دة ٨٨ )٢( مل يكن من �ش�أنه� اجتن�ب اأو خف�ص تدهور ح�لة الب�ش�ئع )مواد كيمي�ئية( الذي حدث خالل فرتة التخزين الطويلة.
)١٧( ق�شيت� كالوت رقم ٩٦ ورقم ٢٠٠ ]حمكمة ك�نتون فود، �شوي�شرا، ١٧ اأي�ر/م�يو ١٩٩٤[ )تتن�ول اخلال�شت�ن كلت�هم� نف�ص الق�شية( )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

)١٨( ق�شية كالوت رقم ٣٦١ ]املحكمة االإقليمية العلي� يف براون�شف�يغ، اأمل�ني�، ٢٨ ت�شرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩[ )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

)١٩( هيئ���ة التحكي���م التج�ري ال���دويل بغرفة التج�رة وال�شن�عة يف االحت�د الرو�شي، االحت�د الرو�شي، ١٠ �شب�ط/فراي���ر ٢٠٠٠، ترجمة ب�الإنكليزية مت�حة يف االإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000210r1.html :العنوان
)٢٠( حمكمة املط�لب�ت بني اإيران والوالي�ت املتحدة، ٢٨ متوز/يوليه ١٩٨٩ (Watkins-Johnson Co., Watkins-Johnson Ltd. v. Islamic Republic of Iran)، يونيلك�ص.

)٢١( هيئ���ة التحكي���م التج�ري الدويل بغرفة التج�رة وال�شن�عة يف االحت����د الرو�شي، االحت�د الرو�شي، ٢٥ ني�ش�ن/اأبريل ١٩٩٥ )ق���رار التحكيم رقم ٩٤/١٤٢ )ق�شية ب�ش�أن 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950425r2.html :ش�حن�ت(، ترجمة ب�الإنكليزية مت�حة يف االإنرتنت على العنوان�
)٢٢( ق�شية كالوت رقم ٣٤٨ ]املحكمة االإقليمية العلي� يف ه�مبورغ، اأمل�ني�، ٢٦ ت�شرين الث�ين/نوفمر ١٩٩٩[ )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

)٢٣( املرجع نف�شه )انظر الن�ص الك�مل للقرار(.

٤٢٧ اجلزء الثالث- بيع الب�شائع





الأحكام اخلتامية
اجلزء الرابع





 نظرة جمملة

هة يف املقام  1- اجلزء الرابع هو اآخر اأق�ضام االتفاقية. وهو يت�ضّمن ما ميكن و�ضفه باأنه اأحكام القانون الدويل العام يف االتفاقية—اأي االأحكام املوجَّ
االأول اإىل ال���دول ذات ال�ضي���ادة التي �ضت�ضب���ح اأو ميكن اأن ت�ضبح دوال متعاقدة يف االتفاقية. وتتناول االأحكام الواردة يف اجلزء الرابع امل�ضائل التالية: وديع 
 االتفاقية املعنيَّ )املادة ٨٩(؛ والعالقة بني االتفاقية واالتفاقات الدولية االأخرى التي تت�ضمن "اأحكاما ب�ضاأن املوا�ضيع التي تنظمها هذه االتفاقية " )املادة ٩0(؛ 
والتوقيع على االتفاقية والت�ضديق عليها وقبولها واإقرارها واالن�ضمام اإليها )املادة ٩1(؛ واالإعالنات التي تن�ص على اأن الدولة املتعاقدة لن تلتزم باجلزء 
 الثاين اأو اجلزء الثالث من االتفاقية )املادة ٩2(؛ واالإعالنات املتعلقة بالوحدات االإقليمية للدولة املتعاقدة )ال�ضرط اخلا�ص بالدول االحتادية( )املادة ٩3(؛ 
ق "على املوا�ضيع التي تنظمها هذه االتفاقية نف�َص القواعد القانونية اأو قواعد  واالإعالنات التي ت�ضتبعد تطبيق االتفاقية على عقود البيع يف الدول التي ُتطبِّ
قانوني���ة تت�ض���ل به���ا ات�ضاال وثيقا" )امل���ادة ٩4(؛ واالإعالنات التي تن�ص عل���ى اأن الدولة املتعاقدة لن تلت���زم بالفقرة الفرعي���ة )1( )ب( من املادة 1 من 
االتفاقي���ة )امل���ادة ٩5(؛ واالإعالنات التي تن�ص على اأن قواعد االتفاقية التي تلغي �ض���رط الكتابة ال تنطبق عندما يكون مكان عمل اأحد الطرفني يف الدولة 
الت���ي اأ�ض���درت االإعالن )املادة ٩6(؛ وعملية اإ�ض���دار االإعالن و�ضحبه وتاريخ بدء �ضريان���ه )املادة ٩7(؛ واقت�ضار االإعالنات امل�ضم���وح بها على االإعالنات 
امل���اأذون به���ا �ضراح���ة يف االتفاقية )املادة ٩٨(؛ والوقت الذي يبداأ فيه �ضري���ان االتفاقية فيما يتعلق بالدولة املتعاقدة )تاري���خ بدء ال�ضريان(، واالن�ضحاب 
من االتفاقيات ال�ضالفة )املادة ٩٩(؛ وتوقيت عقود البيع والعرو�ص املتعلقة بها من حيث �ضلتها ب�ضريان االتفاقية )املادة 100(؛ واالن�ضحاب من االتفاقية 

)املادة 101(.
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املادة ٨٩

ُيعنيَّ االأمنُي العام لالأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.

نظرة جمملة

1- وفقا للعادة املتبعة فيما يتعلق باالتفاقيات التي تعدها االأمم املتحدة، 
ت�ضمي املادة ٨٩ االأمني العام لالأمم املتحدة وديعا لالتفاقية. وال تبنيِّ هذه 
امل���ادة واجب���ات االأمني الع���ام؛ اإال اأن االتفاقية تن�ص عل���ى وظائف الوديع 
 والتزامات���ه يف مواد اأخرى، من بينها املواد ٩1 )4(، و٩3 )2(، و٩7 )2( 

و)4(، و٩٩ )2( و)6(، و101 )1( و)2(.

ن���ة اأي�ض���ا يف الب���اب ال�ضابع )جه���ات االإيداع  2- وواجب���ات الودي���ع مبيَّ
واالإ�ضع���ارات والت�ضويبات والت�ضجيل( م���ن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات   
)1٩6٩(، امل���واد 76 اإىل ٨0. وت�ض���رد املادة 77 )1( م���ن قانون املعاهدات 

وظائف الوديع.

3- وي�ضطل���ع بواجب���ات الودي���ع ووظائف���ه ق�ض���م املعاه���دات مبكت���ب 
 Depositary. :ال�ضوؤون القانونية باالأمم املتحدة بنيوي���ورك، على العنوان
 Functions of the Treaty Section, Office of Legal Affairs, United

 Nations, New York, NY 10017

4- وقد ن�ضر الوديع ت�ضويبات للن�ضني ذوي احلجية الرو�ضي والعربي 
لالتفاقية.)1(

5- ومل يت���م التعرف على قرارات حماكم اأو قرارات حتكيم ت�ضر اإىل 
املادة ٨٩.

احلوا�ضي

C.N.233.2000. خ 1٩ �ضباط/فرباي���ر 1٩٩٩ )حم�ض���ر لت�ضوي���ب الن����ص العرب���ي ذي احلجية(؛ ورق���م )1( اإخط���ارات الودي���ع رق���م C.N.862.1998.TREATIES-5 امل���وؤرَّ

خ 1 كان���ون االأول/دي�ضمرب 2000 ]ت�ضويب  خ 27 ني�ضان/اأبري���ل 2000 )ت�ضوي���ب الن�ص الرو�ض���ي ذي احلجية(؛ ورق���م C.N.1075.2000.TREATIES-5 املوؤرَّ  TREATIES-2امل���وؤرَّ
الن�ص االأ�ضلي لالتفاقية )الن�ص العربي ذو احلجية([.
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نظرة جمملة

1- ته���دف امل���ادة ٩0 اإىل اإعطاء اأولوي���ة لالتفاق���ات الدولية االأخرى 
املتعلق���ة مب�ضائ���ل تتناوله���ا االتفاقي���ة. وحتدي���دا، ت�ضاعد امل���ادة ٩0 على 
حتديد القانون الذي يحكم اأي نزاع ب�ضاأن عقد بيع دويل لب�ضائع، اأو ب�ضاأن 
جانب منه، وذلك بالن�ص على اأن االتفاقية ال تعلو على اأي اتفاق دويل "مت 
الدخ���ول فيه من قبل اأو يتم الدخول في���ه م�ضتقباًل" ويتعلق بنف�ص امل�ضائل 
الت���ي تتناولها االتفاقية، ما دامت اأماكن عم���ل االأطراف يف دول متعاقدة 

يف ذلك االتفاق.)1(

2- وق���د رئي يف عدة ق�ضايا اأن���ه عندما يكون اتفاق دويل موجودا قبل 
بدء �ضريان االتفاقي���ة، تعَطى االأولوية للمعاهدة املوجودة فعال فيما يتعلق 
باأية م�ضائل مو�ضوعية متداخلة.)2( ولكي يحجب االتفاق الدويل االتفاقية، 
يجب اأن يكون مكان عمل كل من الطرفني املتعاقدين واقعا يف دولة موقعة 

على االتفاق الدويل.)3(

 الربوتوكول املتعلق بال�ضروط العامة للت�ضليم
 بني احتاد اجلمهوريات اال�ضرتاكية ال�ضوفياتية

وجمهورية ال�ضني ال�ضعبية

3- يوج���د عدد من قرارات التحكيم ال�ض���ادرة يف ق�ضايا بني اأطراف 
م���ن االحت���اد الرو�ض���ي وجمهورية ال�ض���ني ال�ضعبية والتي تتن���اول انطباق 
الربوتوك���ول املتعل���ق بال�ض���روط العام���ة للت�ضليم بني احت���اد اجلمهوريات 
اال�ضرتاكي���ة ال�ضوفياتية وجمهورية ال�ضني ال�ضعبي���ة )"الربوتوكول"( من 
حيث عالقته باالتفاقية. وق���د وّقعت على الربوتوكول)4( الدولتان كلتاهما 
قبل بدء نفاذ االتفاقية يف اأي من البلدين. ومل يت�ضمن عقد البيع يف اأي من 
 هذه الق�ضايا حكما ب�ضاأن اختيار القانون. وت�ضليما باأنه، بحكم املادة 1 )1(

م���ن اتفاقية البي���ع، تنطبق االتفاقية ع���ادة الأن الطرف���ني كليهما طرفان 
متعاق���دان، اأعط���ت املحاك���م اأو هيئ���ات التحكيم االأولوي���ة للربوتوكول يف 

امل�ضائل التي حتكمها لوال ذلك االتفاقية، عمال باملادة ٩0.)5(

 اتفاقية الهاي لعام 1٩55 
 املتعلقة بالقانون ال�ضاري

 على املبيعات الدولية

4- رئي يف الق�ضايا املت�ضلة بالعالقة بني اتفاقية البيع واتفاقية الهاي 
لعام 1٩55 املتعلقة بالقانون ال�ضاري على املبيعات الدولية )اتفاقية الهاي 
لع���ام 1٩55( اأنه، مبا اأن القواعد التي تتناوله���ا االتفاقيتان كلتاهما غر 
متداخل���ة من حيث النطاق، فال توجد م�ضاأل���ة ب�ضاأن االتفاق الدويل الذي 
يعل���و.)6( فاتفاقية البيع تن�ص على قواعد مو�ضوعية لبيع الب�ضائع، وتن�ص 
اتفاقي���ة الهاي لع���ام 1٩55، يف اجلزء ذي ال�ضلة منها، على قواعد ب�ضاأن 
خة 15  م�ضائ���ل تن���ازع القوان���ني. وتن�ص املادة 3 م���ن اتفاقية اله���اي املوؤرَّ
حزيران/يوني���ه 1٩55 عل���ى اأنه، م���ا مل يتفق الطرف���ان على غر ذلك يف 
 العق���د، ينطبق قانون بلد البائع على الن ���زاع املتعلق بعقد بيع الب�ضائع.)7(

انظ���ر املناق�ض���ة ال���واردة يف النب���ذة ب�ض���اأن امل���ادة 1 فيما يخ����ص م�ضاألة 
"االنطباق غر املبا�ضر".

 اتفاقية روما لعام 1٩٨0 املعنية بالقانون 
املنطبق على االلتزامات التعاقدية

خة  5- رئي اأنه ال يوجد تنازع يف �ضياق املادة ٩0 بني اتفاقية روما املوؤرَّ
1٩ حزيران/يوني���ه 1٩٨0)٨( )ب�ض���اأن القانون املنطبق( واتفاقي���ة البي���ع 
د(، ولذلك ال يوجد �ضبب لتحديد االتفاق  )ب�ض���اأن القانون اجلوهري املوحَّ
ال���دويل الذي يعلو.)٩( انظر املناق�ضة الواردة يف النبذة ب�ضاأن املادة 1 فيما 

يتعلق مب�ضاألة "االنطباق غر املبا�ضر".

املادة ٩0

ُن  ال حتج���ب هذه االتفاقية اأيَّ اتفاق دويل مّت الدخوُل فيه م���ن قبُل اأو يتمُّ الدخول فيه ُم�ضتقَباًل ويت�ضمَّ
مها هذه االتفاقيُة ب�ضرط اأن تكوَن اأماكُن عمل االأطراف يف ُدَوٍل ُمتعاقدة يف  اأحكام���ًا ب�ض���اأن املوا�ضيع التي ُتنظِّ

مثل هذا االتفاق.

احلوا�ضي

ن���ة مبوج���ب امل���ادة ٩0 تن�ص على اأنه���ا "تعترب اأن ال�ض���روط العام���ة لت�ضليم الب�ضائع ب���ني منظمات ال���دول االأع�ضاء يف جمل����ص التعا�ضد  )1( �ضجل���ت هنغاري���ا تعليق���ات معيَّ

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. ،االقت�ض���ادي ... تخ�ض���ع الأحك���ام امل���ادة ٩0 م���ن االتفاقي���ة." )16 حزيران/يوني���ه 1٩٨3( جمموع���ة معاه���دات االأمم املتح���دة
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en#EndDec. وال توجد حاليا ق�ضايا مت التعرف عليها تو�ضح تطبيق هذه التعليقات.

 )2( هيئ���ة التحكي���م التج���اري ال���دويل التابع���ة لغرفة التج���ارة يف االحت���اد الرو�ضي، االحت���اد الرو�ض���ي، 5 توز/يولي���ه 2006، معلومات متاح���ة يف االإنرتنت عل���ى العنوان:

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060705r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 14 ني�ضان/اأبريل 1٩٩٨، ترجمة 
باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980414r1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرف���ة التجارة يف االحتاد الرو�ضي، 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en#EndDec
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االحتاد الرو�ضي، 2 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩٨، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981002r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري 
http://cisgw3.law.pace. :ال���دويل التابع���ة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 24 كان���ون الثاين/يناير 2005، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
edu/cases/050124r1.html )ب�ض���اأن ح�ض���اب الفائ���دة(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�ض���ي، االحتاد الرو�ضي 22 اآذار/مار�ص 2002، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020322r1.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)3( انظر النبذة ب�ضاأن املادة 10 فيما يتعلق مبكان العمل.

)4( م�ضار اإليها اأي�ضا، يف قرارات حتكيم مرتجمة، بالرمزين GTS USSR-PRC وGTB، وبعبارة املبادئ العامة للت�ضليم بني االحتاد ال�ضوفياتي وجمهورية ال�ضني ال�ضعبية.

)5( انظ���ر اأي�ض���ا هيئة التحكي���م التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 5 توز/يوليه 2006، معلومات متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060705r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 14 ني�ضان/اأبريل 1٩٩٨، ترجمة 
باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980414r1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرف���ة التجارة يف االحتاد الرو�ضي، 
االحتاد الرو�ضي، 2 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩٨، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981002r1.html؛ هيئة التحكيم التجاري 
http://cisgw3.law.pace. :ال���دويل التابع���ة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، 24 كان���ون الثاين/يناير 2005، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
edu/cases/050124r1.html )ب�ض���اأن ح�ض���اب الفائ���دة(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�ض���ي، االحتاد الرو�ضي 22 اآذار/مار�ص 2002، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020322r1.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law.pace.edu/ :6( املحكم���ة التجاري���ة يف بروك�ض���ل، بلجيك���ا، 5 ت�ضري���ن االأول/اأكتوب���ر 1٩٩4، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3. :؛ ق�ضي���ة ك���الوت رقم 647 ]حمكمة النق�ص العليا، اإيطالي���ا، 1٩ حزيران/يونيه 2000[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوانcases/941005b1.html
.law.pace.edu/cases/000619i3.html

http://cisgw3.law.pace.edu/ :7( املحكم���ة التجاري���ة يف بروك�ض���ل، بلجيك���ا، 5 ت�ضري���ن االأول/اأكتوب���ر 1٩٩4، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3. :؛ ق�ضي���ة ك���الوت رقم 647 ]حمكمة النق�ص العليا، اإيطالي���ا، 1٩ حزيران/يونيه 2000[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوانcases/941005b1.html
.law.pace.edu/cases/000619i3.html

)٨( لالطالع على ن�ص هذه االتفاقية، انظر Official Journal L 266، ٩ ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٨0، 1 وما يلي ذلك.

http://cisgw3.law.pace.edu/ :٩( املحكم���ة التجاري���ة يف بروك�ض���ل، بلجيك���ا، 5 ت�ضري���ن االأول/اأكتوب���ر 1٩٩4، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

http://cisgw3. :؛ ق�ضي���ة ك���الوت رقم 647 ]حمكمة النق�ص العليا، اإيطالي���ا، 1٩ حزيران/يونيه 2000[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوانcases/941005b1.html
خ���ة 15 حزيران/يونيه 1٩55 على اتفاقية روما  law.pace.edu/cases/000619i3.html )تن����ص اأي�ض���ا عل���ى اأنه فيما يتعلق بالبيع ال���دويل للب�ضائع املنقولة، تعلو اتفاقية الهاي املوؤرَّ

خة حزيران/يونيه 1٩٨0(.  املوؤرَّ

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050124r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050124r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050124r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050124r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941005b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941005b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000619i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000619i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000619i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941005b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941005b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000619i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941005b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000619i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941005b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000619i3.html
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نظرة جمملة

1- فت���ح ب���اب التوقي���ع عل���ى االتفاقي���ة يف اجلل�ض���ة اخلتامي���ة ملوؤتر 
االأمم املتح���دة املع���ن بعقود البيع ال���دويل للب�ضائع، املعق���ود يف فيينا من 
10 اآذار/مار����ص اإىل 11 ني�ضان/اأبري���ل 1٩٨0، وظ���ل ب���اب التوقيع عليها 
 مفتوحا يف مقر االأمم املتحدة يف نيويورك حتى 30 اأيلول/�ضبتمرب 1٩٨1. 
ومبوج���ب امل���ادة ٩1 )2( يج���وز جلميع ال���دول التي وّقعت عل���ى االتفاقية 
اأن ت�ض���دق عليه���ا اأو تقبله���ا اأو تقره���ا. وال ت�ضبح الدولة دول���ة متعاقدة 
 اإال بع���د القبول اأو الت�ضدي���ق اأو االإقرار. وحت���ى 30 اأيلول/�ضبتمرب 1٩٨1 
عة،  ع���ت 1٨ دولة عل���ى االتفاقي���ة.)1( وقامت الحق���ا جميع ال���دول املوقِّ وقَّ
قبوله���ا  اأو  االتفاقي���ة  عل���ى  بالت�ضدي���ق  وغان���ا،  فن زوي���ال   با�ضتثن���اء 

اأو اإقرارها. 

عة على االتفاقية  2- وتنح املادة ٩1 )3( احلق جلميع الدول غر املوقِّ
لالن�ضم���ام اإليها.)2( ويرتتب على الت�ضدي���ق والقبول واالإقرار واالن�ضمام 
نف����ص االأث���ر مبقت�ضى االتفاقية. وق���د ان�ضم اإىل االتفاقي���ة عدد كبر من 

الدول االأخرى خالف الدول املوقعة االأ�ضلية.)3(

3- وال حتتاج امل���ادة ٩1 )4( اإىل �ضرح. ويوؤدي واجبات الوديع ووظائفه 
ق�ض���م املعاهدات مبكت���ب ال�ض���وؤون القانونية ب���االأمم املتح���دة بنيويورك، 
 Depositary Functions of the Treaty Section, Office of بالعن���وان
Legal Affairs, United Nations, New York, NY 10017. انظر اأي�ضا 

مناق�ضة وظائف الوديع وواجباته يف النبذة ب�ضاأن املادة ٨٩.

4- وقرارات املحاكم التي ت�ضر اإىل املادة ٩1 نادرة للغاية.)4(

املادة ٩1

)1( ُتعَر����صُ ه���ذه االتفاقيُة للتوقيِع يف اجلل�ض���ة اخلتامية ملوؤتر االأمم املتح���دة املعني بعقود البيع 
ال���دويل للب�ضائ���ع وتظلُّ معرو�ضًة للتوقي���ع من جانب جميع ال���دول يف مقرِّ االأمم املتح���دة بنيويورك حتى 30 

اأيلول/�ضبتمرب 1٩٨1.

عة عليها. )2( تكون هذه االتفاقيُة خا�ضعًة للت�ضديق اأو القبول اأو االإقرار من ِقَبِل الدول املوقِّ

عة عليها،  )3( ُيفَت���ح باُب االن�ضمام اإىل هذه االتفاقية اأمام جميع الدول التي لي�ضت من الدول املوقِّ
اعتبارًا من التاريخ الذي ُتعَر�ُص فيه للتوقيع.

)4( ُتوَدُع وثائُق الت�ضديق والقبول واالإقرار واالن�ضمام، لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

احلوا�ضي

عة ال�1٨ هي: اأملانيا، اإيطاليا، بولندا، الدامنرك، �ضنغافورة، ال�ضويد، �ضيلي، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، فرن�ضا، غانا، فن زويال )جمهورية-البوليفارية(، فنلندا،  )1( الدول املوقِّ

عت على االتفاقية اأي�ضا ث���الث دول اإ�ضافية التي مل تعد موجودة ه���ي: جمهورية اأملانيا الدميقراطية  لي�ضوت���و، الرنوي���ج، النم�ض���ا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتح���دة االأمريكية. ووقَّ
قت عليها يف 23 �ضباط/فرباي���ر 1٩٨٩، ودخلت االتفاقية حّيز النفاذ بالن�ضب���ة جلمهورية اأملانيا الدميقراطية  ال�ضابق���ة الت���ي وقَّع���ت على االتفاقي���ة يف 13 اآب/اأغ�ضط�ص 1٩٨1 و�ضدَّ
ال�ضابقة يف 1 اآذار/مار�ص 1٩٩0؛ ووّقعت ت�ضيكو�ضلوفاكيا ال�ضابقة على االتفاقية يف 1 اأيلول/�ضبتمرب 1٩٨1 واأودعت �ضك الت�ضديق يف 5 اآذار/مار�ص 1٩٩0، ودخلت االتفاقية حّيز 
قت عليها يف 11 ني�ضان/اأبريل 1٩٨0 و27 اآذار/مار�ص 1٩٨5،  عت يوغو�ضالفيا ال�ضابقة على االتفاقية و�ضدَّ النف���اذ بالن�ضبة لت�ضيكو�ضلوفاكيا ال�ضابق���ة يف 1 ني�ضان/اأبريل 1٩٩1؛ ووقَّ

على التوايل، ودخلت االتفاقية حّيز النفاذ بالن�ضبة ليوغو�ضالفيا ال�ضابقة يف 1 ني�ضان/اأبريل 1٩٨6.
)2( يجوز للدول غر االأع�ضاء االن�ضمام اإىل االتفاقية اأي�ضا. انظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة 6.

www.uncitral.org/ :3( لالط���الع عل���ى قائمة يف االإنرتنت بالدول املتعاقدة، انظر املوق���ع ال�ضبكي للجنة االأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )االأون�ضيرتال( على العنوان(

.  uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html

)4( لالط���الع عل���ى قرار ي�ضر اإىل املادة ٩1 )4(، انظر ق�ضية كالوت رقم 170 ]حمكمة منطقة ترير، اأملانيا، 12 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٩5[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف 

االإنرتن���ت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951012g1.html. ولالطالع على قرار تبدو املادة ٩1 ذات �ضلة ب���ه، انظر املحكمة العليا يف كوبر، �ضلوفينيا، 4 اأيار/
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930504sv.html ،1٩٩3 مايو

www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
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املادة ٩2

)1( للدول���ة املتعاقدة اأن ُتعلن، وقَت التوقيع اأو الت�ضديق اأو القبول اأو االإقرار اأو االن�ضمام، اأنها لن 
تلتزَم باجلزء الثاين من هذه االتفاقية اأو اأنها لن تلتزَم باجلزء الثالث من هذه االتفاقية.

)2( ال ُتعَترَبُ الدولُة املتعاقدُة التي ُت�ضدر اإعالنًا وفقا للفقرة ال�ضابقة فيما يتعلَّق باجلزء الثاين اأو 
اجلزء الثالث من هذه االتفاقية، دولًة ُمتعاقدًة يف حكم الفقرة )1( من املادة 1 من هذه االتفاقية فيما يتعلَّق 

مها اجلزُء الذي َينطبق عليه االإعالن. باملوا�ضيع التي ُينظِّ

نظرة جمملة

1- ت�ضم���ح امل���ادة ٩2 )1( لل���دول ب���اأن ت�ض���در اإعالن���ا عن���د التوقيع اأو 
الت�ضدي���ق اأو القب���ول اأو االإقرار اأو االن�ضمام باأنها ل���ن تتقيد باجلزء الثاين 
)تكوين العقد( اأو اجلزء الثالث )االلتزامات مبقت�ضى العقد( من االتفاقية.

2- وق���د اأ�ض���درت ال�ضويد اإعالنا مبقت�ض���ى املادة ٩2 ين����ص على اأنه 
"باالإ�ض���ارة اإىل املادة ٩2، ل���ن تتقيد ال�ضويد باجلزء الث���اين من االتفاقية 

)تكوي���ن العق���د(." )15 كان���ون االأول/دي�ضم���رب 1٩٨7(.)1( ويف ت�ضري���ن 
االأول/اأكتوب���ر 200٩ اأعلن���ت وزارة العدل ال�ضويدية اأنه���ا �ضتعتمد اجلزء 

الثاين ب�ضحب هذا االإعالن ال�ضادر مبوجب املادة ٩2.)2(

3- واأ�ض���درت الرنوي���ج اإعالنا مبوجب املادة ٩2 ين����ص على اأنه "وفقا 
للفق���رة )1( من املادة ٩2، لن تتقيد الرنويج باجلزء الثاين من االتفاقية 
)تكوين العق���د(." )20 توز/يوليه 1٩٨٨(.)3( وعن���د كتابة هذا الن�ص، 

كانت الرنويج تنظر يف �ضحب اإعالنها ال�ضادر مبقت�ضى املادة ٩2.)4(

4- واأ�ضدرت فنلندا اإعالنا مبوجب املادة ٩2 ين�ص على اأن "فنلندا لن 
 تتقيد باجلزء الثاين من االتفاقية." )15 كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٨7(.)5( 
ويف ت�ضري���ن االأول/اأكتوبر 200٩ اأعلن���ت وزارة العدل الفنلندية اأن فنلندا 

�ضتعتمد اجلزء الثاين ب�ضحب اإعالنها ال�ضادر مبقت�ضى املادة ٩2.)6(

5- واأ�ض���درت الدامن���رك اإعالن���ا مبوج���ب امل���ادة ٩2 ين����ص على اأن 
"الدامن���رك ل���ن تتقي���د باجل���زء الث���اين م���ن االتفاقي���ة." )14 �ضب���اط/

فرباي���ر 1٩٨٩(.)7( ويف ت�ضري���ن االأول/اأكتوب���ر 200٩ اأعلنت وزارة العدل 
الدامنركي���ة اأن الدامنرك �ضتعتمد اجلزء الثاين ب�ضحب اإعالنها ال�ضادر 

مبقت�ضى املادة ٩2.)٨(

6- انظر امل���ادة ٩7 ب�ضاأن �ضحب االإعالن���ات والتحفظات، وتاريخ بدء 
نفاذ هذا ال�ضحب.

ل املادة ٩2 )2( مفهوم ما ي�ضكل دولة متعاقدة، بالن�ص على  7- وتع���دِّ
اأن الدولة التي اأ�ضدرت اإعالنا مبوجب املادة ٩2 )1( لي�ضت دولة متعاقدة 
فيم���ا يتعلق باجل���زء الذي ا�ضتبعدت���ه باإعالنها. وتبعا لذل���ك، فيما يتعلق 
باجلزء امل�ضتبعد، ال تنطبق االتفاقية عرب املادة 1 )1( )اأ(، الأن الطرفني 
لي�ض���ا كليهما من دولتني متعاقدتني فيما يت�ضل باجلزء امل�ضتبعد.)٩( وبدال 

من ذلك، ميكن البت من خالل املادة 1 )1( )ب( فيما اإن كان اجلزء من 
االتفاقية اخلا�ضع لالإعالن منطبقا—اأي بتطبيق قواعد القانون الدويل 
اخلا����ص للمحكمة )بافرتا�ص اأن دولة املحكم���ة مل ت�ضدر اإعالنا مبوجب 
املادة ٩5(.)10( وُيعترب عموما اأنه اإذا كانت قواعد القانون الدويل اخلا�ص 
ت���وؤدي اإىل تطبيق قانون الدولة املتعاقدة الت���ي مل ت�ضدر اإعالنا مبقت�ضى 
امل���ادة ٩2 فاإن اجلزء من االتفاقي���ة اخلا�ضع لالإعالن ال�ضادر من الدولة 
االأخ���رى ينطبق بحكم امل���ادة 1 )1( )ب(.)11( غر اأن���ه مت اأحيانا اإغفال 

اإمكانية تطبيق املادة 1 )1( )ب(.

٨- ويف اإح���دى الق�ضايا، حيث ك���ان اأحد الطرفني م���ن دولة اأ�ضدرت 
اإعالن���ا مبقت�ض���ى امل���ادة ٩2 ي�ضتبعد تطبي���ق اجلزء الثاين م���ن االتفاقية 
)وك���ان الطرف الثاين من دول���ة متعاقدة مل ت�ضدر مث���ل هذا االإعالن(، 
طبق���ت اإحدى املحاك���م القانون الوطني للمحكم���ة، الأن الطرفني مل يثرا 

اإمكانية انطباق االتفاقية.)12(

٩- ورئي يف اإحدى الق�ضايا اأنه حتى اإذا كان الطرف من دولة متعاقدة 
اأ�ض���درت اإعالنا بع���دم تقيدها باجلزء الثاين فاإن العق���د ميكن اأن ينعقد 
رغ���م ذل���ك اإذا مت التو�ض���ل اإىل توافق بو�ضيل���ة اأخرى، حت���ى واإن مل يكن 
"م�ضايرا للقانون الوطني املنطبق.")13( وبعبارة اأخرى، "ميكن هكذا اإبرام 

العق���د اإبراما �ضحيحا، �ضريطة اأن يدل �ضل���وك الطرفني داللة كافية على 
ة الإب���رام عقد ملزم، وعل���ى اأن م�ضمون اتفاقهما  وج���ود تواف���ق ومن ثم نيَّ
مماث���ل مل�ضمون العقود التي تربم مبوج���ب املادة 14 وما يليها من اتفاقية 
البيع.")14( ولذلك اعتمدت املحكمة على املواد الواردة يف اجلزء االأول من 

االتفاقية لتبت فيما اإن كان العقد قد انعقد.

10- ويف اإح���دى الق�ضاي���ا، واجهت اإح���دى املحكمة م�ضاألة م���ا اإن كانت 
قاع���دة ال�ضه���ادة ال�ضفوية املعمول بها يف الوالي���ات املتحدة تنطبق عندما 
يحك���م القان���ون الوطني )قان���ون والية اإيلين���وي( م�ضائل تكوي���ن العقود، 
وكان���ت االتفاقي���ة منطبقة فيما عدا ذل���ك )كان اأح���د الطرفني من دولة 
 متعاقدة ا�ضتبعدت تطبيق اجلزء الثاين من االتفاقية عن طريق املادة ٩2؛
 وك���ان الط���رف الث���اين م���ن دول���ة متعاق���دة مل ُت�ض���در اإعالن���ا مبقت�ضى

 املادة ٩2(.)15( وراأت املحكمة اأن م�ضائل ال�ضهادة ال�ضفوية تتناولها املادة ٨ 
م���ن االتفاقية ولي�ص اأحكام تكوين العقد الواردة يف اجلزء الثاين. ومبا اأن 
اأي���ا من الدولت���ني املتعاقدتني مل تعلن اأنها غر ملزم���ة باجلزء االأول فقد 
راأت املحكم���ة اأن االتفاقية—ولي����ص القان���ون الوطني—هي التي حتكم 

ال�ضهادة ال�ضفوية يف الق�ضية املعنيَّة.
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احلوا�شي

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. :متاحة على العنوان ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980 1( اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، 11 ني�سان/اأبريل(

aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en. انظ���ر اأي�س���ا ق�سي���ة كالوت رق���م 1٢1 ]حمكم���ة ال�ستئن���اف، فرانكفورت، 4 اآذار/مار����س 1994[، ترجمة 
بالإنكليزي���ة متاح���ة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940304g1.html )ُتغفل الإعالن ال�سادر مبوجب املادة 9٢ م���ن ال�سويد وتطبق التفاقية على 

م�سائل تكوين العقد(.
. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Sweden.html :٢( ال�سويد، يف: اتفاقية البيع: جدول الدول املتعاقدة، متاح يف الإنرتنت على العنوان(

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. :متاحة على العنوان ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980 3( اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، 11 ني�سان/اأبريل(

.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en

. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Norway.html :4( الرنويج، يف: اتفاقية البيع: جدول الدول املتعاقدة، متاح يف الإنرتنت على العنوان(

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. :متاحة على العنوان ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980 5( اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، 11 ني�سان/اأبريل(

.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en

. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Finland.html :6( فنلندا، يف: اتفاقية البيع: جدول الدول املتعاقدة، متاح يف الإنرتنت على العنوان(

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. :متاحة على العنوان ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980 7( اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع، 11 ني�سان/اأبريل(

aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en. انظ���ر اأي�س���ا ق�سية كالوت رقم 36٢ ]املحكمة الإقليمي���ة العليا يف ناومبورغ، اأملانيا، ٢7 ني�سان/اأبريل 1999[ 
)ُتغفل التحفظ الذي اأبدته الدامنرك مبقت�سى املادة 9٢ وتطبق التفاقية على م�سائل تكوين العقد(.

. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Denmark.html :8( الدامنرك، يف: اتفاقية البيع: جدول الدول املتعاقدة، متاح يف الإنرتنت على العنوان(

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990274i1.html :9( هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 1999 )قرار التحكيم رقم 10٢74(، متاحة يف الإنرتنت على العنوان( 

)"فيم���ا يتعل���ق مب�ساألة تكوين العق���ود املزعومة )وفيما يتعلق بهذه امل�ساألة وح�سب(، ينطبق القانون الدامنركي )دون اإدراج اتفاقي���ة البيع("(؛ "اللتزامات التي تن�س عليها العقود 
 Sø[ 997 ؛ ق�سية كالوت رقم ]املزعومة و�سبل النت�ساف الواردة يف العقود حتكمها ب�سفة عامة اتفاقية البيع ]لأن اأيا من الدولتني املتعاقدتني مل يعلن حتفظا ب�ساأن اجلزء الثالث
og Handelsretten، الدامنرك، 31 كانون الثاين/يناير ٢00٢[ (Dr. S. Sergueev Handelsagentur v. DAT-SCHAUB A/S)، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131d1.html )"ذك���ر ]البائ���ع[ اإن م�ساأل���ة ماهي���ة العق���د الذي اأبرمه الطرفان ينبغ���ي اأن ُيبت فيها بالقواعد العام���ة للقانون الدامنركي، 
لأن الدامن���رك اأ�س���درت اإعالن���ا مبوجب امل���ادة 9٢ تتحفظ فيه على انطب���اق اأحكام تكوين العقود ال���واردة يف اتفاقية البيع. وانطب���اق اتفاقية البيع متفق علي���ه فيما عدا ذلك."(؛ 
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010119g1.html :حمكم���ة منطق���ة فلين�سبورغ، اأملانيا، 19 كان���ون الثاين/يناير ٢001، ترجم���ة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العن���وان 
)راأت املحكم���ة اأن التفاقي���ة هي القان���ون املنطبق، لأن الن زاع ل يتعلق باجلزء الثاين من التفاقية(؛ حمكمة ال�ستئناف يف ميالن���و، اإيطاليا، ٢3 كانون الثاين/يناير ٢00٢، ترجمة 
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010123i3.html؛ ق�سية كالوت رقم ٢01، ]حمكمة لوفني يف كانتون برين، �سوي�سرا، 7 اأيار/مايو 
1993[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930507s1.html؛ حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة نيوجري�سي، الوليات املتحدة، 
15 حزيران/يوني���ه ٢005 (Valero Marketing v. Greeni Oy)، متاح���ة يف الإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050615u1.html )"ل حتكم اتفاقية البيع 
ه���ذه امل�ساأل���ة فيم���ا يتعلق بتكوين العقد، ومن ثم فيما يتعلق بالأثر الذي ينبغي اإعطاوؤه للتاأكيد ال�سادر من ]امل�سرتي[ وال���ذي يعنينِّ فيه قانون نيويورك"؛ "مبا اأن فنلندا لي�ست موقعة 
عل���ى اجل���زء الثاين من اتفاقية البيع فاإن التفاقية ل حتكم اأث���ر احلكم اخلا�س باختيار القانون والوارد يف التاأكيد اخلطي ]ال�سادر من امل�سرتي[(؛ حمكمة منطقة بييلفلد، اأملانيا، 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031212g1.html :1٢ كانون الأول/دي�سمرب ٢003، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
http://cisgw3.law. :10( ق�سي���ة كالوت رق���م ٢٢8 ]املحكمة الإقليمية العليا يف رو�ستوك، اأملاني���ا، ٢7 متوز/يوليه 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

pace.edu/cases/950727g1.html )"... اأ�سدرت الدامنرك حتفظا مبوجب املادة 9٢ )٢( من اتفاقية البيع مفاده اأنها غري ملزمة باجلزء الثاين )التكوين( من اتفاقية البيع. ولذا 
فبموجب القواعد الأملانية للقانون الدويل اخلا�س يحكم القانون الدامنركي تكوين عقد الطرفني..."(؛ ق�سية كالوت رقم Fovarosi Birosag Budapest[ 143، هنغاريا، ٢1 اأيار/

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960521h1.html :مايو 1996[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/927585i1.html :11( ق�سية كالوت رقم 301، ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 199٢[، متاحة يف الإنرتنت على العنوان(

)"اأ�س���درت فنلن���دا حتفظا عند التوقيع اأعلنت فيه اأنها لن تكون ملزمة باجلزء الثاين م���ن التفاقية. وتوؤدي قواعد تنازع القوانني املعرب عنها يف اتفاقية لهاي لعام 1955 املتعلقة 
 Østre[ 309 بالقان���ون ال�س���اري على املبيعات الدولية )التي وقعت عليه���ا الدولتان كلتاهما( اإىل تطبيق القانون الإيطايل، اأي التفاقية، مبا فيها اجلزء الثاين"(؛ ق�سية كالوت رقم
http://cisgw3.law. :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،](Elinette Konfektion Trading ApS v. Elodie S.A.) 1998 الدامن���رك، ٢3 ني�سان/اأبري���ل ،Landsret

.pace.edu/cases/980423d1.html

 (Standard Bent Glass Corp v. ٢003 ق�سي���ة كالوت رق���م 61٢ ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف الولي���ات املتحدة للدائرة الثالثة، الولي���ات املتحدة، ٢0 حزيران/يوني���ه )1٢(

(Glassrobots Oy[، متاح���ة يف الإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030620u1.html )"لأن الطرفني امتنعا عن اإثارة م�ساأل���ة انطباق اتفاقية البيع على 
هذا الن زاع، منتنع عن تناولها هنا" )احلا�سية 7((.

http://cisgw3.law. :13( ق�سي���ة كالوت رق���م 134 ]املحكم���ة الإقليمية العليا يف ميونيخ، اأملاني���ا، 8 اآذار/مار�س 1995[، ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت عل���ى العنوان(

.pace.edu/cases/950308g1.html

)14( املرجع نف�سه.

 (Mitchell Aircraft Spares v. European 1998 ق�سية كالوت رقم 419 ]حمكمة الوليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، الوليات املتحدة، ٢7 ت�سرين الأول/اأكتوبر )15(

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981027u1.html :متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،]Aircraft Service)

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950727g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950727g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980423d1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980423d1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g1.html
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املادة ٩3

ُق، مبوجب د�ضتورها، اأنظمًة قانونية خمتلفة  )1( اإذا ك���ان للدولة املتعاقدة وحدتان اإقليميتان اأو اأكرث ُتطبِّ
فيم���ا يخ����صُّ امل�ضائَل الت���ي تتناولها هذه االتفاقيُة، جاَز لتل���ك الدولة، وقت التوقي���ع اأو الت�ضديق اأو القبول اأو 
االإقرار اأو االن�ضمام، اأن ُتعلن اأنَّ هذه االتفاقيَة ت�ضري على جميع وحداتها االإقليمية اأو على واحدة منها فقط 

ل اإعالنها بتقدمي اإعالن اآخر. اأو اأكرث، ولها، يف اأيِّ وقت، اأن ُتعدِّ
َ االإعالناُت بو�ضوح الوحدات االإقليمية التي ت�ضري عليها  )2( ُيخَطُر الوديُع بهذه االإعالنات ويجب اأن ُتبنيِّ

االتفاقية.
)3( اإذا كانت هذه االتفاقيُة �ضاريًة يف وحدة اإقليمية اأو اأكرث يف دولة متعاقدة، مبوجب اإعالن �ضادر وفقا 
لهذه املادة، ولكن لي�ص يف جميع وحداتها االإقليمية، وكان مكان عمل اأحد االأطراف يف تلك الدولة، فاإنَّ مكاَن 
العمل هذا ال ُيعَترب، يف ُحكم هذه االتفاقية، كائنًا يف دولة ُمتعاقدة ما مل يكن موجودًا يف وحدة اإقليمية ُتطبَّق 

فيها هذه االتفاقية.
)4( اإذا مل ُت�ض���ِدر الدول���ُة املتعاقدُة اأيَّ اإعالن مبوجب الفقرة )1( من هذه امل���ادة، فاإنَّ االتفاقيَة َت�ضري 

على جميع الوحدات االإقليمية لتلك الدولة.

نظرة جمملة

1- تتي���ح املادة ٩3 للدول االأع�ض���اء ق�ضر انطباق االتفاقية على بع�ص 
وحداتها االإقليمية، بحيث ت�ضتبعد الوحدات االإقليمية االأخرى من انطباق 
االتفاقية. ويتيح ذلك للدول االحتادية اأن تن�ضم اإىل االتفاقية فيما يخ�ص 
بع����ص وحداته���ا االإقليمي���ة عندما تكون هن���اك قيود قانوني���ة تنعها من 

تطبيقها على جميع وحداتها االإقليمية.

2- وقد اأ�ضدر كل من اأ�ضرتاليا)1( وكندا)2( والدامنرك)3( ونيوزيلندا)4( 
اإعالنات عمال باملادة ٩3.

3- واإذا مل ي�ضدر اإعالن يق�ضر انطباق االتفاقية على وحدات اإقليمية 
خمت���ارة، ميتد انطب���اق االتفاقية، بحكم امل���ادة ٩3 )1( واملادة ٩3 )4(، 
اإىل جميع الوحدات االإقليمي���ة لتلك الدولة. ويف احلاالت االأخرى ال ُيعترب 
االإقليم، اإذا �ضدر اإعالن مبوجب املادة ٩3، دولة متعاقدة )الأغرا�ص املادة 

1 )1( )اأ(( ما مل ُين�ص على ذلك يف االإعالن.

4- وال حتت���اج امل���ادة ٩3 )2( اإىل �ضرح. انظر اأي�ض���ا مناق�ضة وظائف 
الوديع وواجباته يف النبذة ب�ضاأن املادة ٨٩.

5- واإذا كان مكان العمل واقعا يف وحدة اإقليمية اأعلنت الدولة اأنها لن 
تك���ون ملزمة باالتفاقية مبوجب املادة ٩3 )1(، ال ُيعترب مكان العمل واقعا 
يف دول���ة متعاقدة مبوجب املادة ٩3 )3(. ومن ث���م ال ميكن اإثبات انطباق 
االتفاقي���ة عن طريق امل���ادة 1 )1( )اأ(. وب�ضاأن امل�ضائ���ل املحيطة باأماكن 

العمل املتعددة، انظر املناق�ضة الواردة يف النبذة ب�ضاأن املادة 10.

6- ويج���ب اإ�ض���دار االإعالن ال���ذي ي�ضدر عمال بامل���ادة ٩3 )1( عند 
التوقي���ع)5( اأو الت�ضدي���ق اأو القبول اأو االإق���رار اأو االن�ضمام، ويجوز تعديله 

يف اأي وقت بتقدمي اإعالن اآخر.)6(

 جمهورية ال�ضني ال�ضعبية
وهونغ كونغ

7- قب���ل عودة هونغ كون���غ اإىل جمهورية ال�ض���ني ال�ضعبية يف 1 توز/
يولي���ه 1٩٩7، كانت االتفاقية ال تنطبق على هونغ كونغ. وبعد العودة )التي 
ُتعت���رب هونغ كونغ مبوجبه���ا االآن منطقة اإدارية �ضيني���ة خا�ضة ذات نظام 
قان���وين خمتل���ف(، اأودعت جمهورية ال�ض���ني ال�ضعبية ل���دى االأمني العام 
لالأمم املتحدة اإعالنا يبنّي االتفاقات التي ت�ضكل ال�ضني طرفا فيها والتي 
ينبغ���ي اأن تنطبق بعد ذلك عل���ى هونغ كونغ.)7( ومل تكن اتفاقية البيع على 

هذه القائمة.

٨- وهن���اك انق�ض���ام يف ق���رارات املحاك���م حول م���ا اإن ك���ان االإعالن 
اإع���الن  لت�ضكي���ل  الالزم���ة  باملتطلب���ات  يف���ي  ال�ض���ني  م���ن  ال�ض���ادر 
مبوج���ب امل���ادة ٩3 )1(، بحي���ث ي�ضتبع���د انطب���اق اتفاقي���ة عل���ى هون���غ 
م���ن  ال�ض���ادر  االإع���الن  اأن  اإىل  الق���رارات  بع����ص  ذه���ب  فق���د  كون���غ. 
 ال�ض���ني ي�ض���كل، فيم���ا يتعل���ق باالتفاقي���ة، اإعالن���ا مبوجب امل���ادة ٩3،)٨( 
اأي اأن���ه مب���ا اأن هونغ كون���غ لي�ضت مدرجة كوح���دة اإقليمي���ة تنطبق عليها 
االتفاقي���ة ف���اإن االتفاقية ال تنطب���ق على الن زاعات بني اأط���راف من هونغ 
كون���غ )التي ه���ي "دولة" غر متعاق���دة( ودولة متعاقدة اأخ���رى )اأ�ضدرت 
ال�ض���ني اأي�ض���ا حتفظا مبوجب امل���ادة ٩5 ي�ضتبع���د انطباق امل���ادة 1 )1( 
)ب((. ورئ���ي يف ق�ضاي���ا اأخ���رى، ا�ضتن���ادا اإىل تف�ض���ر امل���ادة ٩3 )1( 
مقرون���ة بامل���ادة ٩3 )4(، اأن اإعالن ال�ضني ال ي�ضتبع���د انطباق االتفاقية 
عل���ى الن زاع���ات بني اأط���راف من هون���غ كونغ ودول���ة متعاق���دة اأخرى.)٩( 
فبموجب املادة ٩3 )1(، يج���ب اأن ت�ضدر الدولة املتعاقدة اإعالنا اإيجابيا 
بالوحدات االإقليمية التي تنطبق عليها االتفاقية )االأمر الذي مل يحدث يف 
 االإع���الن ال�ضادر من ال�ضني اإىل االأمم املتح���دة(. وبغياب هذا االإعالن،
د املادة ٩3 )4( االتفاقية تلقائيا اإىل جمي���ع الوحدات االإقليمية، مبا  ت���دِّ

فيها هونغ كونغ.
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احلوا�ضي

)1( "تنطبق االتفاقية على جميع املقاطعات االأ�ضرتالية واأقاليم الرب الرئي�ضي وعلى جميع الوحدات االإقليمية با�ضتثناء اأقاليم جزيرة الكري�ضما�ص وجزر كوك�ص )جزر كيلينغ( 

.http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en#10 ".وجزر اأ�ضمور وكارتييه
)2( "تعل���ن حكوم���ة كندا، وفقا للمادة ٩3 من االتفاقية، اأن االتفاقية تنطبق على األبرت���ا وكولومبيا الربيطانية ومانيتوبا ونيوبرونزويك ونيوفاوندالند ونوفا�ضكو�ضيا واأونتاريو 

وجزيرة برن�ص اإدوارد واالأقاليم ال�ضمالية الغربية." ٩ ني�ضان/اأبريل 1٩٩2. "تنطبق االتفاقية اأي�ضا على كيبيك و�ضا�ضكات�ضوان." 2٩ حزيران/يونيه 1٩٩2. "تنطبق االتفاقية اأي�ضا 
عل���ى اإقلي���م يوك���ون." 1٨ حزيران/يونيه 2003. "تعلن حكومة كندا، وفقا للم���ادة ٩3 من االتفاقية، اأنه عالوة على مقاطعات األبرتا وكولومبي���ا الربيطانية ومانيتوبا ونيوبرونزويك 
ونيوفاوندالن���د والب���رادور وكيبيك و�ضا�ضكات�ضوان، وكذلك االأقاليم ال�ضمالية الغربية واإقليم يوكون، تنطب���ق االتفاقية اأي�ضا على اإقليم نونافوت. وتعلن حكومة كندا اأي�ضا اأن االإعالن 
الذي �ضدر عند ان�ضمامها اإىل االتفاقية يف 23 ني�ضان/اأبريل 1٩٩1، واالإعالن املودع يف ٩ ني�ضان/اأبريل 1٩٩2، واالإعالن املودع يف 2٩ حزيران/يونيه 1٩٩2، واالإعالن املودع يف 31 

.http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10& chapter=10&lang=en#10 ".توز/يوليه 1٩٩2، تبقى �ضارية املفعول
)3( اأعلنت الدامنرك لدى الت�ضديق على االتفاقية اأنها ال تنطبق على جزر فارو وغرينالند. اتفاقية االأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع، 11 ني�ضان/اأبريل 1٩٨0، 

.http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en :انظر امللحوظة 10. متاحة على العنوان ،U.N.T.S. 3 14٨٩
)4( ان�ضمت نيوزيلندا اإىل االتفاقية مع اإعالن عن عدم انطباق االتفاقية على جزر كوك ونيوي وتوكيالو )22 اأيلول/�ضبتمرب 1٩٩4(. اتفاقية االأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_ :انظر امللحوظة 10. متاحة على العنوان ،U.N.T.S. 3 14٨٩ ،1٩٨0 الدويل للب�ضائع ، 11 ني�ضان/اأبريل
.no=X-10&chapter=10&lang=en

)5( تن�ص املادة ٩7 )1( على اأنه "تكوُن االإعالناُت ال�ضادرُة مبوجب هذه االتفاقية وقَت التوقيع خا�ضعًة للتاأييد عند الت�ضديق اأو القبول اأو االإقرار".

)6( انظر امللحوظة 2 اأدناه.

)7( ر�ضال���ة اإخط���ار باملعاهدات املنطبقة على هونغ كونغ بعد 1 توز/يوليه 1٩٩7، اأودعتها حكومة جمهوري���ة ال�ضني ال�ضعبية لدى االأمني العام لالأمم املتحدة، 20 حزيران/

.36 I.L.M 1675 ،1٩٩7 يونيه
http://cisgw3.law.pace.edu/ :٨( ق�ضي���ة ك���الوت رق���م 1030 ]حمكمة النق����ص، فرن�ض���ا، 2 ني�ضان/اأبريل 200٨[، ترجم���ة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان(

cases/080402f1.html )"اتخ���ذت جمهوري���ة ال�ض���ني ال�ضعبية مع وديع االتفاقية اإجراء يعادل ما هو من�ضو�ص عليه يف امل���ادة ٩3 من اتفاقية البيع. ونتيجة لذلك، ال تنطبق اتفاقية 
 (America’s 2010 انظر اأي�ضا حمكمة الوالي���ات املتحدة ملنطقة تيني�ضي ال�ضرقية، الواليات املتحدة، 20 ت�ضري���ن االأول/اأكتوبر .)".البي���ع عل���ى منطق���ة هونغ كونغ االإدارية اخلا�ضة
(Collectibles Network, Inc. v. Timlly (HK), 746 F. Supp. 2d 914، متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/101020u1.html؛ حمكمة الواليات 
املتح���دة ملنطق���ة جورجي���ا ال�ضمالية، الواليات املتحدة، 17 كان���ون االأول/دي�ضم���رب 200٩ (.Innotex Precision Limited v. Horei Image Products, Inc)، متاحة يف االإنرتنت على 
العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217u1.html )"مل تكن اتفاقية البيع من بني املعاهدات البالغ عددها 127 معاهدة املدرجة ]يف القائمة[، ما يدل على اأن احلكومة 
ال�ضينية مل تعتزم تطبيق اتفاقية البيع على هونغ كونغ."(؛ حمكمة ال�ضعب العليا يف هوباي، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 1٩ اآذار/مار�ص 2003، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت 

على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319c1.html. )"هونغ كونغ لي�ضت دولة متعاقدة يف اتفاقية البيع. ولذلك ال تنطبق اتفاقية البيع."(.
 (CAN Int’l, Inc. v. Guangdong Kelon Electronical Holdings et 200حمكم���ة الوالي���ات املتح���دة ملنطقة اإلينوي ال�ضمالية، الوالي���ات املتح���دة، 3 اأيلول/�ضبتم���رب ٨ )٩(

د املادة ٩3 )4( تلقائيا اتفاقية البيع  (.al، متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080903u1.html )"يف غياب هذا االإعالن ]عمال باملادة ٩3[، تدِّ
 (Electrocraft Arkansas, 200؛ حمكمة الوالي���ات املتحدة، منطقة اأركن�ضو، الواليات املتحدة، 23 كان���ون االأول/دي�ضمرب ٩)".عل���ى الوح���دات االإقليمية لل�ضني، مبا فيها هونغ كونغ
(.Inc. v. Electric Motors, Ltd. et al، متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091223u1.html، لكن انظر حمكم���ة الواليات املتحدة، اأركن�ضو، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :متاح���ة يف االإنرتن���ت على العن���وان ،(Electrocraft Arkansas, Inc. v. Super Electric Motors, Ltd.) ]2010 الوالي���ات املتح���دة، 2 ني�ضان/اأبري���ل

cases/100402u1.html )تدعو املحامني اإىل النظر جمددا فيما اإن كانت هونغ كونغ دولة متعاقدة مبوجب االتفاقية(.

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080402f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080402f1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100402u1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100402u1.html
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املادة 94
مها هذه االتفاقيُة نف�َس القواعد  ق على املوا�ضيع التي ُتنظِّ )1( يجوز الأيِّ دولتني ُمتعاقدتني اأو اأكرث ُتطبِّ
القانوني���ة اأو قواع���َد قانونية تتَّ�ضُل بها ات�ضاال وثيقًا، اأن ُتعلن يف اأيِّ وقت اأنَّ االتفاقيَة ال َتنطبق على عقود البيع 
اأو على تكوينها اإذا كانت اأماكُن عمل االأطراف موجودًة يف تلك الدول. ويجوز اأن َت�ضُدَر تلك االإعالنات ب�ضورة 

ُم�ضرَتكة اأو باإعالنات انفرادية متبادلة.
مه���ا هذه االتفاقيُة نف����سَ القواعد  ق عل���ى املوا�ضيع التي ُتنظِّ )2( يج���وز للدول���ة املتعاقدة الت���ي ُتطبِّ
قها دولٌة غرُي متعاقدة اأو اأكرث، اأو قواعَد قانونية تتَّ�ضُل بها ات�ضاال وثيقًا، اأن ُتعلن يف اأيِّ وقت  القانونية التي ُتطبِّ

اأنَّ االتفاقيَة ال تنطبُق على عقود البيع اأو على تكوينها اإذا كانت اأماكُن عمل االأطراف موجودًة يف تلك الدول.
)3( اإذا اأ�ضبح���ت اأيُّ دول���ة تكوُن مو�ض���وَع اإعالن �ضادر مبوجب الفقرة ال�ضابق���ة دولًة متعاقدة فيما 
بع���ُد، ف���اإنَّ االإعالَن ال�ض���ادَر عنها ُيحِدُث اأََثَر االإع���الن ال�ضادر مبوجب الفقرة )1( اعتب���ارا من تاريخ �ضريان 
االتفاقية فيما يتعلَُّق بالدولة املتعاقدة اجلديدة، ب�ضرط اأن تن�ضمَّ الدولُة املتعاقدُة اجلديدُة اإىل هذا االإعالن اأو 

اأن ُت�ضِدر اإعالنًا انفراديا متبادال.

نظرة جمملة

1- تتي���ح امل���ادة 94 )1( لل���دول املتعاق���دة التي لديها قواع���د قانونية 
وطني���ة موح���دة ب�ضف���ة عامة ب�ض���اأن امل�ضائل الت���ي حتكمه���ا االتفاقية اأن 
ت�ضتبعد انطباق االتفاقية، اأو انطباق جزء منها، على البيوع بني االأطراف 
املوجودي���ن يف تل���ك الدول؛ وميك���ن اإجن���از اال�ضتبعاد عن طري���ق اإعالن 

م�ضرتك اأو اإعالن اأحادي متبادل.

2- وعندما تكون لدى دولة متعاقدة نف�س القواعد التي لدى دولة غري 
متعاق���دة، اأو قواعد تت�ضل بها ات�ضاال وثيق���ا، ب�ضاأن امل�ضائل التي تتناولها 
االتفاقي���ة، تتي���ح امل���ادة 94 )2( للدولة املتعاق���دة اأن ت�ض���در اإعالنا باأن 
االتفاقي���ة لن تنطبق على عق���ود البيع املربمة بني طرف يوجد مكان عمله 
يف تلك الدولة املتعاقدة وطرف يوجد مكان عمله يف الدولة غري املتعاقدة، 
اأو عل���ى تكوين تل���ك العقود. وفيما يخ�س امل�ضائ���ل املحيطة باأماكن العمل 

املتعددة، انظر النبذة ب�ضاأن املادة 10.

3- ووفق���ا للم���ادة 94 )3(، اإذا اأ�ضبح���ت دولة غ���ري متعاقدة حمددة 
يف اإع���الن �ضادر مبقت�ضى امل���ادة 94 )2( دولة متعاق���دة، يكون لالإعالن 

ال�ض���ادر مبقت�ضى املادة 94 )2(، اعتبارا م���ن وقت دخول االتفاقية حيز 
النفاذ فيما يتعلق بالدول���ة املتعاقدة اجلديدة، نف�س اأثر االإعالن ال�ضادر 
مبقت�ض���ى املادة 94 )1(، �ضريطة اأن تن�ضم الدولة املتعاقدة اجلديدة اإىل 
االإع���الن ال�ضادر عمال بامل���ادة 94 )2( اأو ت�ضدر اإعالن���ا اأحاديا متبادال 

ب�ضاأنه.

4- وحت���ى ه���ذا التاري���خ اأ�ض���درت اإعالنا مبوج���ب امل���ادة 94 كل من 
الدامنرك)1( وفنلندا)2( والرنويج)3( وال�ضويد)4( واآي�ضلندا)5(.

5- واإذا كان هناك اتفاق دويل بني دولتني متعاقدتني اأو اأكرث ويعلو على 
انطب���اق االتفاقية عن طريق امل���ادة 90، ال يلزم اأن ُت�ضدر الدول املتعاقدة 

اإعالنات مبوجب املادة 94 للحفاظ على هذا االتفاق الدويل االآخر.

عم���ال ال�ض���ادرة  االإعالن���ات  ب�ض���اأن  زمني���ة  قي���ود  توج���د   6- وال 
باملادة 94.

7- ومل يت���م التعرف على قرارات حماكم اأو قرارات حتكيم ت�ضري اإىل 
املادة 94.

احلوا�ضي

)1( اأ�ض���درت الدامن���رك اإعالنا مبقت�ضى امل���ادة 94 ين�س على ما يلي: "مبوجب الفقرة 1، قارن املادة 3، من املادة 94، اأن االتفاقية ال تنطبق على عقود البيع التي يكون فيها 

مكان عمل اأحد الطرفني موجودا يف الدامنرك اأو ال�ضويد اأو فنلندا اأو الرنويج ويكون مكان عمل الطرف االآخر موجودا يف دولة اأخرى من هذه الدول املذكورة ... ومبوجب الفقرة 2 
م���ن امل���ادة 94، اأن االتفاقي���ة ال تنطبق على عقود البيع التي يكون فيها مكان عمل اأحد الطرفني موجودا يف الدامنرك اأو ال�ضويد اأو فنلندا اأو الرنويج ويكون مكان عمل الطرف االآخر 
http:// :متاح على العنوان .U.N.T.S. 3 1489 ،1980 موجودا يف اآي�ضلندا." )14 �ضباط/فرباير 1989(. اتفاقية االأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع، 11 ني�ضان/اأبريل

.treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en

)2( اأ�ض���درت فنلن���دا اإعالن���ا ين����س على اأن���ه "باالإ�ضارة اإىل امل���ادة 94، فيما يتعلق بال�ضويد وفق���ا للفقرة )1(، وفيما عدا ذل���ك وفقا للفقرة )2(، لن تنطب���ق االتفاقية على 

عق���ود البي���ع الت���ي يكون فيها مكان عمل اأحد الطرفني موج���ودا يف اآي�ضلندا اأو الدامنرك اأو ال�ضويد اأو فنلندا اأو الرنويج." )15 كان���ون االأول/دي�ضمرب 1987(. اتفاقية االأمم املتحدة 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X- مت���اح .U.N.T.S. 3 1489 ،1980 ب�ض���اأن عق���ود البيع ال���دويل للب�ضائ���ع ، 11 ني�ضان/اأبري���ل

 .10&chapter=10&lang=en

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en
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)3( اإعالن مطابق لالإعالن الذي اأ�سدرته فنلندا. اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع ، 11 ني�سان/اأبريل U.N.T.S. 3 1489 ،1980. متاح على العنوان: 

.http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en

)4( اإعالن مطابق لالإعالن الذي اأ�سدرته فنلندا. اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع ، 11 ني�سان/اأبريل U.N.T.S. 3 1489 ،1980. متاح على العنوان: 

.http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en

)5( اأ�سدرت اآي�سلندا اإعالنا مبقت�سى املادة 94 ين�ص على اأنه "لن تنطبق التفاقية على عقود البيع التي يكون فيها مكان عمل اأحد الطرفني موجودا يف اآي�سلندا اأو الدامنرك 

اأو ال�سوي���د اأو فنلن���دا اأو الرنوي���ج اأو على تكوين تلك العقود." )12 اآذار/مار����ص 2003(. اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائ���ع ، 11 ني�سان/اأبريل 1980، 1489 
.http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en :متاح على العنوان .U.N.T.S. 3
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املادة ٩5

الأيِّ دولة اأن ُتعلن وقَت اإيداع وثيقة ت�ضديقها اأو قبولها اأو اإقرارها اأو ان�ضمامها، اأنها لن تلتزَم باأحكام 
الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 1 من هذه االتفاقية.

نظرة جمملة

1- ي�ضتبع���د االإعالن الذي ت�ض���دره دولة مبقت�ضى امل���ادة ٩5 يف وقت 
اإيداع �ضك ت�ضديقها اأو قبولها اأو اإقرارها اأو ان�ضمامها انطباق االتفاقية 
ع���ن طري���ق امل���ادة 1 )1( )ب(—اأي اإذا كان���ت قواعد القان���ون الدويل 
اخلا����ص توؤدي اإىل تطبيق قان���ون دولة متعاقدة. ومن ث���م يتحدد القانون 
املنطبق، اإذا كان هناك نزاع بني طرف من دولة متعاقدة اأ�ضدرت اإعالنا 
مبوج���ب امل���ادة ٩5 وطرف موج���ود يف دولة غ���ر متعاقدة، ا�ضتن���ادا اإىل 
القواع���د الوطنية لتنازع القوانني. وال يوؤثر االإعالن على انطباق االتفاقية 
بني دولتني متعاقدتني مبوجب امل���ادة 1 )1( )اأ(. ]انظر املناق�ضة الواردة 
يف النب���ذة ب�ضاأن امل���ادة 1 لالطالع على قرارت حماك���م وقرارات حتكيم 
تطب���ق املادة 1 )1( )ب( حيث مل ُي�ض���در اإي بلد متعاقد ذو �ضلة حتفظا 

مبوجب املادة ٩5.[

2- وق���د اأ�ضدر كل م���ن الدول التالي���ة اإعالنا مبقت�ضى امل���ادة ٩5:)1( 
اجلمهوري���ة الت�ضيكي���ة، و�ضان���ت فن�ضنت وج���زر غرينادي���ن، و�ضلوفاكيا، 
املتح���دة والوالي���ات  ال�ضعبي���ة،  ال�ض���ني  وجمهوري���ة   و�ضنغاف���ورة،)2( 

االأمريكية.)3(

تطبيق التحفظات ال�ضادرة مبقت�ضى املادة ٩5

3- هناك عدة قرارات كان فيها اأحد الطرفني من دولة معاقدة اأ�ضدرت 
اإعالنا مبوجب املادة ٩5 وكان الطرف االآخر من دولة غر متعاقدة. ولذلك 
مل تك���ن االتفاقي���ة منطبقة عن طري���ق امل���ادة 1 )1( )اأ(. ويف غالبية هذه 
الق�ضايا، طبقت املحكمة اأو هيئة التحكيم القواعد الوطنية لتنازع القوانني، 

التي اأدت اإىل تطبيق القانون الوطني للبيع ولي�ص اتفاقية البيع.)4(

4- ويف ق�ضية واحدة بني طرف من دولة متعاقدة وطرف من دولة غر 
متعاقدة،)5( جتاهلت املحكمة اأن الدولة املتعاقدة اأ�ضدرت اإعالنا مبوجب 

املادة ٩5، وطبقت اتفاقية البيع عمال باملادة 1 )1( )ب(.)6(

5- وراأت اإحدى املحاكم اأنه ال ينبغي تطبيق االتفاقية يف الظروف التي 
تك���ون فيها املحكمة يف دول���ة متعاقدة وتكون املحكمة قد قررت اأن القانون 
املنطبق هو قانون دولة متعاقدة اأ�ضدرت اإعالنا مبقت�ضى املادة ٩5 ويكون 
الطرفان من دولة غر متعاق���دة ودولة متعاقدة اأ�ضدرت اإعالنا مبقت�ضى 

املادة ٩5.)7(

6- واأ�ض���ارت اإح���دى املحاك���م اإىل اأن االإعالن ال�ض���ادر مبوجب املادة 
٩5 ال مين���ع انطب���اق اتفاقية البيع حيث يتفق الطرف���ان خالل االإجراءات 

القانونية على اأن االتفاقية �ضتنطبق.)٨(

احلوا�ضي

www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_ 1( لالط���الع على معلومات عن التحفظ���ات على االتفاقية ال�ضادرة من دول متعاق���دة، انظ���ر(

. status.html

)2( انظ���ر الفق���رة الفرعي���ة 3 )2( من قانون بيع الب�ضائع )اتفاقي���ة االأمم املتحدة( ال�ضنغافوري: "ال تكون للفقرة الفرعية 1 )ب( م���ن املادة 1 من االتفاقية قوة القانون يف 

�ضنغافورة، وتبعا لذلك لن تنطبق االتفاقية على عقود بيع الب�ضائع اإال بني االأطراف التي توجد اأماكن عملها يف دول خمتلفة عندما تكون تلك الدول دوال متعاقدة."
)3( اأ�ضدرت كندا لدى ان�ضمامها اإىل اتفاقية يف عام 1٩٩1 اإعالنا مبوجب املادة ٩5 ين�ص على اأن وحدتها االإقليمية كولومبيا الربيطانية لن تكون ملزمة باملادة 1 )1( )ب(. 

ويف توز/يوليه 1٩٩2 �ُضحب هذا االإعالن.
)4( املحكم���ة العلي���ا جلمهورية ال�ضني ال�ضعبية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 20 توز/يوليه 1٩٩٩ (Zheng Hong Li Ltd. Hong Kong v. Jill Bert Ltd)، ترجمة باالإنكليزية 

متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990720c1.html )عنيَّ عقد بني م�ضرت من هونغ كونغ وبائع من �ضوي�ضرا قانون جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، التي 
اأ�ضدرت اإعالنا مبقت�ضى املادة ٩5؛ ويرجح اأن االإعالن ال�ضادر مبقت�ضى املادة ٩5 كان اأ�ضا�ص تطبيق القانون الوطني جلمهورية ال�ضني ال�ضعبية ب�ضاأن العقود االقت�ضادية، رغم اأن 
املحكم���ة مل تذك���ر ذلك �ضراحة(؛ جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ض���ني ال�ضعبية، 24 كانون االأول/دي�ضمرب 2004، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف 
االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041224c1.html )الأن البائع مل يكن من دولة متعاقدة )وهي اليابان يف ذلك احلني(، وكان امل�ضرتي من دولة اأ�ضدرت 
اإعالنا مبوجب املادة ٩5 )وهي جمهورية ال�ضني ال�ضعبية(، طبقت هيئة التحكيم قانون العقود الوطني جلهورية ال�ضني ال�ضعبية(؛ ق�ضية كالوت رقم 616 ]حمكمة الواليات املتحدة 
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/ :متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،](Impuls v. Psion-Teklogi) 2002 ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الواليات املتحدة، 22 ت�ضرين الثاين/نوفمرب
 ،(Prime Start Ltd. v. Maher Forest Products Ltd.) 2006 ؛ حمكم���ة الوالي���ات املتحدة ملنطقة وا�ضنطون الغربية، الواليات املتحدة، 17 توز/يوليهdb/cases2/021122u1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060717u1.html :متاحة يف االإنرتنت على العنوان
)5( عند اإبرام العقد، مل تكن اتفاقية البيع �ضارية املفعول يف اأملانيا )بلد امل�ضرتي(.

www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/021122u1.html
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/021122u1.html
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http://cisgw3.law. :6( ق�ضي���ة كالوت رق���م 4٩ ]املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، 2 توز/يوليه 1٩٩3[، ترجمة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

.pace.edu/cases/930702g1.html

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980319j1.html :اليابان، 1٩ اآذار/مار�ص 1٩٩٨، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،Tokyo Chiho Saibansho )7(

)٨( ق�ضي���ة ك���الوت رقم 2٨0 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف تورينغر، اأملانيا، 26 اأيار/ماي���و 1٩٩٨[ )انظر الن�ص الكامل للقرار(، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980526g1.html :العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930702g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930702g1.html
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نظرة جمملة

1- تعت���رب بع�ص الدول اأن من املهم اأن تك���ون العقود وامل�ضائل املت�ضلة 
بها—مثل تعديالت العقود واإنهاء العقود بالرتا�ضي، وحتى الر�ضائل التي 
ت�ضكل جزءا من عملية تكوي���ن العقد—حمررة كتابة. وتعمل املادتان 12 
و٩6 من االتفاقية مع���ا لل�ضماح للدولة املتعاقدة باأن ت�ضدر اإعالنا يعرتف 
بهذه ال�ضيا�ض���ة. فاالإعالن ال�ضادر مبوجب املادة ٩6 يوؤدي، وفقا ملا تن�ص 
علي���ه يف امل���ادة 12،)1( اإىل من���ع تطبي���ق اأي حكم من اأحكام امل���ادة 11 اأو 
املادة 2٩ اأو اجلزء الثاين من االتفاقية يتيح انعقاَد عقد البيع اأو تعديله اأو 
اإنهاءه باالتفاق اأو اإ�ضدار االإيجاب اأو القبول اأو اأي تعبر اآخر عن النّية يف 
اأي �ضكل غر الكتابة حيث يكون مكان عمل اأي من الطرفني يف تلك الدولة 
املتعاق���دة.)2( بي���د اأن امل���ادة ٩6 جتعل جواز اإ�ضدار االإع���الن قا�ضرا على 
الدول املتعاقدة الت���ي يق�ضي ت�ضريعها باإبرام عقود البيع اأو اإثباتها كتابة. 
وحت���ى هذا التاريخ اأ�ض���در اإعالنا مبوجب امل���ادة ٩6 كل من االأرجنتني)3( 
ال�ضعبي���ة)7(  ال�ض���ني  وجمهوري���ة  و�ضيل���ي)6(  وبيالرو����ص)5(  واأرميني���ا)4( 
وهنغاري���ا)٨( والتفي���ا)٩( وليتوانيا)10( وباراغواي)11( واالحت���اد الرو�ضي)12( 

واأوكرانيا)13(،)14(

جمال االنطباق واالآثار

2- توؤّكد �ضيغة املادة 12 وتاريخ �ضياغتها معا اأنه، مبوجب هذا احلكم، 
 ال يكون لالإعالن ال�ضادر مبقت�ضى املادة ٩6 مفعول �ضوى نفي ما للمادة 11 

وامل���ادة 2٩ واجل���زء الثاين م���ن االتفاقية م���ن اآثار تتعلق بع���دم ا�ضرتاط 
ال�ض���كل؛ ولذلك ال تتن���اول املادة 12 جمي���ع االإخط���ارات اأو االإ�ضارات اإىل 
الني���ة ال�ضادرة مبوجب االتفاقية، بل تقت�ضر على االإخطارات واالإ�ضارات 
اإىل الني���ة املتعلقة بالتعبر عن العقد نف�ض���ه، اأو املتعلقة بتكوينه اأو تعديله 

اأو اإنهائه باالتفاق.)15(

3- وتن����ص امل���ادة 12 على اأن مب���داأ التحرر من �ض���روط ال�ضكل الذي 
تن����ص عليه االتفاقي���ة ال ينطبق انطباقا مبا�ضرا حي���ث يكون مكان العمل 
ذو ال�ضل���ة الأح���د الطرفني واقعا يف دول���ة اأ�ضدرت اإعالن���ا مبوجب املادة 
٩6؛)16( ولك���ن توجد اآراء متباينة ب�ضاأن االآث���ار االأخرى ملثل هذا االإعالن. 
فوفق���ا الأح���د االآراء، ال ي���وؤدي بال�ض���رورة جم���رد وجود مك���ان عمل اأحد 
الطرف���ني يف دول���ة اأ�ضدرت اإعالن���ا مبوجب امل���ادة ٩6 اإىل تطبيق �ضروط 
ال�ض���كل ال�ضاري���ة يف تل���ك الدول���ة؛)17( وبدال م���ن ذلك، �ضتتوق���ف �ضروط 
ال�ض���كل املنطبق���ة—اإن ُوجدت—عل���ى قواعد القانون ال���دويل اخلا�ص 
للمحكم���ة. ويف اإط���ار ه���ذا النه���ج، اإذا كان���ت قواع���د القان���ون ال���دويل 
 اخلا����ص توؤدي اإىل تطبيق قانون دول���ة اأ�ضدرت حتفظا مبوجب املادة ٩6، 
�ضتنطب���ق �ضروط ال�ض���كل اخلا�ضة بتل���ك الدولة؛ ومن الناحي���ة االأخرى، 
حي���ث ينطبق قان���ون دولة متعاق���دة مل ت�ضدر حتفظا مبوج���ب املادة ٩6، 
تنطب���ق القاع���دة ال���واردة يف امل���ادة 11 واخلا�ض���ة بالتحرر م���ن �ضروط 
ال�ض���كل.)1٨( ويذهب راأي اآخر اإىل اأنه اإذا كان مكان العمل ذو ال�ضلة الأحد 
 الطرف���ني واقعا يف دولة اأ�ضدرت حتفظا مبوجب املادة ٩6 فتنطبق �ضروط 

الكتابة.)1٩(

املادة ٩6

ل���كلِّ دول���ة ُمتعاقدة َي�ضرتُط ت�ضريُعها انعق���اَد عقود البيع اأو اإثباتها كتابًة اأن ُت�ض���ِدر يف اأيِّ وقت اإعالنًا 
وفقا للمادة 12 َمفاُده اأنَّ اأيَّ ُحكم من اأحكام املادة 11، اأو املادة 2٩، اأو اجلزء الثاين من هذه االتفاقية، ُيِجيُز 
انعق���اَد عق���د البي���ع اأو تعديَلُه اأو اإنهاَءُه ر�ضائي���ا اأو اإ�ضداَر االإيجاب اأو القبول اأو اأيَّ تعب���ر اآخر عن النّية، باأيِّ 

�ضورة غر الكتابة، ال ينطبُق على احلاالت التي يكون فيها مكاُن عمل اأحد الطرفني يف تلك الدولة.

احلوا�ضي

)1( كما هو من�ضو�ص عليه يف اجلملة الثانية من املادة 12 - وكما يوؤكده تاريخ �ضياغة هذا احلكم ون�ص املادة 6 وال�ضوابق الق�ضائية - ال ميكن اخلروج على اأحكام املادة 12، 

خالفا ملعظم اأحكام االتفاقية. انظر النبذة ب�ضاأن املادة 12.
)2( ب�ض���اأن ه���ذه املقول���ة، ولكن باالإ�ضارة اإىل م�ضروع االأحكام الوارد يف م�ضروع االتفاقية لعام 1٩7٨، انظر موؤتر االأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع، فيينا، 10 

اآذار/مار�ص - 11 ني�ضان/اأبريل 1٩٨0، الوثائق الر�ضمية، وثائق املوؤتر واملحا�ضر املوجزة للجل�ضات العامة واللجنة الرئي�ضية، 1٩٨1، 20.
)3( دخل حيز النفاذ يف 1٩ توز/يوليه 1٩٨3، عند االن�ضمام.

)4( دخل حيز النفاذ يف 2 كانون االأول/دي�ضمرب 200٨، عند االن�ضمام.

)5( دخل حيز النفاذ يف ٩ ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٨٩، عند االن�ضمام.

)6( دخل حيز النفاذ يف 7 �ضباط/فرباير 1٩٩0، عند الت�ضديق.

)7( دخل حيز النفاذ يف 11 كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٨6، عند املوافقة.

)٨( دخل حيز النفاذ يف 16 حزيران/يونيه 1٩٨3، عند الت�ضديق.

)٩( دخل حيز النفاذ يف 31 توز/يوليه 1٩٩7، عند االن�ضمام.

)10( دخل حيز النفاذ يف 1٨ كانون الثاين/يناير 1٩٩5، عند االن�ضمام.
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)١١( دخل حيز النفاذ يف ١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦، عند االن�ضمام.

)١٢( دخل حيز النفاذ يف ١٦ اآب/اأغ�ضط�س ١٩٩٠، عند االن�ضمام.

)١٣( دخل حيز النفاذ يف ٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٠، عند االن�ضمام.

)١4( اأ�ضدرت اإ�ضتونيا اإعالنا مبوجب املادة ٩٦ عند ت�ضديقها على االتفاقية يف ٢٠ اأيلول/�ضبتمرب ١٩8٣؛ غري اأن اإ�ضتونيا �ضحبت اإعالنها يف ٩ اآذار/مار�س ٢٠٠4.

)١5( انظ���ر موؤمت���ر االأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائ���ع، فيينا، ١٠ اآذار/مار�س - ١١ ني�ضان/اأبريل ١٩8٠، الوثائ���ق الر�ضمية، وثائق املوؤمتر واملحا�ضر املوجزة 

للجل�ضات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�ضية، ١٩8١، ٢٠.
)١٦( انظ���ر املحكم���ة التجارية يف ها�ضيل، بلجي���كا، ٢ اأيار/مايو ١٩٩5، متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html، معلومات 

باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html؛ ق�ضية كالوت رقم 5٣4 ]املحكمة العلي���ا، النم�ضا، ١٧ كانون االأول/دي�ضمرب 
٢٠٠٣[، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031217a3.html؛ جلن���ة التحكيم االقت�ضادي والتج���اري الدويل ال�ضينية، 
جمهوري���ة ال�ض���ن ال�ضعبية، ٦ اأيلول/�ضبتم���رب ١٩٩٦، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960906c1.html؛ جلنة التحكيم 
http://cisgw3.law.pace. :االقت�ض���ادي والتج���اري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضن ال�ضعبية، ٣١ كانون االأول/دي�ضمرب ١٩٩٧، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
edu/cases/971231c1.html؛ ق�ضي���ة كالوت رق���م ٧٧٠ ]جلن���ة التحكيم االقت�ض���ادي والتجاري، جمهورية ال�ض���ن ال�ضعبية، ٢٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩[، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف 
االإنرتن���ت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990329c1.html؛ ق�ضية كالوت رقم Fovarosi Birosag[ 5٢[ بوداب�ض���ت، هنغاريا، ٢4 اآذار/مار�س ١٩٩٢[، ترجمة 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920324h1.html :باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
 )١٧( حمكمة روتردام، هولندا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠١، Nederlands Internationaal Privaatrecht، ٢٠٠١، الرقم ٢٧8، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

 (Forestal Guarani, ؛ املحكم���ة االإقليمية العلي���ا يف الواليات املتحدة للدائرة الثالثة، الواليات املتحدة، ٢١ متوز/يوليه ٢٠١٠http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081007u1.html :متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،S.A. v. Daros International, Inc.)

)١8( حمكمة روتردام، هولندا، ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠١، Nederlands Internationaal Privaatrecht، ٢٠٠١، الرقم ٢٧8، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 

www.Unilex.info/case.cfm? :هولن���دا، ٧ ت�ضرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧، متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان ،Hoge Raad ؛http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010712n1.html
pid=1&do=case&id=333&step=FullText، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971107n1.html؛ ق�ضية كالوت رقم 5٢ 
]Fovárosi Biróság، هنغاري���ا، ٢4 اآذار/مار����س ١٩٩٢[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920324h1.html؛ جلنة حماية 
http://cisgw3.law. :ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان ،(Conservas La Costena v. Lanin) التج���ارة اخلارجي���ة املك�ضيكية، املك�ضيك، ٢٩ ني�ضان/اأبري���ل ١٩٩٦

 (Forestal Guarani, S.A. v. Daros ؛ املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف الواليات املتحدة للدائرة الثالثة، الوالي���ات املتحدة، ٢١ متوز/يولي���ه ٢٠١٠pace.edu/cases/960429m1.html
ق قواعد اختي���ار القانون امل�ضتمدة من دولة املحكمة للبت يف  (.International, Inc، متاح���ة يف االإنرتن���ت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081007u1.html )تطبِّ

�ضروط ال�ضكل التي حتكم املطالبة(.
http://cisgw3.law.pace.edu/ :١٩( هيئ���ة التحكي���م العلي���ا يف االحتاد الرو�ضي، االحت���اد الرو�ض���ي، ١٦ �ضباط/فرباير ١٩٩8، معلوم���ات متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان(

 ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html :؛ املحكم���ة التجاري���ة يف ها�ضيلت، بلجي���كا، ٢ اأيار/مايو ١٩٩5، متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وانcases/980216r1.html
ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html؛ ق�ضية كالوت رقم 5٣4 ]املحكمة العلي���ا[، النم�ضا، ١٧ كانون االأول/
دي�ضمرب ٢٠٠٣، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031217a3.html؛ جلنة التحكيم االقت�ضادي والتجاري الدويل ال�ضينية، 
جمهوري���ة ال�ض���ن ال�ضعبية، ٦ اأيلول/�ضبتم���رب ١٩٩٦، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960906c1.html؛ جلنة التحكيم 
http://cisgw3.law.pace. :االقت�ض���ادي والتج���اري الدويل ال�ضينية، جمهورية ال�ضن ال�ضعبية، ٣١ كانون االأول/دي�ضمرب ١٩٩٧، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان
edu/cases/971231c1.html؛ Vysshi Arbitrazhnyi Sud Rossyiskoi Federatsii، االحت���اد الرو�ض���ي، ٢5 اآذار/مار�س ١٩٩٧، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970325r1.html؛ هيئ���ة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التج���ارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، ١٦ �ضباط/فرباير ٢٠٠4، 
ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040206r1.html؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الواليات املتحدة، ١٩ 
http://cisgw3. :متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،(Zhejiang Shaoxing Yongli Pringing and Dyeing Co., Ltd v. Microflock Textile Group Corporation) ٢٠٠8 اأيار/مايو
law.pace.edu/cases/080519u2.html؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�ضناعة يف االحتاد الرو�ضي، االحتاد الرو�ضي، ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠4، ترجمة باالإنكليزية 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040609r1.html :متاحة يف االإنرتنت على العنوان

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971231c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971231c1.html
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=333&step=FullText
www.Unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=333&step=FullText
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960429m1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960429m1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980216r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980216r1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971231c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971231c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080519u2.html
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املادة ٩7

)1( تك���وُن االإعالناُت ال�ضادرُة مبوجب ه���ذه االتفاقية وقَت التوقيع خا�ضعًة للتاأييد عند الت�ضديق 
اأو القبول اأو االإقرار.

)2( ُت�ضَدر االإعالناُت وتاأييُد االإعالنات كتابًة، وُيخَطُر بها الوديُع ر�ضميا.

)3( ُيحِدُث االإعالُن اأَثَرُه يف نف�ص وقت بدء �ضريان هذه االتفاقية فيما يتعلق بالدولة املعنيَّة. على اأنَّ 
االإعالَن الذي َيِرُد اإىل الوديع اإخطاٌر ر�ضمي به بعد بدء �ضريان االتفاقية ُيحِدُث اأَثَرُه يف اليوم االأول من ال�ضهر 
الت���ايل النق�ضاء �ضتة اأ�ضهر م���ن تاريخ و�ضوله اإىل الوديع. وحُت���ِدُث االإعالناُت االنفرادي���ُة املتباَدلُة ال�ضادرُة 
مبوجب املادة ٩4 اأَثَرها يف اليوم االأول من ال�ضهر التايل النق�ضاء �ضتة اأ�ضهر من و�ضول اآخر اإعالن اإىل الوديع.

)4( يج���وز الأيِّ دول���ة ُت�ضِدُر اإعالنًا مبوجب ه���ذه االتفاقية اأن ت�ضحبه يف اأيِّ وق���ت باإخطار ر�ضميٍّ 
ل من ال�ضهر التايل النق�ضاء �ضتة اأ�ضهر من  ه اإىل الوديع. وُيحِدث هذا ال�ضحُب اأَث���َرُه يف اليوم االأوَّ مكت���وب يوجَّ

تاريخ و�ضول االإ�ضعار اإىل الوديع.

حَب ُيبِطُل اأيَّ اإعالن متباَدل �ضاِدر  )5( اإذا �ُضِحَب االإعالُن ال�ضادُر مبوجب املادة ٩4 فاإنَّ هذا ال�ضَّ
عن دولة اأخرى مبوجب هذه املادة، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي ُيحِدُث فيه ال�ضحُب اأَثَرُه.

نظرة جمملة

1- تن����ص املادة ٩7 عل���ى العملية اخلا�ض���ة باإ�ضدار ال���دول اإعالنات 
ب�ض���اأن االتفاقي���ة وفق���ا لالإعالن���ات امل���اأذون به���ا مبوجب امل���ادة ٩٨ من 
االتفاقية )اأي االإعالنات املن�ضو�ص عليها يف املواد ٩2 اإىل ٩6(. وت�ضرتط 
امل���ادة ٩7 )2( اأن ت�ضدر االإعالنات وتاأييدات االإعالنات كتابة واأن ُيخَطر 
به���ا الوديع ر�ضميا. ويوؤدي وجبات الوديع ووظائفه ق�ضم املعاهدات مبكتب 
 Depositary :ال�ض���وؤون القانونية باالأمم املتحدة بنيويورك، عل���ى العنوان
 Functions of the Treaty Section, Office of Legal Affairs, United
Nations, New York, NY 10017. انظ���ر املادة ٨٩ لالطالع على املزيد 

من ال�ضرح لوظائف الوديع وواجباته املتعلقة باالتفاقية.

2- وتن�ص املادة ٩7 )3( على الوقت الذي يبداأ فيه نفاذ االإعالن. ويبداأ 
نف���اذ االإعالن يف التاريخ الذي ُيعت���رب اأن االتفاقية دخلت فيه حيز النفاذ 
م االإخطار باالإعالن اإىل الوديع بعد  يف الدول���ة املعنية. غر اأنه عندما ُيقدَّ
دخ���ول االتفاقية حيز النفاذ، يبداأ نفاذ االإعالن يف اليوم االأول من ال�ضهر 
ال���ذي يلي انق�ضاء �ضت���ة اأ�ضهر على تلقي الوديع االإعالن. وتن�ص املادة ٩7 
 )3( كذل���ك عل���ى اأن االإعالنات االأحادي���ة املتبادلة )مبوج���ب املادة ٩4( 
يب���داأ نفاذها يف اليوم االأول من ال�ضهر ال���ذي يلي انق�ضاء �ضتة اأ�ضهر على 

تلقي الوديع اآخر اإعالن. 

3- ووفقا للمادة ٩7 )4(، يحق للدولة اأن ت�ضحب اأي اإعالن. وال حتتاج 
 �ضروط ال�ضحب املحددة يف املادة ٩7 )4( اإىل �ضرح. وتو�ضح املادة ٩7 )5(

اأثر �ضحب االإعالن ال�ضادر مبوجب املادة ٩4، فتن�ص على اأن �ضحب ذلك 
االإع���الن ُيبطل اأي اإعالن متبادل �ضادر من دولة اأخرى مبوجب تلك املادة 

)اعتبارا من التاريخ الذي يحدث فيه ال�ضحب اأثره(.

4-  ويف 31 توز/يولي���ه 1٩٩2 �ضحبت حكومة كن���دا، وفقا للمادة ٩7 
)4(، اإعالنها ال�ضادر مبوجب املادة ٩5 ب�ضاأن كولومبيا الربيطانية، الذي 

�ضدر عند االن�ضمام.

5- و�ضحب���ت جمهورية اإ�ضتونيا يف ٩ اآذار/مار����ص 2004، وفقا للمادة ٩7 
)4( م���ن االتفاقي���ة، االإع���الن ال���ذي اأ�ضدرته مبوجب امل���ادة ٩6 يف �ضك 
ت�ضديقه���ا. وك���ان االإع���الن ين�ص على اأن���ه: "وفقا للمادت���ني 12 و٩6 من 
اتفاقي���ة االأمم املتحدة ب�ض���اأن عقود البيع الدويل للب�ضائع ال ينطبق، حيث 
يك���ون مكان عم���ل اأي طرف موج���ودا يف جمهورية اإ�ضتوني���ا، اأي حكم من 
اأحك���ام امل���ادة 11 اأو املادة 2٩ اأو اجلزء الثاين م���ن االتفاقية ُيجيز انعقاد 
عق���د البيع اأو تعديل���ه اأو اإنهاءه باتفاق اأو اإ�ض���دار اأي عر�ص اأو قبول اأو اأّي 

تعبر اآخر عن النّية يف اأيِّ �ضكل غر الكتابة."

6- ومل يت���م التعرف على قرارات حماكم اأو قرارات حتكيم ت�ضر اإىل 
املادة ٩7.
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املادة ٩٨
ريح العبارة. ح بها يف هذه االتفاقية ِب�ضَ ال ُي�ضَمح باأيِّ حتفُّظات غر التحفُّظات امل�ضرَّ  

نظرة جمملة

1- تق�ض���ر امل���ادة ٩٨ التحفظات عل���ى االتفاقية من جانب الدول عل���ى التحفظات املاأذون بها حتدي���دا يف االتفاقية. والتحفظات امل���اأذون بها مبوجب 
االتفاقية من�ضو�ص عليها يف املواد ٩2 و٩3 و٩4 و٩5 و٩6.)1( وتن�ص املادة ٩7 على االإجراءات االإدارية اخلا�ضة بتلك االإعالنات وب�ضحب تلك االإعالنات.

2- ومل يتم التعرف على قرارات حماكم اأو قرارات حتكيم ت�ضر اإىل املادة ٩٨.

احلوا�ضي

)1( يج���وز لل���دول اأي�ض���ا اأن ت�ضدر اإعالنات غ���ر من�ضو�ص عليها �ضراحة يف االتفاقي���ة، عن طريق املادة 1٩ من اتفاقي���ة فيينا لقانون املعاهدات ل�ضن���ة 1٩6٩؛ بيد اأن االأثر 

القانوين لتلك االإعالنات حتدده القواعد العامة للقانون الدويل.
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املادة ٩٩

ل من  )1( م���ع ُمراعاة اأحك���ام الفقرة )6( من هذه املادة يبداأ �ضريان ه���ذه االتفاقية يف اليوم االأوَّ
ال�ضه���ر التايل النق�ضاء اثني ع�ض���ر �ضهرا على تاريخ اإيداع الوثيقة العا�ضرة من وثائ���ق الت�ضديق اأو القبول اأو 

ن اإعالنًا مبوجب املادة ٩2. االإقرار اأو االن�ضمام مبا يف ذلك اأّي وثيقة تت�ضمَّ
مُّ اإليها بعد اإيداع الوثيقة  ها اأو َتن�ضَ ُق اأيُّ دولة على هذه االتفاقية اأو َتقَبُلها اأو ُتقرُّ )2( عندما ُت�ضدِّ
العا�ض���رة من وثائق الت�ضديق اأو القبول اأو االإق���رار اأو االن�ضمام، يبداأ �ضرياُن هذه االتفاقية، فيما عدا اجلزء 
ل من ال�ضهر  امل�ضتبَع���د منه���ا، بالن�ضبة لهذه الدولة مع مراعاة اأحكام الفقرة )6( من هذه املادة، يف اليوم االأوَّ

التايل النق�ضاء اثني ع�ضر �ضهرا على تاريخ اإيداعها وثيقَة الت�ضديق اأو القبول اأو االإقرار اأو االن�ضمام.
ها اأو َتن�ضمُّ اإليها، وتكون طرفًا  ق على هذه االتفاقية اأو َتقبلها اأو ُتقرُّ )3( يج���ب على كلِّ دولة ُت�ضدِّ
د ب�ضاأن تكوين عقود البيع ال���دويل للب�ضائع املرَبمة يف الهاي يف 1 توز/ يف االتفاقي���ة املتعلِّق���ة بالقانون املوحَّ

���د ب�ضاأن البيع  يولي���ه 1٩64 )اتفاقي���ة الهاي لتكوين العق���ود لعام 1٩64( اأو االتفاقي���ة املتعلِّقة بالقانون املوحَّ
ال���دويل للب�ضائع املرَبمة يف اله���اي يف 1 توز/يوليه 1٩64 )اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1٩64( اأو يف كلتيهما، 
اأن تن�ضحَب، يف الوقت ذاته، من اأيٍّ من اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1٩64 اأو اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 

1٩64 اأو من كلتيهما، ح�ضب االأحوال، وذلك باإخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.
ق على هذه االتفاقي���ة اأو تقبلها اأو  )4( كلُّ دول���ة ط���رف يف اتفاقية الهاي للبيوع لع���ام 1٩64 ت�ضدِّ
ه���ا اأو َتن�ض���مُّ اإليها وُتعل���ن، اأو تكون قد اأعلنت، مبوج���ب املادة ٩2، اأنها لن تلت���زَم باجلزء الثاين من هذه  ُتقرُّ
االتفاقي���ة، يج���ب عليها وقت الت�ضديق اأو القبول اأو االإق���رار اأو االن�ضمام اأن تن�ضحَب من اتفاقية الهاي للبيوع 

لعام 1٩64 باإخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.
ق على هذه االتفاقية اأو َتقبلها  )5( كلُّ دولة طرف يف اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 1٩64 ت�ضدِّ
ه���ا اأو َتن�ض���مُّ اإليها وُتعلُن، اأو تكون قد اأعلنت، مبوج���ب املادة ٩2، اأنها لن تلتزَم باجلزء الثالث من هذه  اأو ُتقرُّ
االتفاقي���ة يجب عليها وقَت الت�ضديق اأو القبول اأو االإق���رار اأو االن�ضمام اأن تن�ضحَب من اتفاقية الهاي لتكوين 

العقود لعام 1٩64 باإخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.
)6( يف ُحك���م هذه املادة، اإنَّ التَّ�ضديَق على هذه االتفاقي���ة اأو قبولها اأو اإقرارها اأو االن�ضمام اإليها 
م���ن جانب الدول االأطراف يف اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 1٩64 اأو يف اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1٩64 
ال ُيح���ِدث اأَثَرُه اإالَّ حني ُيح���ِدُث ان�ضحاُب تلك الدول، ح�ضبما يقت�ضيه االأمُر، م���ن االتفاقيتني املذكورتني اأَثَرُه. 
ويت�ض���اوُر الوديُع له���ذه االتفاقية مع حكوم���ة هولندا، ب�ضفتها الودي���َع التفاقيَتْي ع���ام 1٩64 ل�ضمان التن�ضيق 

الالزم يف هذا ال�ضدد.

نظرة جمملة

1- تن�ص هذه املادة على القواعد اخلا�ضة بوقت دخول االتفاقية حيز 
النف���اذ.)1( وق���د اعُتمدت االتفاقي���ة يف 11 ني�ضان/اأبري���ل 1٩٨0، ودخلت 
حيز النفاذ، عمال باملادة ٩٩ )1( و)2(، يف 1 كانون الثاين/يناير 1٩٨٨، 
قة عليها ع�ضرًا يف 11 كانون االأول/دي�ضمرب  بع���د اأن بلغ عدد الدول امل�ضدِّ

)2(.10٨6

2-وقرارات املحاكم وقرارات التحكيم التي ت�ضر اإىل املادة ٩٩ نادرة اإىل 
اأق�ضى حد.)3(

 اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1٩64 
واتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 1٩64

3- ت�ض���رتط امل���ادة ٩٩ )3( اإىل )5( على ال���دول االأطرف يف اتفاقية 
اله���اي لتكوي���ن العقود لع���ام 1٩64 واتفاقية الهاي للبي���وع لعام 1٩64 اأن 

تن�ضح���ب من اإح���دى هات���ني االتفاقيت���ني اأو كلتيهما عن���د الت�ضديق على 
اتفاقية البيع اأو قبولها اأو اإقرارها اأو االن�ضمام اإليها.

اتفاقي���ة  ودي���ع  يت�ض���اور  اأن  عل���ى   )6(  ٩٩ امل���ادة  4- وتن����ص 
 ،1٩64 ع���ام  اتفاقيت���ي  ودي���ع  ب�ضفته���ا  هولن���دا،  حكوم���ة  م���ع  البي���ع 
يل���زم،  ق���د  ح�ضبم���ا  الناف���ذ،  لالن�ضح���اب  ال���الزم  التن�ضي���ق  ل�ضم���ان 
م���ن جان���ب ال���دول فيم���ا يتعل���ق باتفاقيت���ي ع���ام 1٩64، قب���ل الت�ضديق 
اإليه���ا  االن�ضم���ام  اأو  اإقراره���ا  اأو  قبوله���ا  اأو  البي���ع  اتفاقي���ة   عل���ى 

من جانب الدول.

اتفاقي���ة  م���ن  ان�ضحاباته���ا  التالي���ة  ال���دول  �ضجل���ت  5- وق���د 
العق���ود  لتكوي���ن  اله���اي  واتفاقي���ة   1٩64 لع���ام  للبي���وع  اله���اي 
واإيطالي���ا)7(  واإ�ضرائي���ل)6(  واأملاني���ا)5(  بلجيك���ا)4(   :1٩64  لع���ام 

ولك�ضمربغ)٨( وهولندا.)٩(
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احلوا�ضي

)1( انظر النبذة ب�ضاأن املادة 10، فيما يخ�ص االنطباق الزمني التفاقية البيع على عقود البيع الدولية.

)2( �ضدقت جمهورية ال�ضني ال�ضعبية واإيطاليا والواليات املتحدة على االتفاقية يف 11 كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٨6، فاأ�ضبحت الدول التا�ضعة والعا�ضرة واحلادية ع�ضرة التي 

�ضدقت على االتفاقية.
http://cisgw3.law. :3( هيئ���ة التحكي���م التابع���ة لغرف���ة التج���ارة الدولي���ة، 1٩٨٩ )ق���رار التحكيم رق���م 6076(، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاحة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان(

 pace.edu/cases/896076i1.html؛ ق�ضي���ة ك���الوت رق���م 106 ]املحكم���ة العليا[، النم�ض���ا، 10 ت�ضرين الثاين/نوفم���رب 1٩٩4[، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان:
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.html؛ املحكمة االإقليمية العليا يف دو�ضلدورف، اأملانيا، 21 ني�ضان/اأبريل 2004، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:
عل���ى  االإنرتن���ت  يف  متاح���ة  باالإنكليزي���ة  ترجم���ة   ،2003 اليون���ان،   ،Monomeles Protodikio Thessalonikis http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040421g3.html؛ 
 العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html؛ Polimeles Protodikio Athinon، اليون���ان، 200٩، ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتن���ت عل���ى العن���وان:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/094505gr.html؛ ق�ضية كالوت رقم ٨ ]حمكمة النق�ص، اإيطاليا، 24 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 1٩٨٨[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/881024i3.html :العنوان
)4( دخل حيز النفاذ يف 4 كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٩6.

)5( دخل حيز النفاذ يف 2٩ كانون الثاين/يناير 1٩٩0.

)6( دخل حيز النفاذ يف 27 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 2001.

)7( دخل حيز النفاذ يف 17 كانون االأول/دي�ضمرب 1٩٨6.

)٨( دخل حيز النفاذ يف 12 �ضباط/فرباير 1٩٩7.

)٩( دخل حيز النفاذ يف 22 كانون الثاين/يناير 1٩٩1.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/896076i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/896076i1.html
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املادة 100

م يف  )1( ال تنطب���ُق ه���ذه االتفاقيُة على تكوين عقد ما اإاّل عندما يكون العر�ُص بانعقاد العقد قد ُقدِّ
تاري���خ بدء �ضريان االتفاقية فيم���ا يتعلَّق بالدول املتعاقدة امل�ضار اإليها يف الفق���رة الفرعية )1( )اأ( اأو بالدول 

املتعاقدة امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 1، اأو بعد هذا التاريخ.

)2( ال تنطب���ُق ه���ذه االتفاقي���ُة اإاّل على العقود املعق���ودة يف تاريخ بدء �ضري���ان االتفاقية فيما يتعلق 
بال���دول املتعاقدة امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعي���ة )1( )اأ( اأو الدول املتعاقدة امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية 

)1( )ب( من املادة 1، اأو بعد هذا التاريخ.

مقدمة

1- تق���رر امل���ادة 100 مب���داأ ع���دم رجعي���ة االأث���ر، فت�ضع عتب���ة زمنية 
النطباق االتفاقية. فوفقا للمادة 100 )1(، ال تنطبق قواعد تكوين العقود 
)اجل���زء الثاين م���ن االتفاقية، م�ضتكمال باجل���زء االأول( اإال عندما يكون 
م يف تاريخ بدء �ضري���ان االتفاقية يف الدولة  العر����ص باإبرام العقد قد ُق���دِّ
اأو ال���دول ذات ال�ضلة اأو بعد هذا التاري���خ.)1( ومبقت�ضى املادة 100 )2(، 
تنطب���ق قواع���د االتفاقية املتعلقة بحق���وق االأط���راف والتزاماتها )اجلزء 
الثال���ث من االتفاقي���ة، م�ضتكمال باجل���زء االأول( على العق���ود املربمة يف 
تاري���خ ب���دء �ضري���ان االتفاقية يف الدول���ة املعني���ة اأو بعد ه���ذا التاريخ.)2( 
وت�ض���ر الفقرت���ان )1( و)2( كلتاهما م���ن املادة 100 اإىل ب���دء ال�ضريان 
"فيما يتعلَّق بال���دول املتعاقدة امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية )1( )اأ( اأو 

بال���دول املتعاقدة امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 1." 
ومبقت�ضى املادة 100 )1(، يجب، لكي ينطبق ما تن�ص عليه االتفاقية من 
م العر�ص بعد اأن ُتعترب الدولة دولة متعاقدة  قواع���د تكوين العقود، اأن يقدَّ
وفق���ا للم���ادة 1 )1( )اأ( اأو امل���ادة 1 )1( )ب(.)3( ومبقت�ضى املادة 100 
)2( يج���ب، لك���ي ينطبق ما تن�ص عليه االتفاقي���ة من قواعد حتكم حقوق 
االأط���راف والتزاماتها، اأن ُيربم العقد يف التاريخ ال���ذي ُتعترب فيه الدولة 
دول���ة متعاقدة وفق���ا للمادة 1 )1( )اأ( اأو امل���ادة 1 )1( )ب( اأو بعد هذا 
التاريخ.)4( وب�ضرف النظر عن انطباق االتفاقية مبوجب املادة 100، رئي 
اأن لالأطراف حرية الت�ضرف يف اختيار التقيد باأحكام االتفاقية عند وقوع 

نزاع.)5(

انطباق املادة 100

2- رئ���ي اأن االتفاقية ال تنطب���ق حيث اأُبرم عقد البيع قبل تاريخ دخول 
االتفاقية حيز النفاذ يف البلدين ذوي ال�ضلة بال�ضفقة.)6(

3- ورئي اأن االتفاقية ال تنطبق يف ق�ضية تتعلق بعقد بني بائع من دولة 
غ���ر متعاقدة وم�ضرت من دولة مل تكن االتفاقي���ة �ضارية املفعول فيها عند 

اإبرام العقد.)7(

4- ورئي اأن االتفاقية ال تنطبق يف ق�ضية تتعلق بعقد بني بائع من دولة 
غر متعاقدة وم�ضرت من دولة متعاقدة اأ�ضدرت حتفظا مبوجب املادة ٩5. 
وراأت املحكمة اأن امل���ادة 100 توؤيد عدم انطباق االتفاقية الأن االتفاقية مل 

تكن عند اإبرام العقد �ضارية املفعول يف الدولة غر املتعاقدة.)٨(

5- ويف اإح���دى الق�ضايا راأت املحكمة اأنه، بحكم املادة 3 من االتفاقية 
املتعلق���ة بالقانون ال�ضاري على عقود البيع الدويل للب�ضائع )موؤتر الهاي 
املنعق���د يف حزيران/يونيه 1٩55(، تنطبق اتفاقية البيع على �ضفقة رغم 
اأن العق���د اأُب���رم قبل دخول االتفاقي���ة حيز النفاذ يف دول���ة امل�ضرتي، على 

اأ�ضا�ص اأنها قانون البائع.)٩(

6- ويف ق�ضية اأخرى طبقت املحكمة االتفاقية رغم اأن الطرفني اأبرما 
���ن �ضرطا بالت�ضليم خال����ص التكلفة واأجرة  عقد بي���ع دويل لب�ضائع، ت�ضمَّ
ال�ضح���ن، قبل ب���دء �ضري���ان االتفاقي���ة، ورغ���م اأن الطرف���ني مل ُيبديا اأي 
ني���ة لتطبيق االتفاقية على العق���د.)10( وراأت املحكمة اأن���ه، مبوجب �ضرط 
الت�ضلي���م خال����ص التكلفة واأج���رة ال�ضحن )الذي ين�ص عل���ى اأن م�ضوؤولية 
البائ���ع ال تت���د �ض���وى اإىل الوقت الذي يتم في���ه ت�ضليم الب�ضائ���ع اإىل اأول 
ناق���ل(، مدعوما باملادة 67 من اتفاقية البيع، لي�ص البائع م�ضوؤوال عن تلف 

الب�ضائع.

7- ويف اإح���دى الق�ضاي���ا امتنع���ت املحكم���ة ع���ن الب���ت فيم���ا اإن كانت 
االتفاقي���ة )قانون البائ���ع( اأم اتفاقية الهاي للبيوع )قان���ون امل�ضرتي( هي 
التي تنطبق، الأن النتيجة كانت �ضتكون واحدة مبوجب اأي من القانونني.)11(

احلوا�ضي

)1( انظر النبذة ب�ضاأن املادة ٩٩ فيما يخ�ص دخول االتفاقية حيز النفاذ.
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960618b1. :2( حمكمة اال�ضتئناف يف اأنتويرب، بلجيكا، 1٨ حزيران/يونيه 1٩٩6، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(
html؛ املحكم���ة التجاري���ة يف فورن، بلجيك���ا، 1٩ اآذار/مار�ص 2003، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030319b1.html؛ 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :بوداب�ضت، هنغاري���ا، 21 اأيار/مايو 1٩٩6[، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتن���ت على العن���وان ،Fovarosi Birosag[ 143 ق�ضي���ة ك���الوت رق���م

cases/960521h1.html؛ ق�ضية كالوت رقم 1٨٨ ]املحكمة العليا، اإ�ضبانيا، 3 اآذار/مار�ص 1٩٩7 (Tana v. Naviera del O. v. Iberico)، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960618b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960618b1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960521h1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960521h1.html
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العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970303s4.html )"الحظت املحكمة اأن اتفاقية البيع مل ت�ش���بح جزءا من القانون االإ�ش���باين اإال بعد ن�شوء الن زاع بني الطرفني. وتبعا 
لذلك، وبالنظر اإىل تف�شري املادة 99 )2( واملادة 100 )2( من اتفاقية البيع، راأت املحكمة اأن اتفاقية البيع ال تنطبق على الن زاع، الذي ن�شاأ من عقد لبيع ب�شائع اأُبرم قبل بدء نفاذ 
اتفاقي���ة البي���ع يف اإ�شباني���ا."(؛ املحكمة اجلزئية يف اأم�شرتدام اآرنهيم، هولندا، ٣ اأيلول/�شبتمرب 1992 (S. Jacobs v. auto Opgenoort)، مالحظات حتريرية باالإنكليزية متاحة يف 
االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920903n1.html )"راأت املحكمة اأي�شا اأن اتفاقية البيع ال تنطبق الأن العقد اأُبرم قبل 1 كانون الثاين/يناير 1992، وهو 

تاريخ بدء نفاذ اتفاقية البيع يف هولندا )املادة 100 من اتفاقية البيع("(.
http://cisgw3. :٣( ق�شي���ة كالوت رق���م 2 ]املحكم���ة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، اأملاني���ا، 1٧ اأيلول/�شبتمرب 1991[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتن���ت على العنوان(

law.pace.edu/cases/910917g1.html )رغم اأن اأملانيا مل تكن دولة متعاقدة يف اتفاقية البيع عند تكوين العقد، مت تطبيق اتفاقية البيع عن طريق تطبيق املادة 1 )1( )ب((.

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr. :اليونان، 200٣، حتليل حتريري باالإنكليزية متاح يف االإنرتنت على العنوان ،Monomeles Protodikio Thessalonikis )4(

html )"عن���د اإب���رام عق���د البيع كانت اتفاقية البيع منطبقة يف فرن�شا، ولكنها مل تكن كذلك يف اليونان ... وتنطب���ق اتفاقية البيع بحكم املادة 1 )1( )ب( منها، الأن قواعد القانون 
الدويل اخلا�س لفرن�شا ت�شري اإىل قانون دولة متعاقدة."(؛ ق�شية كالوت رقم ٨٨٧ ]حمكمة اال�شتئناف يف مدينة بازل، �شوي�شرا، 22 اآب/اأغ�شط�س 200٣[، ترجمة باالإنكليزية متاحة 
يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030822s1.html )مبا اأن االتفاقية مل تكن �شارية املفعول يف اإحدى الدولتني، ي�شتند انطباق اتفاقية البيع اإىل املادة 

1 )1( )ب(، اأي اأن قواعد القانون الدويل اخلا�س توؤدي اإىل تطبيق قانون دولة متعاقدة(.
 )5( ق�شية كالوت رقم 191 ]حمكمة اال�شتئناف التجارية الوطنية، االأرجنتني، ٣1 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1995(، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951031a1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911127n1. :6( حمكمة هريتوغينبو�س، هولندا، 2٧ ت�شرين الثاين/نوفمرب 1991، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان(

http://cisgw3.law.pace.edu/ :ترجم���ة باالإنكليزي���ة متاح���ة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان ،(Hunfeld v. Vos) 199؛ املحكم���ة اجلزئي���ة يف اآرنهي���م، هولن���دا، 2٧ اأيار/ماي���و ٣html
cases/930527n1.html )"عل���ى اأ�شا����س امل���ادة 100 من اتفاقية البيع، ال تنطبق هذه االتفاقية على االتفاقات التي اأُبرمت قب���ل 1 كانون الثاين/يناير 1992، وتنطبق اتفاقية الهاي 
د للبيع الدويل للب�شائ���ع، التي كانت �شارية املفعول حتى 1 كان���ون الثاين/يناير 1992(؛  د اخلا����س بالبيع الدويل للب�شائع )وت�شمى فيما يل���ي القانون املوحَّ املتعلق���ة بالقان���ون املوحَّ
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/896281i1. :ق�شية كالوت رقم 102 ]هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، 26 اآب/اأغ�شط�س 19٨9[، متاحة يف االإنرتنت على العنوان

html )"راأت هيئ���ة التحكي���م اأن���ه، وفق���ا للم���ادة 100 )2( م���ن اتفاقية البيع، ال تنطب���ق االتفاقي���ة، الأن العقد اأُبرم قبل دخ���ول االتفاقية حي���ز النفاذ يف البل���دان املعنية )مبا فيها 
فرن�ش���ا، م���كان التحكي���م(، رغم اأن هذه البلدان كانت اأطرافا يف االتفاقي���ة عند �شدور قرار التحكيم."(؛ ق�شية كالوت رقم ٨ ]حمكمة النق����س، اإيطاليا، 24 ت�شرين االأول/اأكتوبر 
19٨٨ (Kretshmer v. Muratori Enzo)[، ترجم���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/881024i3.html؛ املحكمة اجلزئية يف اأمليلو، 
http://cisgw3.law.pace.edu/ :ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،(Societe Nouvelle des Papeteries v. Machinefabriek) 19٨9 هولن���دا، 21 حزيران/يوني���ه

cisg/text/digest-2012-100.html؛ املحكم���ة العلي���ا، هولن���دا، 25 اأيلول/�شبتم���رب 1992 (Societe Nouvelle des Papeteries v. Machinefabriek)، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف 
 199٣ (Verwer v. Pex Handelsmij & Toshiba ؛ حمكمة اأم�شرتدام، هولن���دا، ٨ ني�شان/اأبري���لhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/920925n1.html :االإنرتن���ت عل���ى العن���وان
(Deutschland، مالحظ���ات حتريري���ة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930408n1.html؛ املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، هولندا، 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930429n1. :مالحظ���ات حتريرية باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،(Groticke v. Neptunus Shipyard) 19929 ني�شان/اأبري���ل ٣
http://cisgw3.law.pace. :مالحظات حتريرية باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان ،(Hunfeld v. Vos) 199؛ املحكم���ة اجلزئي���ة يف اآرنهي���م، هولندا، 2٧ اأيار/مايو ٣html
http://cisgw3.law.pace.edu/ :؛ املحكم���ة العلي���ا، النم�ش���ا، 26 اأيار/ماي���و 1994، مالحظات حتريري���ة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العن���وانedu/cases/930527n1.html
http://cisgw3. :؛ املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، اأملانيا، 11 �شباط/فرباير 199٣، مالحظات حتريرية باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوانcases/940526a3.html
law.pace.edu/cases/930211g1.html؛ املحكم���ة االإقليمي���ة العلي���ا يف كولوني���ا، اأملاني���ا، 16 ت�شرين االأول/اأكتوب���ر 1992، مالحظات حتريرية باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على 
العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921016g1.html؛ املحكم���ة االإقليمية العليا يف كولونيا، اأملانيا، 2 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1992، مالحظات حتريرية باالإنكليزية متاحة 
يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921002g1.html؛ ق�شية كالوت رقم 22 ]حمكمة اال�شتئناف التجارية الوطنية، االأرجنتني، 15 اآذار/مار�س 1991[؛ 
حمكم���ة اآرنهيم، هولندا، 2٧ ني�شان/اأبري���ل 1991، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العن���وان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990427n1.html؛ املحكمة التجارية 
يف ها�شيل���ت، بلجي���كا، 16 اآذار/مار�س 1994، يونيلك�س )"راأت املحكم���ة اأن عمليات الت�شليم التي متت بعد بدء نفاذ اتفاقية البيع يف هولندا حتكمها اتفاقية البيع، الأن قواعد برلني 
للقان���ون ال���دويل اخلا����س توؤدي اإىل تطبيق قان���ون هولندا، وهي دولة متعاقدة )املادة 1 )1( )ب( م���ن اتفاقية البيع(، يف حني اأن عمليات الت�شلي���م التي متت قبل ذلك التاريخ هي 
وحده���ا الت���ي حتكمها اتفاقية الهاي لعام 1964 املتعلقة بالقانون املوحد اخلا�س بالبيع الدويل للب�شائ���ع )القانون املوحد للبيع الدويل للب�شائع("(؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل 
http://cisgw3.law.pace. :بغرف���ة التج���ارة وال�شناعة يف االحتاد الرو�شي، االحتاد الرو�شي، 1٨ كان���ون االأول/دي�شمرب 199٨، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت عل���ى العنوان

edu/cases/981218r2.html )مل ُتعت���رب االتفاقي���ة منطبقة، الأنها مل تكن �شارية املفع���ول عند اإبرام العقد؛ بيد اأنها اعُتربت "قانونا ثانويا" مبوجب املادة ٧ )2( الأن "اأحكامها ُتعترب 
نا للنظام القانوين لرو�شيا."(؛ حمكمة كانتون  منطبقة على العالقات بني الطرفني باعتبارها قواعد، االأمر الذي يجعلها، عمال بد�شتور االحتاد الرو�شي ]بلد البائع[، ... جزءا مكوِّ
ف���ود، �شوي�ش���را، 14 اآذار/مار����س 199٣، يونيلك�س؛ ق�شية كالوت رقم 212 ]حمكمة كانتون فود، �شوي�شرا، 14 اآذار/مار����س 1996[؛ حمكمة كانتون فود، �شوي�شرا، 29 ني�شان/اأبريل 

1992، يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف زوريخ، �شوي�شرا، 9 ني�شان/اأبريل 1991، يونيلك�س.
)٧( املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، هولندا، 22 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1992 (Streamline Building Products v. Albrecht)، مالحظات حتريرية باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت 

 (J.A. Harris & Sons v. Nijmergsche 199؛ املحكم���ة اجلزئي���ة يف اآرنهي���م، هولن���دا، 15 ني�شان/اأبري���ل ٣http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921022n1.html :عل���ى العن���وان
.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930415n1.html :مالحظات حتريرية باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان ،Ijzergieterij)

)٨( ق�شية كالوت رقم 616 ]حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، الواليات املتحدة، 22 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2002 (Impuls v. Psion-Teklogix)، متاحة يف 

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021122u1.html :االإنرتنت على العنوان
�س باالإنكليزية للق�شية متاح يف االإنرتنت على العنوان:  )9( املحكمة التجارية يف اإيبري، 29 كانون الثاين/يناير 2001، ملخَّ

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010129b1.html

 )10( ق�شية كالوت رقم 191 ]حمكمة اال�شتئناف التجارية الوطنية، االأرجنتني، ٣1 ت�شرين االأول/اأكتوبر 1995[، ترجمة باالإنكليزية متاحة يف االإنرتنت على العنوان:

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951031a1.html

�س باالإنكليزية للق�شية متاح يف االإنرتنت على العنوان:  )11( املحكمة التجارية يف ها�شيلت، بلجيكا، 21 كانون الثاين/يناير 199٧، ملخَّ

.http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970121b1.html

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030001gr.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911127n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911127n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930527n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930527n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/896281i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/896281i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/digest-2012-100.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/digest-2012-100.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930429n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930429n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930527n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930527n1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940526a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940526a3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930211g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930211g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981218r2.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981218r2.html
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املادة 101

)1( يج���وُز الأيِّ دول���ة ُمتعاقدة اأن تن�ضحَب من هذه االتفاقية اأو اجل���زء الثاين اأو اجلزء الثالث من 
االتفاقية بتوجيه اإخطار ر�ضميٍّ مكتوب اإىل الوديع.

)2( ُيح���ِدُث االن�ضحاُب اأَثَرُه يف اليوم االأول من ال�ضهر التايل النق�ضاء اثني ع�ضر �ضهرا على و�ضول 
االإخطار للوديع. وحيث ين�صُّ االإخطار على فرتة اأطول لكي ُيحِدَث االن�ضحاُب اأَثَرُه، فاإنَّ االن�ضحاَب ُيحِدُث اأَثَرُه 

لدى انق�ضاء هذه الفرتة االأطول من و�ضول االإخطار للوديع.

نظرة جمملة

1- ال حتتاج املادة 101 اإىل �ضرح. انظر اأي�ضا مناق�ضة وظائف الوديع وواجباته يف النبذة ب�ضاأن املادة ٨٩ من االتفاقية، وكذلك املادة 77 )1( )ه( من 
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام )1٩6٩(.

2- ومل يتم التعّرف على قرارات حماكم اأو قرارات حتكيم ت�ضر اإىل املادة 101.



453 اجلزء الرابع- الأحكام اخلتامية

 الن�ص ذو احلجية وحكم االإثبات

رت يف فيين���ا، يف ه���ذا اليوم احلادي ع�ضر م���ن ني�ضان/ اأبري���ل 1٩٨0 من اأ�ضل واح���د، تت�ضاوى ن�ضو�ضه  ُح���رِّ
ية. االإ�ضبانية واالإنكليزية والرو�ضية وال�ضينية والعربية والفرن�ضية يف احلجِّ

لون بذلك ح�ض���ب االأ�ضول كلٌّ من قبل حكومته، بالتوقيع  عون اأدناه، املخوَّ ن املوقِّ م، قام املفو�ضوَّ واإثبات���ًا مل���ا تقدَّ
على هذه االتفاقية.

نظرة جمملة

1- احلكم الوارد اأعاله ه���و احلكم النهائي من اأحكام االتفاقية. وهو 
ُيح���دد التاري���خ واملكان الذي���ن تت فيهم���ا املوافقة على الن����ص النهائي 
لالتفاقي���ة )11 ني�ضان/اأبري���ل 1٩٨0، يف فيينا(، وُيعل���ن اأن الن�ص ي�ضكل 
"اأ�ض���ال واح���دا" باللغ���ات الر�ضمية ال�ضت ل���الأمم املتحدة، كم���ا ُيعلن اأن 
رة بكل لغة من ه���ذه اللغات 'تت�ضاوى يف احلجية'، ويعر�ص  الن�ضو����ص املحرَّ

تواقيع ال�ضهود على الن�ص املوافق عليه.

التباينات يف خمتلف ال�ضيغ اللغوية 

2- ميكن اأن تكون هناك تباينات يف الن�ص بني ال�ضيغ اللغوية املختلفة 
ال�ض���ت الت���ي تت به���ا املوافق���ة عل���ى االتفاقي���ة )االإ�ضباني���ة واالإنكليزية 
والرو�ضي���ة وال�ضينية والعربية والفرن�ضية( والتي اأُعلن يف احلكم املقتب�ص 
اأع���اله اأنها كلها "تت�ضاوى يف احلجي���ة"؛ ورمبا تكون االختالفات يف ظالل 

املعاين بني ال�ضيغ اللغوية املختلفة حتمية، نظرا لطبيعة اللغة.)1( وتتناول 
 امل���ادة 33 م���ن اتفاقية االأمم املتح���دة لقانون املعاه���دات )لعام 1٩6٩(، 
واملعنون���ة "تف�ضر املعاه���دات املوّثقة بلغتني اأو اأك���رث"، كيف ينبغي ت�ضوية 
ه���ذه التباينات واالختالفات اإذا م���ا ن�ضاأت. وتوؤكد املادة 33 )1( من هذه 
االتفاقي���ة احلكم املتعلق بلغة االتفاقية املقتب�ص اأع���اله والذي ُيعلن اأن كل 
�ضيغة من ال�ضيغ اللغوية "تت�ضاوى يف احلجية" مع ال�ضيغ االأخرى، وتن�ص 
عل���ى ما يل���ي: "اإذا ُوثقت املعاه���دة بلغتني اأو اأكرث، يك���ون لن�ضها باأي من 
ه���ذه اللغات نف�ص القوة، ما مل تن�ص املعاه���دة اأو يتفق االأطراف على اأنه 
عن���د االختالف ي�ضود ن����ص معني." وتتن���اول املادة 33 )4( م���ن اتفاقية 
قان���ون املعاهدات ت�ضوي���ة التباينات ب���ني الن�ضو����ص املت�ضاوية يف احلجة 
للمعاهدات، وتن�ص على ما يلي: "فيما خال احلاالت التي ي�ضود فيها ن�ص 
معني وفقًا الأحكام الفقرة االأوىل، اإذا اأظهرت مقارنة الن�ضو�ص الر�ضمية 
اختالف���ًا يف املعنى مل ُيِزْل���ُه تطبيق املادت���ني 31 و32 ]اللتني حتتويان على 
قواع���د ب�ضاأن تف�ضر املعاهدات[، يوؤخذ باملعن���ى الذي يوفق بقدر االإمكان 
ب���ني الن�ضو����ص املختلفة، مع اأخذ مو�ض���وع املعاهدة والغر����ص منها بعني 

االعتبار."

احلوا�ضي

خ 1٩ �ضباط/فرباي���ر 1٩٩٩ )حم�ضر ر�ضمي  )1( ن�ض���ر الودي���ع ت�ضويب���ات لل�ضيغتني الرو�ضي���ة والعربية لالتفاقية: اإعالن الودي���ع رق���م C.N.862.1998.TREATIES-5 املوؤرَّ

 C.N.1075.2000.TREATIES-5خ 27 ني�ضان/اأبريل 2000 )ت�ضويب الن�ص الرو�ضي ذي احلجية(؛ و لت�ضويب الن�ص العربي ذي احلجية(؛ وC.N.233.2000.TREATIES-2 املوؤرَّ
خ 1 كان���ون االأول/دي�ضمرب 2000 ]ت�ضويب الن�ص االأ�ضلي لالتفاقية )الن�ص العربي ذو احلجية([. انظ���ر هيئة التحكيم االحتادية للدائرة ال�ضمالية الغربية، االحتاد الرو�ضي،  امل���وؤرَّ
3 حزيران/يوني���ه 2003، ترجمة باالإنكليزية متاح���ة يف االإنرتنت على العنوان: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030603r1.html )مبا اأن الن�ص الرو�ضي ذا احلجية للمادة 6٨ 
ت اأن التبعة  من اتفاقية البيع الذي اعُتمد عند املوافقة على ن�ص االتفاقية مل يكن يحتوي على اجلملة االأوىل من املادة 6٨ فقد طبقت املحكمة الن�ص الرو�ضي ب�ضيغته املكتوبة وقررَّ

د عقد النقل(. فيما يتعلق بالب�ضائع املباعة خالل النقل العابر تنقل عند ت�ضليم الب�ضائع اإىل الناقل الذي ُي�ضدر الوثائق التي جت�ضِّ





مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة

الأرجنتني

املحاكم الحتادية ال�ستئنافية

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، 
١٥ اآذار/مار�س ١٩٩١

ق�سية كالوت رقم ١٠٠٢٢

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٣

٤
اجلزء الثاين

١٨

ق�سية كالوت رقم ٧٠٠

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٣٦
اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 

٦٦
٦٧

١٠٠

ق�سية كالوت رقم ١٩١

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١
٧

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س اآيري�س، 
٢١ متوز/يوليه ٢٠٠٢

٧
٢٨
٣٥

ق�سية كالوت رقم ٦٣٦

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س اآيري�س، 
٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٤٩

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س اآيري�س، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠١٠

١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٧٠١

حماكم املنطقة الحتادية

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ٧، بوينو�س اآيري�س، 
٢٠ اأيار/مايو ١٩٩١

ق�سية كالوت رقم ٥٣٢١

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ١٠، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩١

٩
٧٨

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ١١، بوينو�س اآيري�س، 
١٨ اآذار/مار�س ١٩٩٤

٦٦
٦٧

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ١٠، بوينو�س اآيري�س، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

٩
٧٨

الفهر�س الأول
قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة
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مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية رقم ٢٦، االأمانة رقم ٥٢، بوينو�س اآيري�س، 

١٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٣
٤
٩

 املحكمة التجارية رقم ٢٦، االأمانة رقم ٥١، 
٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٩

 املحكمة التجارية رقم ٢٦، االأمانة رقم ٥١، بوينو�س اآيري�س، 
٢ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧
٩

اأ�سرتاليا

املحكمة الحتادية

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٤
٨

١١
اجلزء الثاين

١٥
١٨
٢٣
٢٥
٢٦
٣٠
٤٩
٦٤
٧٥
٧٦
٨١

ق�سية كالوت رقم ٣٠٨

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

١
٧

٥٠

ق�سية كالوت رقم ٩٥٨

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٠ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٦
٤٧
٤٨

ق�سية كالوت رقم ٩٥٦

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠١٠

١

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠١٠

١

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
١٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠١٠

٣٩

حماكم الوليات

 حمكمة اال�ستئناف يف نيو �ساوث ويلز، 
١٢ اآذار/مار�س ١٩٩٢

٧

 املحكمة العليا يف كوينـزالند، 
١٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١
٦
٧

٢٥
٥٤
٦١
٧٢
٧٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٦٣١



٤٥٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة العليا يف كوينـزالند، 

١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١
٦٤
٧٢
٧٥

 املحكمة العليا يف اأ�سرتاليا الغربية، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٣٥
٤٩

النم�سا

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٣

١٣

 املحكمة العليا، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

ق�سية كالوت رقم ٣١٠٥

 املحكمة العليا، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

١
٦
٨

١٠
اجلزء الثاين

١٤
٥٥
٥٤
٩٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٦

 املحكمة العليا، 
٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦

١
٢
٧
٨
٩

١١
اجلزء الثاين

١٤
١٩
٢٦
٢٩
٤١
٥٤
٦٠

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٧١
٧٥
٧٦
٧٧
٨٠

ق�سية كالوت رقم ١٧٦

 املحكمة العليا، 
٢٧ �سباط/فرباير ١٩٩٦

٥٣

 املحكمة العليا، 
٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٦

١٠٠

 املحكمة العليا، 
١١ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٢
٦

ق�سية كالوت رقم ١٩٠

 املحكمة العليا، 
٢٠ اآذار/مار�س ١٩٩٧

١
٤
٨

اجلزء الثاين
١٤
١٩

ق�سية كالوت رقم ١٨٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٥٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة العليا، 

٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧
٤
٨

 املحكمة العليا، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

١٣

 املحكمة العليا، 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
اجلزء الثاين

١٤
١٨

ق�سية كالوت رقم ٢٣٩

 املحكمة العليا، 
٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١

 املحكمة العليا، 
١١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١
٦٣
٦٤

ق�سية كالوت رقم ٣٠٧

 املحكمة العليا، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١
٧١
٧٣
٧٦

ق�سية كالوت رقم ٢٣٨

 املحكمة العليا، 
١٠ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٤٢١

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٨

٥٨

 املحكمة العليا، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤

 املحكمة العليا، 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٧

٢٧
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣٠٥

 املحكمة العليا، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

٣١

 املحكمة العليا، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٤
٦
٩

ق�سية كالوت رقم ٢٤٠

 املحكمة العليا، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ١٣٠٦

 املحكمة العليا، 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

 املحكمة العليا، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٧

١١
٢٩
٣١
٤٩
٥٧

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،

 الفرع اخلام�س
٨١
٨٢
٨٣

ق�سية كالوت رقم ٤٢٢



٤٥٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة العليا، 

٢٧ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٩
١

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٣

 املحكمة العليا، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١

 املحكمة العليا، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٧
٨

١١

ق�سية كالوت رقم ٤٢٤

 املحكمة العليا، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٤
٦
٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٥

 املحكمة العليا، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١
٧

٢٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٦

 املحكمة العليا، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،

الفرع الثاين 
٦٤
٧٤
٧٥
٧٦

ق�سية كالوت رقم ٤٢٧

 املحكمة العليا، 
٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

١
٤
٧

اجلزء الثاين
٤٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٨

 املحكمة العليا، 
١٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

٣

 املحكمة العليا، 
٥ متوز/يوليه ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ٤٩٥٣٥

 املحكمة العليا، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

٤
٦
٧
٩

٥٤
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٦٠٥

 املحكمة العليا، 
١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣
٦
٨

اجلزء الثاين
٣٨
٣٩

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤

ق�سية كالوت رقم ٥٤١

 املحكمة العليا، 
١٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٣٩
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٥٤٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٥٣٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٦٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة العليا، 

١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢
١
٧

 املحكمة العليا، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٩
٣٥
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٥٣٦

 املحكمة العليا، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٢

 املحكمة العليا، 
١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٥٧

 املحكمة العليا، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

١
٦
٨

٧٣
٩٦

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤

 املحكمة العليا، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٧

 املحكمة العليا، 
٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٣
٦

٧٩

 املحكمة العليا، 
٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

١
٦
٨

١٠

 املحكمة العليا، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٧
٤٠
٤٩
٥٠

ق�سية كالوت رقم ٧٤٧

 املحكمة العليا، 
٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٦
٢٧
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٧٤٨

 املحكمة العليا، 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٦
٣٨
٥١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٧٤٩

 املحكمة العليا، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٨
٩

ق�سية كالوت رقم ٧٥٠

 املحكمة العليا، 
٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٥٧

 املحكمة العليا، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣
٧

٣٩
٥٨
٧١

 املحكمة العليا، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٢٥
٣٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٧٥٢

 املحكمة العليا، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٤٢
٤٣

ق�سية كالوت رقم ٧٥٣



٤٦١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة العليا، 

٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦
٣٩
٤٠

 املحكمة العليا، 
١٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٥

 املحكمة العليا، 
٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٦
٣٦
٦٩

 املحكمة العليا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣٩
٤٠
٤٥

 املحكمة العليا، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٥٧

 املحكمة العليا، 
٨ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٣٩

 املحكمة العليا، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٦
٣٨
٣٩

حماكم ال�ستئناف

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
١ متوز/يوليه ١٩٩٤

٤
٧

٢٥
٣٥
٣٦
٤٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٢٣ اأيار/مايو ١٩٩٥

٧١

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٩
٣٥
٥٠
٧٦

ق�سية كالوت رقم ١٧٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف فيينا، 
٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٤
٥٣
٦٢

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف غرات�س، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٦٣
٧٦
٧٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف غرات�س، 
٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٨
٩

١٩

ق�سية كالوت رقم ٥٣٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف غرات�س، 
٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٢

٥٤
٦١
٦٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٥٣٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٦٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف غرات�س، 

١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢
٢٧
٧٥
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٥٤٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف فيينا، 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٣
٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف غرات�س، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٤

١
١٠
٢٦
٦١
٦٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٧٤٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٨
٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٤
٨

١٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٣٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٦
٨
٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦
٨

١٢
٣٦
٦٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧

٣
٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣
٦

١٣
١٨

حماكم املناطق

 حمكمة الق�سايا املدنية يف منطقة غرات�س، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٣

٥٥

 حمكمة منطقة اإن�سربوك، 
٩ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٩

املحاكم اخلا�سة

 املحكمة التجارية يف فيينا، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٦

 املحكمة التجارية يف فيينا، 
٣ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٧



٤٦٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
التحكيم

 هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفة االقت�ساد التجاري االحتادية - فيينا، 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤

١
٤
٦
٧

٥٣
 اجلزء الثالث، 

 الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٤
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣

 هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفة االقت�ساد التجاري االحتادية - فيينا، 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤

١
٤
٧

١٦
٢٩
٣٨
٣٩
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٤

قرار التحكيم رقم S2/97، هيئة حتكيم بور�سة املنتجات الزراعية - فيينا، 
 النم�سا، 

١٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٦٨
٧٢
٧٣

بيالرو�س

املحكمة القت�سادية العليا 

 املحكمة االقت�سادية العليا، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤٩٨

املحاكم االقت�سادية االإقليمية

 املحكمة االقت�سادية يف منطقة فيتيب�سك، 
١٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤٩٧

 املحكمة االقت�سادية يف مدينة مين�سك، 
١٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٧٩٦١

 املحكمة االقت�سادية يف منطقة غرودنو، 
٢٣ متوز/يوليه ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٩٥٩

بلجيكا

املحكمة العليا

 حمكمة النق�س، 
١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

١
٤
٧

٥٥
٧٩

حماكم ال�ستئناف

 حمكمة اال�ستئناف، اأنتويرب، 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦

٤
١٠٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٦٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اال�ستئناف، اأنتويرب، 

٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨
٧٨
٥٠

ق�سية كالوت رقم ١٠١٨

 حمكمة اال�ستئناف، غينت، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

٧١

 حمكمة اال�ستئناف، مون�س، 
٨ اآذار/مار�س ٢٠٠١

١

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١

٤٠

 حمكمة اال�ستئناف، غينت، 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

١

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
١٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٣٩

 حمكمة اال�ستئناف، غينت، 
١٥ اأيار/مايو ٢٠٠٢

١
٣
٦
٧

١١
١٨
٢٩
٥٧

ق�سية كالوت رقم ١٠١٧

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٨

 حمكمة اال�ستئناف يف لييج، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٤
١١
٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٢ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٣٨
٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٣٨
٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٣

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٩
٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٤ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
١٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٧٤
٧٧
٣٦

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٧ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٤
٣٩
٧٨



٤٦٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 

١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٤
٣٩
٦٦

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٤٦

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٤
١١
٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٦
٧٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

١٤
١٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٣

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦ 

٦
٩

١١
٣٤
٥٣
٧٥
٧٧
٧٨
٨٥

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٣٥
٣٨
٧٥
٧٧

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٨
٣٩
٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٣
٦

٣٨
٣٩

حماكم املناطق

 املحكمة التجارية، بروك�سل، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١
٧١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٢٣ �سباط/فرباير ١٩٩٤

١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
١٦ اآذار/مار�س ١٩٩٤

١
١٠٠

 املحكمة التجارية، بروك�سل، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

١
٣٩
٩٠
٥٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٦٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 

١ اآذار/مار�س ١٩٩٥
٧١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٢ اأيار/مايو ١٩٩٥

١
١١
١٢
٢٩
٥٣
٧٩
٩٦

 املحكمة التجارية، نيفيل، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

١
٤

اجلزء الثاين
١٩

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

١

 املحكمة التجارية، كورتريك، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٣٥
٣٩

 املحكمة التجارية، كورتريك، 
٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٤
١٠٠

 املحكمة التجارية، كورتريك، 
٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

٣٨
٣٩

 املحكمة التجارية، كورتريك، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٣٥
٣٨

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٤
٧٨

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

٥٧

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٧
٥٣

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٥ اأيار/مايو ١٩٩٩

٦١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩

٨
١٠
٦١

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣

 املحكمة التجارية يف �سارلريوا، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

٥٧



٤٦٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية، اإيبري، 

٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١
٤
٧
٩

٧٨
١٠٠

 املحكمة التجارية، كورتريك، 
٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

١١
٧٨

 املحكمة التجارية، كورتريك، 
١٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ٦٤٨٣

 املحكمة التجارية، فورن، 
٢٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

١
٩

٧٨

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٣

 املحكمة التجارية، كورتريك، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

٧٨

 املحكمة التجارية، نامور، 
١٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣
٦

٣٦
٥٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف مي�سيلني، 
١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣٩

 املحكمة التجارية، اإيبري، 
١٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧
٩

٣٦
٦٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

 املحكمة التجارية، ها�سيلت، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٢

١١

 املحكمة التجارية يف فورن، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

١١
١٨
٣٨
٣٩

١٠٠

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٣ اأيار/مايو ٢٠٠٣

١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٣
٣٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٦٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 

٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٤
٦١
٧٨

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٢٦
٣٩
٦٤

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٣

 املحكمة التجارية يف توجنريين، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٨
١١
١٨
٧٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٣٩
٧٤
٧٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٦

الربازيل

حمكمة ال�ستئناف

 حمكمة العدل يف ريو دي غراندي دو �سول، 
٢٠ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٨

بلغاريا

التحكيم

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
 الق�سية رقم ١٩٩٥/٥٦، 
٢٤ ني�ســان/اأبريل ١٩٩٦

١
٤٠
٧٤
٧٩

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
 الق�سية رقم ١٩٩٦/١١، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١
٧

٧٨
٨٦
٦٠

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

٥٥

 غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠١

٧

كندا
حماكم ال�ستئناف

 حمكمة اال�ستئناف يف اأونتاريو، 
٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٧٧

املحاكم البتدائية

 حمكمة اأونتاريو - ال�سعبة العامة، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨ ]اأ�سبحت االآن حمكمة العدل يف اأونتاريو - 

ال�سعبة العامة[

٧٤



٤٦٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة العدل العليا يف اأونتاريو، 

٣١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٩
١
٢

٣٥
٣٩
٤٠
٥٢

ق�سية كالوت رقم ٣٤١

 املحكمة العليا يف كولومبيا الربيطانية، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٣٥
٧١

ق�سية كالوت رقم ٥٣٢

 املحكمة العليا يف اأونتاريو، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣ ]اأ�سبحت االآن حمكمة العدل العليا يف 

اأونتاريو[

ق�سية كالوت رقم ٢٥٨٥٩

 املحكمة العليا يف كيبيك، منطقة مونرتيال، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٤

�سيلي

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

٦

ال�سني

املحكمة العليا

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣
٩٥

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

٥٣

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٢١ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

١

املحكمة العليا

 حمكمة ال�سعب العليا فى فوجيان، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣
٦٢

 حمكمة ال�سعب العليا يف اإقليم نينغ�سيا هوي امل�ستقل ذاتيا، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ 

٦٧

 حمكمة ال�سعب العليا يف هوباي، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٩٣

 حمكمة ال�سعب العليا يف مقاطعة �ساندونغ، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤ 

٤٠

 حمكمة ال�سعب العليا يف مقاطعة �ساندونغ، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٣٥
٣٦

 حمكمة ال�سعب العليا يف �سنغهاي، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٥٣

 حمكمة ال�سعب العليا يف غوانغدونغ، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٧٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة ال�سعب العليا يف �سنغهاي، 

١٧ اأيار/مايو ٢٠٠٧
٦

 حمكمة ال�سعب العليا يف حمافظة زيجيانغ، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٦٢

املحاكم املتو�سطة

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف ك�سيامني، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٥٤

 الغرفة االقت�سادية للمحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف ت�سان�سا، 
 الق�سية رقم ٨٩، 

١٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٧٣

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف �سنغهاي، 
 رقم ٢، 

٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٨٨

 حمكمة ووهان ال�سعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي، 
٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

٥٣

 حمكمة ووهان ال�سعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي، 
 ٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢، 

CISG 2002/22 الق�سية رقم

٦٢

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف هانغزو، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١٤

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ١ يف �سنغهاي
٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

١
٤

٥٣

 حمكمة ووهان ال�سعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي، 
١١ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٥٣

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ١يف �سنغهاي، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٥٣

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ٢ يف �سنغهاي، 
٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٥٣
٥٩

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ٢ يف �سنغهاي، 
٢٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٥٣

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف �سنغهاي، 
٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٦٧

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة االأوىل يف �سنغهاي، 
٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٤٠

املحاكم ال�سعبية

 املحكمة ال�سعبية يف �سيك�سي، حمافظة زيجانغ، 
١٨ متوز/يوليه ٢٠٠١

٣٢

املحاكم البحرية

 املحكمة البحرية يف ووهان، حمافظة هوباي، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٦٧



٤٧١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة البحرية يف داليان، 

٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٥
٣٨

التحكيم 

جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، حتكيم، حكم يتعلق 
QFD890011 بالعقد املربم عام ١٩٨٩ بالرقم

٩
٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٨٩

٧٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٨٩، 

CISG 1989/02 الق�سية رقم

٧١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٠، 

CISG 1990/01 الق�سية رقم

٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
١٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩١

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٦ حزيران/يونيه ١٩٩١

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٧
٨٦
٨٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩١، 

الق�سية رقم ١٧٤٠

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩١

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٣٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩١

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٥
٧٦
٨١
٨٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1993/04 ٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣، الق�سية رقم

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 الق�سية رقم ٧٥، 

١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٨
١٩

اجلزء الثاين
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،

الفرع الثاين 
٧٥
٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1994/03 ٢٤ �سباط/فرباير ١٩٩٤، الق�سية رقم

٧٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٧٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

٢٣ �سباط/فرباير ١٩٩٥
٣٨
٦٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1995/03 ١٠ اآذار/مار�س ١٩٩٥، الق�سية رقم

٦٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1995/07 ٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، الق�سية رقم

٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٧٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/07 ٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/06 ٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/09 ١٤ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٣٨٥٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG1996/10 ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٩٨٥٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 ٨ اآذار/مار�س ١٩٩٦، 

CISG 1996/13 الق�سية رقم

٣٠
٦٠

ق�سية كالوت رقم ٦٨٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٩ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٧٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/20 ٣٠ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/23 ١٤ اأيار/مايو ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/24 ١٦ اأيار/مايو ١٩٩٦، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/27 ٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٣٨٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/35 ٦ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣
٦١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/40 ٣٠ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٦، الق�سية رقم

٦٢



٤٧٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

 ٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦، 
CISG 1996/42 الق�سية رقم

٦٧
٩٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/01 ١٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/46 ١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/51 ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/52 ١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/54 ٢٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/02 ١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/03 ٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/09 ٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٧٦٨٦٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/08 ٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٥
١٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/12 ٧ اأيار/مايو ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/15 ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٥٣
٥٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/16 ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٣٠
٥٣
٦٦
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٨٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/17 ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/22 ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/26 ١٨ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٢٥٦٨١



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٧٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/26 ١٨ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/27 ٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/28 ٢٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٤٩
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٨٦١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/33 ٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٥
٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/34 ١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ١٨٧١٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٧٢٧١٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/36 ١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٢٩
٤٧
٤٩
٥١

ق�سية كالوت رقم ٩٩٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧ 

٩٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/01 ٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/07 ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/10 ٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨، الق�سية رقم

٥٥
٧٦

ق�سية كالوت رقم ٩٨١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/11 ٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨، الق�سية رقم

٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/04 ٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩، الق�سية رقم

٥٣
٥٤
٦١
٦٤
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٧١٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/05 ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٣٧١٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/08 ١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٩، الق�سية رقم

٧٥



٤٧٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 1999/12 ١ اآذار/مار�س ١٩٩٩، الق�سية رقم
٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٩٦٧٧٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/19 ٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، الق�سية رقم

٧٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/21 ٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، الق�سية رقم

٢٥
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٨١٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/22 ١٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٣٠٦٨٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/29 ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٦١
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/31 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٦١
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/30 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٧٦٨٠٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/03 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/28 ٤ متوز/يوليه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٢٥
٣٤
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٨٠٨

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣
٩٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/33 ٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٤٨٨٠٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/32 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٩٨٠٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/01 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم

٦٦
٣٠

ق�سية كالوت رقم ٦٨٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 200/07 ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/01 ١ �سباط/فرباير ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٧٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٧٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2000/02 ١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٠، الق�سية رقم
٧٥
٧٦

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/04 ١٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/15 ٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٦٠
٦٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/13 ٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/17 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٢
٢٥

ق�سية كالوت رقم ٩٨٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2001/02 ٢٢ اآذار/مار�س ٢٠٠١، الق�سية رقم

٢٥
٦٠
٦٤

ق�سية كالوت رقم ٩٨٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2001/04 ٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١، الق�سية رقم

٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/03 ٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٢٥
٥٣
٥٩
٦١
٦٤

ق�سية كالوت رقم ٩٨٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/17 ٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٥٤
٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/03 ٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/01 ٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/22 ٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/19 ١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٢، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٤٩٨٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/20 ١٨ متوز/يوليه ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٣٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/21 ٩ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٧٩



٤٧٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢
٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/16 ٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/08 ٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٣٨٩٨٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/26 ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٤٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/29 ٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٧
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/30 ٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٥٣
٦١

ق�سية كالوت رقم ٩٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/16 ١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٥٣
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/09 ١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/05 ١٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/01 ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٣٥
٣٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/10 ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٦٤
٧٦
٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/18 ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٥٣
٥٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/14 ١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

١٩
٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/02 ٣ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

١
٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/04 ١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/12 ١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٥٣
٥٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٧٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2004/04 ١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٤، الق�سية رقم
٤

٣٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/02 ٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٥٣
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/08 ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/05 ٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/07 ٣٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٤
٧

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/06 ٢٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٩٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/14 ٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٩
٥٣
٥٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/06 ٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
٦٣
٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/02 ١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٢٥
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٩٨٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/09 ٢٥ اأيار/مايو ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٥٢
٥٤
٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/12 ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/13 ٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/17 ٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٥٣
٥٩
٦٢
٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/15 ١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٥٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/03 ٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
٣٩
٥٣



٤٧٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2005/24 ٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥، الق�سية رقم
٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/04 ٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
١٨
٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/05 ٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/21 ٢٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/02 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/16 ٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/21 ٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/17 ٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/01 ٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/07 ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٥٣
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/22 ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٧٤
٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/11 ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/15 ٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٤٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/13 ٣١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٧٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/02 ٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/14 ٣٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٣٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٨٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2006/12 ٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم
٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/04 ٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/03 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٤٠
٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/05 ٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/06 ٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/07 ٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٤٥
٤٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/03 ٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٧٢
٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/01 ١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧، الق�سية رقم

١
٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/05 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2008/02 ٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨، الق�سية رقم

٧٦
٨٠
٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2008/01 ١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨، الق�سية رقم

٣٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2008/01 ١٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨، الق�سية رقم

٤
٨٤

كرواتيا

املحاكم العليا

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٧
٥٣
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩١٩

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٧٨٩١٨

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩١٧



٤٨١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية العليا، 

١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦
ق�سية كالوت رقم ١٩١٦

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

٤

اجلمهورية الت�سيكية

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٨
٣٥

 املحكمة العليا، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٦

١٨

 املحكمة العليا، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١٤
٥٥

الدامنرك

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠١

٦
٩

اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ٩٩٨

 املحكمة العليا، 
١٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧٢
٧٣
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٩٩٣

املحاكم العليا ال�سرقية

 ،Østre Landsret 
٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ٥٧١٦٢

 ،Østre Landsret 
٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨

١
اجلزء الثاين

١٨
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٣٠٩

املحاكم العليا الغربية

 ،Vestre Landsret 
٢١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٤٨٩٥٤

حماكم املناطق

 Randers Byret )حمكمة حملية(، 
٨ متوز/يوليه ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٦٩٩٩٥

 ،Rettin i Københaven 
١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

ق�سية كالوت رقم ٩٩٢

حماكم املقاطعات

 ،Retten i Randers 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٥٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٨٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
املحاكم البحرية والتجارية

 ،Sø-og Handelsretten 
١ متوز/يوليه ١٩٩٢

٥٧

 ،Sø og Handelsretten 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣٨
٣٩
٤٤
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٩٩٧

التحكيم

 هيئة حتكيم خم�س�سة، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١
١٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٩٩٩

م�سر

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

١٣

التحكيم

 حتكيم مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل  بالقاهرة، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٤٥
٤٦

 مركز اال�سكندرية للتحكيم الدويل، 
١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٥٣

اإ�ستونيا

حمكمة ال�ستئناف

 حمكمة الدائرة يف تالني، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧٦

فنلندا

املحكمة العليا

 ،Korkein Oikeus 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٢
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٨٤٣

حماكم ال�ستئناف

 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٩
٣٥
٣٨

 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٣٥
٣٩
٧٢
٧٣



٤٨٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 

٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠
٧٤
٧٧

 حمكمة اال�ستئناف يف توركو، 
١٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٩

 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 
٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٨
٣٥
٣٦
٣٨
٣٩
٥٨
٧٤
٧٧

 حمكمة اال�ستئناف يف توركو، 
٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٣٩
٧٤
٧٧
٧٩

حماكم املناطق

 املحكمة املحلية يف هل�سنكي 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥

٣٥
٣٨
٣٩

 املحكمة املحلية يف كووبيو، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٧٤
٨١
٨٤

يوغو�سالفيا ال�سابقة

التحكيم

 غرفة التجارة اليوغو�سالفية، اإجراء حتكيم 
T-23/97 ١٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، القرار رقم

٢

فرن�سا

املحكمة العليا

 حمكمة النق�س، 
٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

١
١٤
١٣
٨٦

ق�سية كالوت رقم ١٥٥

 حمكمة النق�س، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٢٥
٣٥
٤٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ١٥٠

 حمكمة النق�س، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٦

ق�سية كالوت رقم ٢٠٦

 حمكمة النق�س، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٣١

ق�سية كالوت رقم ٢٠٧

 حمكمة النق�س، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
١٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٨٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة النق�س، 

١٦ متوز/يوليه ١٩٩٨
١

١٨
١٩
٣١

ق�سية كالوت رقم ٢٤٢

 حمكمة النق�س، 
٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

٤
٣٦

ق�سية كالوت رقم ٢٤١

 حمكمة النق�س، 
٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٩

١
٢٥
٣٨
٣٩
٤٦
٤٩
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٣١٥

 حمكمة النق�س، 
٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١

١
٦

٥٧

 حمكمة النق�س، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٤٢٤٧٩

 حمكمة النق�س، 
٢٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٣٥
٣٦

ق�سية كالوت رقم ٤٩٤

 حمكمة النق�س، 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٧٩٨٣٩

 حمكمة النق�س، 
٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٤٠٨٣٨

 حمكمة النق�س، 
٢٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٦

 حمكمة النق�س، 
١٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

ق�سية كالوت رقم ٣٩٨٣٦

 حمكمة النق�س، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣١٠٣٠

 حمكمة النق�س، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

٣٥
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٨

 حمكمة النق�س، 
٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

ق�سية كالوت رقم ٣٩١٠٢٧

 حمكمة النق�س، 
٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٣٩

 حمكمة النق�س، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

١

 حمكمة النق�س، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩

٦
٨٢

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٥

حماكم اال�ستئناف

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٢٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢

١
اجلزء الثاين

١٩
٢٣

ق�سية كالوت رقم ١٥٨



٤٨٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اال�ستئناف يف �سامبريي، 

٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٣
ق�سية كالوت رقم ٣١٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٣

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٥

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٣

٧

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ١٥٦

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٥

١
٧

٢٥
٤٩
٥٣
٦١
٦٤
٧٣

ق�سية كالوت رقم ١٥٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٦ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٦
٨

١٤
٤٨
٥٥

ق�سية كالوت رقم ١٥١

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٩ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٢٩
٥٧

ق�سية كالوت رقم ١٥٣

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٧٤
٧٨
٨٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

١
٣

٢٥
٤٦
٤٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٥٢

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٤
٩

٣٥
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٠٢

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٦

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

اجلزء الثاين
١٨
١٩
٢٣
٣٥

ق�سية كالوت رقم ٢٠٣

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
١٥ اأيار/مايو ١٩٩٦

١
٣٥
٣٦

ق�سية كالوت رقم ٢٠٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

١
٧

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٠٥

 حمكمة اال�ستئناف يف اآيك�س-اآن-بروفا�س، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٨١
٨٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٨٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

٦
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٢٣

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٧

٥٧
٨١

ق�سية كالوت رقم ٣١٢

 حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٣٩
٤٦
٤٧
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٢٢٥

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣٠
٣١
٣٥
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٢٤٤

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٨ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣١
٣٥
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٢٤٥

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٤ �سباط/فرباير ١٩٩٩

١
٢٥

ق�سية كالوت رقم ٢٤٣

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ١٣١٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

١
٣
٨
٩

١٨
٢٥
٤٩
٧٤
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٣١٣

 حمكمة اال�ستئناف يف روا، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٠

٤٢

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

١
١٠

ق�سية كالوت رقم ٤٠٠

 حمكمة اال�ستئناف يف اأورليان، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ١٣٩٨

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١

١
٢

٥٣
٧٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٠

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١

٣
٣٥
٣٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨١

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٤
٦
٧

١٢
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٢



٤٨٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 

٢٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢
ق�سية كالوت رقم ٤٢٤٩١

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١٢
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٤٤٩٠

 حمكمة اال�ستئناف يف ليون، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٣٥٤٩٢

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٥١

 حمكمة اال�ستئناف يف بواتييه، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٣٩
٤٦

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٥٣

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٣٦
٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي، 
١٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٤

 حمكمة اال�ستئناف يف روا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣٥
٣٩
٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
٢٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٣

 حمكمة اال�ستئناف يف رين، 
٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٨

١٨
٢٦
٣٥
٤٩
٧٤
٧٥
٧٧

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٩

حماكم املناطق

 املحكمة التجارية يف باري�س، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١

 املحكمة العليا يف كوملار، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٥٣

 املحكمة التجارية يف بي�سان�سون، 
١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٧٩

 املحكمة التجارية يف مونتارغي، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

١

 املحكمة العليا يف فر�ساي، 
٢٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٤٢

 املحكمة العليا يف �سرتا�سبورغ، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

١٨
٥٤
٦٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٨٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية يف فر�ساي، 

١٢ اآذار/مار�س ٢٠١٠
٥٣
٦٤
٧٨

التحكيم

 غرفة التحكيم يف باري�س، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧، الق�سية رقم ٩٩٢٦

٣٥
٣٦

اأملانيا

حمكمة العدل الحتادية العليا

 املحكمة االحتادية، 
١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٤
٢٦
٤٩
٥٣
٧٢
٨٠

ق�سية كالوت رقم ١٢٤

 املحكمة االحتادية، 
٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

١
٧

٢٥
٣٤
٤٦
٤٩
٥٨
٦٩
٧٢

ق�سية كالوت رقم ١٧١

 املحكمة االحتادية، 
٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٦

٣٥
٣٨
٣٩
٦٤
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٢٩

 املحكمة االحتادية، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٨

٣١
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٢٦٨

 املحكمة االحتادية، 
٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٥٣
٦٠

ق�سية كالوت رقم ١٢٣

 املحكمة االحتادية، 
٥ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٦١

 املحكمة االحتادية، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٢٦
٣٨
٣٩
٤٨
٥١
٦١
٧٤
٧٧
٨١
٨٢

ق�سية كالوت رقم ٢٣٥



٤٨٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 ،VIII ZR 134/96 ،املحكمة االحتادية 

٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧
١
٦

١٤
٤٥
٥٣
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٢٣٦

 املحكمة االحتادية، 
٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٦٢٣١

 املحكمة االحتادية، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١
٤

ق�سية كالوت رقم ٢٦٩

 املحكمة االحتادية، 
٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٦
٨

٣٨
٣٩
٤٠
٤٤
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٢٧٠

 املحكمة االحتادية، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩

١
٧

٣٥
٧٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٢٧١

 املحكمة االحتادية، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣١٩

 املحكمة االحتادية، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

١
٢
٧
٨

اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ٤٤٥

 املحكمة االحتادية، 
٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٤
٧

١٩
٧٤
٧٩

 املحكمة االحتادية، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٢

 املحكمة االحتادية، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٥٧

 املحكمة االحتادية، 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٧
٣٨
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٧٧٣

 املحكمة االحتادية، 
٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٧
٣٥
٣٦
٤٩
٥٠
٥١
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٧٧٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٩٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االحتادية، 

١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦
٤١
٤٣
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٨٨٢

 املحكمة االحتادية، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤
٨

٥٣
٦١
٧١

 املحكمة االحتادية، 
١١ اأيار/مايو ٢٠١٠

١
٦

 املحكمة االحتادية، 
٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٠

٤
٣١
٥٧

حماكم ال�ستئناف الإقليمية

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٢٣ �سباط/فرباير ١٩٩٠

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٣ حزيران/يونيه ١٩٩١

١
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 
٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
اجلزء الثاين

١٥
٥٣

 اجلزء الثالث، 
الف�سل اخلام�س، الفرع الثاين 

٧٤
٧٦
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٣١٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
٣

٢٥
٣٠
٤٦
٤٨
٤٩
٨١
٨٢

١٠٠

ق�سية كالوت رقم ٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٢٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
٨٢

ق�سية كالوت رقم ٣١٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

٤
٣٠

ق�سية كالوت رقم ٢٢٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩
٦١
٦٤
٧١

 اجلزء الثالث، 
الف�سل اخلام�س، الفرع الثاين 

٧٥
٧٦
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٧



٤٩١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 

٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢
١٠٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١
٦
٨

٣١
اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 

٦٦
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٣١٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

١
٦

٣٨
٣٩
٥٠
٥١

ق�سية كالوت رقم ٤٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ساربروكني، 
١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

١
٦
٩

اجلزء الثاين
١٨
٣٨
٣٩
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٢٩٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
١١ �سباط/فرباير ١٩٩٣

١٠٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١٢ اآذار/مار�س ١٩٩٣

١
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣١٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٣

١
٥
٦
٧

٥٧
 اجلزء الثالث، 

الف�سل اخلام�س، الفرع الثاين 
٧٤
٩٥

ق�سية كالوت رقم ٤٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣

١
٤
٦
٧

٥٣
٥٤
٥٩
٦١
٦٣

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٨١

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

٨٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٩٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 

١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤
٢٥
٦٤
٧١
٧٢

 اجلزء الثالث، 
الف�سل اخلام�س، الفرع الثاين 

٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٣٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

٢٥
٣٥
٤٦
٤٩
٥٨
٥٩
٦٠
٧٨
٨١

ق�سية كالوت رقم ٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف برلني، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

١
٤
٧

٥٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
]6 U 32/93[ ١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٤

١
٣٨
٣٩
٧٨
٨١

ق�سية كالوت رقم ٨١

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
]6 u 119/93[ ١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٤

٢٥
٤٥
٤٦
٤٠
٥١
٧٤
٧٨
٨٢
٨٣

ق�سية كالوت رقم ٨٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤

١
٦

١١
اجلزء الثاين

١٨
٢٩
٣٨
٣٩
٤٧

ق�سية كالوت رقم ١٢٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢ اآذار/مار�س ١٩٩٤

٢٦
٤٥
٤٩
٥٠
٦٤
٧٨
٨١

ق�سية كالوت رقم ٨٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٤

اجلزء الثاين
١٤
١٨
٩٢

ق�سية كالوت رقم ١٢١



٤٩٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 

٢٠ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤
١
٤
٧

٢٦
٣٥
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٥٣
٦١
٦٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، 
١ �سباط/فرباير ١٩٩٥

اجلزء الثاين
٤٨
٤٩
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٦٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٤
٨

اجلزء الثاين
٢٤
٢٧
٥٣
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٣٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
]7 U 1720/94[ ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩
٤٩
٥٣
٦١
٦٢
٦٥
٧٧
٨٠
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٣٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٣
٦

٣٨
٣٩
٤٤
٧٧

ق�سية كالوت رقم ١٦٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٥٣
٩٢

ق�سية كالوت رقم ١٣٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٣١ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١٤
١٨
١٩
٥٩
٦٢

ق�سية كالوت رقم ١٣٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٢٣ اأيار/مايو ١٩٩٥

١٤
١٥
١٨
١٩
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٩١



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٩٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 

٢٤ اأيار/مايو ١٩٩٥
٦
٧

٢٥
٤٧
٤٩
٧٨
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٣٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥

٤
٦
٧

٤٥
٤٦
٤٨
٥٣
٧٣

ق�سية كالوت رقم ١٢٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢٨ حزيران/يونيه ١٩٩٥

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٥ متوز/يوليه ١٩٩٥

١
٩

اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ٢٧٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٥

١
اجلزء الثاين

٥٣
٥٨
٧٤
٧٨
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٢٢٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥

٤
٧

٣٩
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٨٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف نورنبريغ، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٦٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

ق�سية كالوت رقم ٥٧٢٨٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٥ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٦
١٤
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٦

١
٧

٣٥
٤٠
٤٥
٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٦٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١١ متوز/يوليه ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ١٦٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٦

٣١
٦١
٧١
٧٤
٧٧
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٣١١



٤٩٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 

٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧
١
٨

١٤
٢٥
٣٥
٣٩
٤٦
٤٨
٤٩
٥٠
٥٣
٧٤
٧٨
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٢٨٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٧
٢٥
٤٧
٤٩
٧٥
٧٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٢٧٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

١
٤
٧

٢٥
٤٧
٤٩
٥١
٥٣
٥٩
٧١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٧٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٤
٦
٧

اجلزء الثاين
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٢٣٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٤ متوز/يوليه ١٩٩٧

١٤
٤٧
٧٦
٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٤
٦
٨

٣٩
٤٤
٥٠
٥٣
٥٧
٥٩
٦٢

 اجلزء الثالث، 
الف�سل اخلام�س، الفرع الثاين 

٧٤
٨٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٩٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 

٩ متوز/يوليه ١٩٩٧
١

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٥٩
٦١
٦٢
٦٦
٦٧
٦٩

ق�سية كالوت رقم ٢٨٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٣
٦

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٨٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧

١
٣٨
٣٩
٥٧
٧٧
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٨٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٥٠
٥٣
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٩٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣
٥٨

ق�سية كالوت رقم ٢٩٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٥٣
٦١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٤
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٨٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٤
٧

اجلزء الثاين
١٨
١٩
٣٨
٣٩
٤٠
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٣٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 
٣١ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
اجلزء الثاين

٣٥
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٢٧٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف يينا، 
٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٤٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٤
٩٥

ق�سية كالوت رقم ٢٨٠



٤٩٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف �ساربروكني، 

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨
١

٣٨
٣٩
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٩٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤
٦

٣١
٣٣

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٥٣
٦٦
٦٨
٦٩
٧١

ق�سية كالوت رقم ٣٣٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٨

٩
اجلزء الثاين

١٨

ق�سية كالوت رقم ٣٤٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف بامبريغ، 
١٩ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٨

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٢٨٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٠
٣١
٥٣

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٦
٦٩

ق�سية كالوت رقم ٣٤٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٥٣٢٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٤
٦
٧

٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٩٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 
١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٧٤

 هيئة التحكيم الوّدي يف هامبورغ، 
٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٥٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف بامبريغ، 
١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

١
٢٦
٧٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٢٩٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف ناومبورغ، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

١٩
٢٧
٣٣
٤٧
٧٥
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٣٦٢



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٤٩٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف براون�سفايغ، 

٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩
اجلزء الثاين

٥٧
٥٨
٦١
٦٤
٧٧
٨٥
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٣٦١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣٥٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٧

٤٥
٤٩
٦١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٤
٧٦
٨١
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٣٤٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٣

١٥
٣١

ق�سية كالوت رقم ٤٣٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 
٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٦
٨

٥٣
٥٤
٧١
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا الهانزية يف هامبورغ، 
٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٠

١
٣

اجلزء الثاين
١٤
٥٧
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

١
٦
٨

١٤
١٨
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٤٢٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ١٤٣١

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ساربروكني، 
١٤ �سباط/فرباير ٢٠٠١

٣



٤٩٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 

٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠١
١٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠١

٨٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠١

٤
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٦ متوز/يوليه ٢٠٠١

٨
٣١

ق�سية كالوت رقم ٦٠٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

٦
٥٣
٥٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٢
٧
٨

١١
٥٤
٥٩

 املحكمة املحلية يف �ستوتغارت، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 
٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٢

٤
٦

 حمكمة اال�ستئناف يف �سلي�سفيك، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

٣٨
٣٩
٤٠
٦٦
٦٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٤٠
٥٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٣١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٢٥

 حمكمة اال�ستئناف يف �سلي�سفيك، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

٣٨
٤٠
٦٦
٦٧

 حمكمة اال�ستئناف يف �سلي�سفيك-هول�ستاين، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

١
٢
٨

٦٧
٦٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٣٤
٣٩
٤٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٠٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 

١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢
٢٦
٣١

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٤٦
٤٩
٨٢
٨٤
٨٦

ق�سية كالوت رقم ٥٩٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٣٩٥٩٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧
٨

١٩
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٥٣
٦٢
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

١١
٥٣
٦٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٤
٢٩
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٦٣٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٨
٣٩
٤٠
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٦٧٨٢٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٨٥٩٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 
٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٤٤
٧٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٥٩٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٤٤
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٥٩٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم ٢٢٢/٢

٣٥
٤٩
٥٣
٦٢
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم ٣٠/٣

٥٣
٦٢
٧٨



٥٠١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 

U 88/03 ٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم
٤
٨

٩٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٤
٢٩
٣٨
٣٩
٥٣
٥٨
٦٠
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٥٩١

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٢٠ متوز/يوليه ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٨٢١

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٢ متوز/يوليه ٢٠٠٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٧
٢٥
٢٦
٤٩
٥٥
٧٦

ق�سية كالوت رقم ٥٩٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٤
٣٩
٥٣
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧
٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٧
٣٥
٣٩
٤٥
٥٠
٥٣
٦٠
٦١

ق�سية كالوت رقم ٧٢١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٢٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٦
٥٨
٥٩
٦٢
٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٠٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 

١٥ اأيار/مايو ٢٠٠٦
٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٦

٦
١٩

ق�سية كالوت رقم ٨٢٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

١٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

٥٣
٣٩
٤٥
٥٠

ق�سية كالوت رقم ٨٢٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

٣٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٢٧
٣٩
٤٥
٥٣
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٧٢٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٥٨
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٢٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٢٤
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٢٧
٣٥
٣٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٤٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣٥
٣٦
٣٩
٤٥
٥٠
٦٦

ق�سية كالوت رقم ٧٢٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٣٥
٣٨
٣٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ساربروكني، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٣٥
٣٩
٤٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

٤١
٤٣
٧٤
٧٧
٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٨



٥٠٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 

١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧
٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٣٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٣٥
٣٩
٤٧
٥١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣
٤
٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٥٣
٦٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٤
٨

٣٨
٣٩
٤٩
٥١
٥٩
٧٨
٨٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
١٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٦٣
٦٤
٨٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٥ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

٤
٤٥
٧٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٣١ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

٢
٦
٧
٨

٤٠
٧٤
٨١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٤
٣٩
٥٣
٧١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سلي�سفيك، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

١
٤

٥٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٠٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االإقليمية العليا يف براندنبورغ، 

١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨
٧

٢٥
٥٣
٦٠
٦٣
٦٤
٧٣
٧٤
٧٨
٨١

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٢
٧
٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

١
٢
٧

١٠
٣٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، اأملانيا، 
٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠٩

٧
٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ساربروكني، 
١٢ اأيار/مايو ٢٠١٠

٥٣
٥٧
٧٨

حماكم املناطق

 حمكمة منطقة اآخني، 
٣ ني�سان/اأبريل ١٩٨٩

١
٣٨
٣٩
٥٣
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٤٦

 املحكمة االأوىل يف منطقة ميونيخ، 
٣ متوز/يوليه ١٩٨٩

١
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٨٩

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
٢ اأيار/مايو ١٩٩٠

١
٥٣

 حمكمة منطقة هيلدي�سهامي، 
٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٠

١
٥٣

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٠

١
٣٨
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٤

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٠

١
٤
٨
٩

اجلزء الثاين
١٤
٢٣
٢٩
٥٣
٥٤
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٥



٥٠٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة بييلفلد، 

١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩١
٩

اجلزء الثاين
١٤
٢٣
٢٩
٣٩
٥٣
٦٣
٧٨

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
١٣ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩١

٧
٢٧

 حمكمة منطقة بادن-بادن، 
١٤ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩١

١
١٩
٣٥
٣٩
٥١
٦١
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٥٠

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
٢٦
٤٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦

 حمكمة منطقة بادن-بادن، 
١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

٥٣
٦٧

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢٣ اآذار/مار�س ١٩٩٢

٥٣

 حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، 
٢٢ اأيار/مايو ١٩٩٢

٣٨
٣٩
٥٩

 حمكمة منطقة هايدلبريغ، 
٣ متوز/يوليه ١٩٩٢

١
٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٢

٥٣
٨٠

 حمكمة منطقة برلني، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

٣٩

 حمكمة منطقة برلني، 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

٧٢
٧٥

 حمكمة منطقة برلني، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

٥٩
٧٤
٧٧

 حمكمة منطقة كريفلد، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١٥
٨١

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٣٩

 حمكمة منطقة فريدين، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٣

٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٠٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة الند�سوت، 

٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣
٣٩

 حمكمة منطقة كريفلد، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

٧٢

 حمكمة منطقة اآخني، 
١٤ اأيار/مايو ١٩٩٣

٤
٣١
٦٠
٦١
٦٣
٧٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٤٧

 حمكمة منطقة اآخني، 
٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٣

٣٩
٥٣

 حمكمة منطقة برلني، 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣

٣٩

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

٦٢

 حمكمة منطقة كولونيا، 
١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

٣٨
٣٩

 حمكمة منطقة هانوفر، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٣٩
٥٣
٥٩
٦٢

 حمكمة منطقة ميمينغني، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٣
١١

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٣٨
٣٩

 حمكمة منطقة غي�سني، 
٥ متوز/يوليه ١٩٩٤

٦
٣٩
٧٨

 حمكمة منطقة فرانكفورت، 
٦ متوز/يوليه ١٩٩٤

١
٤
٧
٩

 حمكمة منطقة اآو�سبورغ، 
١٢ متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣

 حمكمة منطقة فرانكفورت، 
١٣ متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣

 حمكمة منطقة كا�سيل، 
١٤ متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة فلين�سبورغ، 
٢٦ متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٧

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٢٥ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٤

١
٤

٣٥
٥٣
٧٧
٧٨



٥٠٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة برلني، 

١٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤
٣٥
٧١
٧٧

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

٢
٣

٤٦
٥٣
٧٨

 املحكمة االأوىل يف منطقة ميونيخ، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥

١
١٤
٣٩

ق�سية كالوت رقم ١٣١

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٧٨

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٠ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٤
٧

٣٩
٥٣
٦١
٧٨
٨١

 حمكمة منطقة الند�سوت، 
٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٦
٢٥
٣٨
٣٩
٤٠
٤٦
٤٩
٦١
٧٨
٨١
٨٤

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٩ اأيار/مايو ١٩٩٥

١
٦

اجلزء الثاين

 حمكمة منطقة كا�سيل، 
٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٥

١
٥٣
٧٨
٧٩

 حمكمة منطقة كوبلينت�س، 
٧ متوز/يوليه ١٩٩٥

٥٣

 حمكمة منطقة اآخني، 
٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٥

٧
٧٤
٧٨

 حمكمة منطقة اإيلفانغني، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥

١
٣٥
٣٨
٣٩
٤٧
٥٣
٧٣
٧٩
٨٢



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٠٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة كا�سيل، 

٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥
٥٤
٦٣
٦٤

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٢
٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٨١
٨٢
٨٣

 حمكمة منطقة ترير، 
١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٦
٢٥
٣٥
٣٨
٤٠
٤٦
٤٩
٥٣
٦٢
٦٨
٧٣
٩١

ق�سية كالوت رقم ١٧٠

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

١

 حمكمة منطقة كولونيا، 
١٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

١
٢

 حمكمة منطقة �سيغني، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٥٧

 حمكمة منطقة ماربورغ، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٣٩
٥٩

 حمكمة منطقة كريفلد، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٥٧

 حمكمة منطقة بوخوم، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٤١١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٤
٥٩

 حمكمة منطقة كا�سيل، 
١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦

١
٦
٨

١٨
٢٧
٣٩
٥٣
٥٩
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٤٠٩

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٦

اجلزء الثاين
١٤
١٥
١٦
١٧
٥٣



٥٠٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 

٥ اآذار/مار�س ١٩٩٦
٥٠

 حمكمة منطقة باد كرويت�سناخ، 
١٢ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢٦ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١
٣
٧

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣٣٧

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
٢٧ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١
٣٣
٥٣

 حمكمة منطقة دوي�سبورغ، 
١٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

١
٤
٧

اجلزء الثاين
٣٨
٣٩
٥٣
٥٤

 حمكمة منطقة اآخني، 
١٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

١
٣٥
٦٥

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٥٤

 حمكمة منطقة بادربورن، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٣٥
٣٨
٣٩
٧٤

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٦

٦١
٦٢
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٧٦

 حمكمة منطقة هايدلبريغ، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٥٣

 حمكمة منطقة فرانكينتال، 
١٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٦ اأيار/مايو ١٩٩٧

١
٤
٧

٥٣

 حمكمة منطقة بادربورن، 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٦٨
٦٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥١٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
١٨ متوز/يوليه ١٩٩٧

١

 حمكمة منطقة غوتنغني، 
٣١ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٥٣

 حمكمة منطقة هايلربون، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١
٤
٨

اجلزء الثاين
٢٤
٤٥
٦١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٤
٨١

ق�سية كالوت رقم ٣٤٥

 حمكمة منطقة هاغن، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٤
٧

٥٣

 حمكمة منطقة اإرفورت، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١

 حمكمة منطقة بايروت، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١

 حمكمة منطقة بوكينبورغ، 
٣ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١

 حمكمة منطقة برلني، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣
٤
٧

٥٣
٥٩
٦٢

 حمكمة منطقة اآوريت�س، 
٨ اأيار/مايو ١٩٩٨

١
٥٣

 حمكمة منطقة اإرفورت، 
٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٨

١
٣٩
٥٣
٦٢
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٣٤٤

 حمكمة منطقة ريغين�سبورغ، 
٢٤ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٩
٤٨

ق�سية كالوت رقم ٣٣٩

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٥٧٣٦٣



٥١١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة ماينت�س، 

٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨
١
٣

٤٥
٤٦

ق�سية كالوت رقم ٣٤٦

 حمكمة منطقة ت�سفيكاو، 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩

١
٧
٨
٩

٧٨

 حمكمة منطقة برلني، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩

٤

 حمكمة منطقة فلين�سبورغ، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩

٣١
٣٦
٥٠
٥٣
٥٧

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٦
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٧٧

 حمكمة منطقة برلني، 
٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٩

٥٨

 حمكمة منطقة كولونيا، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

٣٨
٣٩
٤٥
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٣٦٤

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١٨
١٩
٥٩

 حمكمة منطقة دارم�ستات، 
٩ اأيار/مايو ٢٠٠٠

١٤
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٥٠
٥٥
٥٧
٧٤
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٤٣

 حمكمة منطقة ميمينغني، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

٨
٥٣
٥٧

 حمكمة منطقة �ستيندال، 
١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

١
٦
٧

٥٠
٥١
٥٣
٥٨
٥٩
٧١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٤٣٢

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
١٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

٣
٥٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥١٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة ترير، 

٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠
١

٥٧

 حمكمة منطقة �ستيندال، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٧٨

 حمكمة منطقة فلين�سبورغ، 
١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

١
٥٣
٥٧
٩٢

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٣

 حمكمة منطقة دارم�ستات، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠١

٧١
٧٣

 حمكمة منطقة ترير، 
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١

٥٣

 حمكمة منطقة براون�سفايغ، 
٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧٥

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠١

٦١

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١

٣
٢١
٥٣
٦٢
٧٥

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٢
٣٩
٤٠
٥٨
٧٦

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٣
٣٥
٣٩
٥٣
٦٢

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٣٥

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢ متوز/يوليه ٢٠٠٢

٢
٦

٣٨
٣٩
٦٠

 حمكمة منطقة فرايبورغ، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

٤
٣٠
٤١
٧٩

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

٥٣

 حمكمة منطقة غوتنغني، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٥٧
٦١
٦٣



٥١٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة �ساربروكني، 

٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢
٢

 حمكمة منطقة نورنبريغ-فورث، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٥٧
٥٨

 حمكمة منطقة غي�سني، 
١٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٥٣
٦٢
٦٧

 حمكمة منطقة برلني، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٣٨
٣٩
٥٣
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٣٤

 حمكمة منطقة كولونيا، 
٢٥ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٦
٤٦
٥٣
٦٧
٧٨

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

١٠
٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة توبينغني، 
١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٩
٧٨

 حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، 
١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧

٧٨

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
١٥ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٣٨
٣٩
٥٣
٦٢
٧٨

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٢٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٦٢

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٥٣

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٧٥

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٤
٥٣
٦٢
٩٢

 حمكمة منطقة ترير، 
٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٤
٨

ق�سية كالوت رقم ٨١٩

 حمكمة منطقة مانهامي، 
١٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٧

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٤ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥١٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة �ساربروكني، 

١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤
٢
٦
٩

٣٥
٣٨
٣٩
٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة كييل، 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٢
٦
٩

٣٩
٥٣
٦٢

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٣٨
٣٩
٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٣٩
٦٧

 حمكمة منطقة بايروت، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٣٩
٥٣
٥٩
٦٣
٧٨

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥

٣٨
٣٩
٤٤
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٧٧٥

 حمكمة منطقة بامبريغ، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥

٢
١١
١٢
١٨
٧٨

 حمكمة منطقة نويرباندينبورغ، 
٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٢
٧

٥٥

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٤

 حمكمة منطقة هايدلبريغ، 
٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣٥
٣٨
٣٩
٥٣

 حمكمة منطقة بامبريغ، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٥٣

 حمكمة منطقة اآ�سافينبورغ، 
٢٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٣٥
٣٨
٣٩



٥١٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة در�سدن، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة غريا، 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٢
٩

١٨

 حمكمة منطقة كريفلد، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٥٧
٥٨

 حمكمة منطقة برلني، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٣٩
٧٤
٧٨

 حمكمة منطقة هوف، 
٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٥٣
٦٢
٧٨

 حمكمة منطقة بامبريغ، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٢
٦
٩

٣٩
٥٣
٦٢
٦٧
٧٨

 حمكمة منطقة كولونيا، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣٩
٤٢
٤٣
٥٢
٥٣

 حمكمة منطقة كوبورغ، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٨
٣٥
٣٩
٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة بادربورن، 
١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٥٣

 حمكمة منطقة الند�سوت، 
١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

٢
٣
٤
٧
٨

 حمكمة منطقة بوت�سدام، 
٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

١
٥٣
٧٤

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
١٨ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٧
٥٩
٧٨

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٨
٣٩

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥١٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 

٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩
١
٤

٥٣
٧٤

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩

٥٣

حماكم املناطق )االأدنى(

 حمكمة منطقة اأولدينبريغ اإن هول�ستاين، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٠

١
٣٣
٤٧
٥٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٧

 حمكمة منطقة لودفيغ�سبورغ، 
٢١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٠

١
٥٣
٥٩

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩١

٧١
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٥١

 حمكمة منطقة ت�سفايربوكني، 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

٢٦
٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة كلوبينبورغ، 
١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

٢
٥٣

 حمكمة منطقة �سارلوتينبورغ، 
٤ اأيار/مايو ١٩٩٤

٢٦
٧٩
٨٢
٨٤

 حمكمة منطقة نوردهورن، 
١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٤
اجلزء الثاين

٤٨
٦٢
٧٨

 حمكمة منطقة ماين، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

١
٥٣

 حمكمة منطقة ماين، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

٤
٧

 حمكمة منطقة ريدلينغني، 
٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

٣٨
٣٩
٧٨

 حمكمة منطقة فانغني، 
٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١

 حمكمة منطقة يف اآل�سفيلد، 
١٥ اأيار/مايو١٩٩٥

١
٢

١٤
٥٣
٥٩
٦٢
٧٤
٧٧
٧٨
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٤١٠



٥١٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة منطقة ميونيخ، 

٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٥
٨٠

 حمكمة منطقة ماين، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٧

 حمكمة منطقة كييل، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

اجلزء الثاين
١٩
٢٤
٢٧
٣٩
٥٩
٧٨

 حمكمة منطقة اآو�سبورغ، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٣٩
٧٨

 حمكمة منطقة بوتروب، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٧٨

 حمكمة منطقة كوبلينت�س، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١
٦٢
٧٤
٧٨

 حمكمة منطقة برلني-تريغارتن، 
١٣ اآذار/مار�س ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٦١٢٩٦

 حمكمة منطقة �ستيندال، 
١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

١
٥٣

 حمكمة منطقة دوي�سبورغ، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١
٤
٧
٩

١٤
٣١
٣٦
٥٨

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٦
٦٧
٦٩

ق�سية كالوت رقم ٣٦٠

 حمكمة منطقة هامبورغ-اآلتونا، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٧
٦٢

 حمكمة منطقة في�ستاخ، 
١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٣٥
٣٨
٦١

 حمكمة منطقة فرايبورغ، 
٦ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٢٧
٣٩
٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥١٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
حتكيم

 هيئة التحكيم التابعة لغرفة جتارة هامبورغ، 
٢١ اآذار/مار�س ١٩٩٦ )و٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦(

١
٦
٧
٨

٤٥
٥٣
٦١
٧٣

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٣

ق�سية كالوت رقم ١٦٦

 هيئة التحكيم الوّدي يف هامبورغ، 
٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

١
٦

٢٦
٤٥
٤٧
٥٤
٦٣
٧٢
٧٣
٨١
٨٤
٨٥
٨٧
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٢٩٣

اليونان

حماكم ال�ستئناف

 ،Efetio Athinon 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم ٢٠٠٦/٤٨٦١

٤
٦٥

 ،Efetio Thessalonikis 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم ٢٠٠٦/٢٩٢٣

٧

 ،Efetio Lamias 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم ٢٠٠٦/٦٣

٧٥
٧٧
٧٩

 Efetio Pireos، اليونان، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨، الق�سية رقم ٢٠٠٨/٥٢٠

٢

املحاكم البتدائية

Monomeles Protodikio Thessalonikis٩٩، ٢٠٠٣، الرقم ٢٠٠٣/١٤٩٥٣
١٠٠

 حمكمة ابتدائية ذات ع�سو واحد يف الري�سا، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٦٥

٧



٥١٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 ،Monomeles Protodikio Thessalonikis 

٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧، الق�سية رقم ٢٠٠٧/٤٣٩٤٥
٤

 ،Monomeles Protodikio Thessalonikis 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨، الق�سية رقم ٢٠٠٧/١٦٣١٩

٤

 ،Polymeles Protodikio Athinon 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، الق�سية رقم ٢٠٠٩/٢٢٨٢

٦

 ،Polymeles Protodikio Athinon 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، الق�سية رقم ٢٠٠٩/٤٥٠٥

١
٢
٦

٨١
٨٤
٩٩

هنغاريا

املحكمة العليا

 ،Legfelsóbb Biróság 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

٢
١٤
١٩
٢٣
٥٥

ق�سية كالوت رقم ٥٣

حماكم ال�ستئناف

 Fováosi Biróság )حمكمة املنطقة احل�سرية الكربى(، بوداب�ست، 
١٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

١٩
٢٣

 Fovárosi Biróság، بوداب�ست، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٢

١١
١٢
١٤
٥٤
٩٦

ق�سية كالوت رقم ٥٢

 Fovárosi Biróság، بوداب�ست، 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٦ 

ق�سية كالوت رقم ١١٢٦

 Fovárosi Biróság، بوداب�ست، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٦

١
٩٢

١٠٠

ق�سية كالوت رقم ١٤٣

 Fovárosi Biróság، بوداب�ست، 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩

ق�سية كالوت رقم ١٧٣

 Fovárosi Biróság، بوداب�ست، 
١ متوز/يوليه ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١١٧٢

 ،Szegedi Itelotabla 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٣

 املجل�س الق�سائي يف �سيغيد، 
٢٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦٢
٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٢٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املجل�س الق�سائي يف �سيغيد، 

٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨
٣٨
٣٩

املحاكم البتدائية

 حمكمة املقاطعة يف ت�سونغراد، 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١١
٥٩
٦٢
٧٨

التحكيم

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

ق�سية كالوت رقم ١١٦١

هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية يف بوداب�ست، 
 ،Vb/94124 القرار 

١٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٦
٥٣
٥٤
٦٢
٧١
٧٣
٧٨

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٣
٣٩
٧١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٦٤

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣
٥٩

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٦
٦٧
٦٩
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٦٣

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
٨ اأيار/مايو ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١١٧٤

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٩

١
٦٢
٧٣
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٢٦٥

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
 Vb. 99144 

٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٥٣

اإ�سرائيل

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٣

٤٢
٨٠

 املحكمة العليا، 
١٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

٣٨
٣٩
٤٠



٥٢١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
اإيطاليا

املحكمة الد�ستورية

 املحكمة الد�ستورية، 
١٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

٣١
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٩١

املحكمة العليا

 حمكمة النق�س، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٨٨

٩٩
١٠٠

ق�سية كالوت رقم ٨

 حمكمة النق�س، 
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥، الرقم ٦٤٩٩

٣

 حمكمة النق�س، 
٨ اأيار/مايو ١٩٩٨

١

 حمكمة النق�س، 
٧ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ١٦٤٤

 حمكمة النق�س، 
١ �سباط/فرباير ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٥٧٧٢٥

 ،S.U. حمكمة النق�س 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ١٣٧٩

 حمكمة النق�س، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ٣١٦٤٦

 ،S.U. حمكمة النق�س 
١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٦
٣١
٩٠

ق�سية كالوت رقم ٦٤٧

 حمكمة النق�س، 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٣٧٢٨

 حمكمة النق�س، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ١٦٤٨

 حمكمة النق�س، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ١٦٥٠

 حمكمة النق�س، 
١٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

١١
١٢

 حمكمة النق�س، 
١٦ اأيار/مايو ٢٠٠٧

١١
١٢

 حمكمة النق�س، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٣١
٥٧

حماكم اال�ستئناف

 حمكمة اال�ستئناف يف جنوا، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٩

 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 
٢٠ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٢٥
٣٣
٤٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٢٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 

١١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨
١
٧

٦٣
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٦٤٥

 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٩٢

حماكم املناطق

 حمكمة مونزا املدنية، 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

٦
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٥٤

 املحكمة املدنية يف كونيو، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٧
٣٨
٣٩

 حمكمة فريونا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١

 حمكمة بافيا، 
٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٤
٧

٥٣
٦٢
٧٤
٧٨
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٣٨٠

 حمكمة فيجيفانو، 
١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

١
٤
٦
٧

١٢
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٩

ق�سية كالوت رقم ٣٧٨

 حمكمة رمييني، 
٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ 

١
٤
٧

٣٨
٤٠
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٦٠٨

 حمكمة بادوفا، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

١
٤
٦
٧

٥٣
٥٨
٥٩



٥٢٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة بادوفا، 

٣١ اآذار/مار�س ٢٠٠٤
١
٤
٧

٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٤٩

 حمكمة روفرييتو، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٥٧

 حمكمة مودينا، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٧٨٤٢

 حمكمة بادوفا، 
١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

١
٦
٧

١٢

ق�سية كالوت رقم ٦٥١

 حمكمة بادوفا، 
١٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٣
٣٠
٣١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٦٥٢

 حمكمة روفرييتو، 
٢٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

٨

 حمكمة روفرييتو، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٧
٨

 حمكمة فوريل، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

١
٦
٩
٧

٣٥
٣٨
٣٩
٥٣
٨٤
٨٦

 حمكمة فوريل، 
١٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

١
٣
٦

٣٣
٣٥
٣٨
٣٩
٥٣

املحاكم الأدنى

 حمكمة مقاطعة تورينو، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٣٩
٧٤

 ،Sezione di Fidenza ،Pretura circondariale di Parma 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩

٢٥
٤٨
٤٩
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٩٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٢٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
التحكيم

 هيئة حتكيم خم�س�سة يف فلورن�س، 
١٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤

١
٦

ق�سية كالوت رقم ٩٢

 غرفة التحكيم الوطني والدويل يف ميالنو، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٤
١٠

ق�سية كالوت رقم ٧٢٧

اليابان

حماكم املناطق

 ،Chiho Saibansho 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٨

٩٥

املك�سيك

حماكم ال�ستئناف 

 احكمة اال�ستئناف االأوىل يف امل�سائل املدنية التابعة للدائرة االأوىل، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٧

املحاكم البتدائية

 املحكمة االبتدائية املدنية ال�ساد�سة، مدينة تيخوانا، 
 والية باخا كاليفورنيا، 
١٤ متوز/يوليه ٢٠٠٠

١
٥٧
٥٣

 ،Juzgado de Primera Instancia Mexico DF 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

١٩

 Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 
 ،Lerma de Villada 

٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧٧٦

 ،Amparo Directo Civil 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

١٩

التحكيم

 جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، 
٤ اأيار/مايو ١٩٩٣

٦٢
٨١

 جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

٧
١١

اجلزء الثاين
١٨
٢٣
٣٤
٣٥
٦٩

 جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٧



٥٢٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
اجلبل الأ�سود 

حمكمة ال�ستئناف 

 حمكمة اال�ستئناف يف اجلبل االأ�سود، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

ق�سية كالوت رقم ٣١١٠١٩

هولندا

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة العليا، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١
٣١

 املحكمة العليا، 
٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٨

١١
١٢

اجلزء الثاين
١٤
٩٦

 املحكمة العليا، 
٢٠ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٨٣٣

 املحكمة العليا، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٣١٩٣٢

 املحكمة العليا، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٤
٧
٨

ق�سية كالوت رقم ٨٣١

 املحكمة العليا، 
٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٣٩

حماكم اال�ستئناف

 حمكمة اآرنهيم، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩١

١٠٠

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١

١٠٠

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٦ �سباط/فرباير ١٩٩٢

٤
٧

٣٩

 حمكمة اأم�سرتدام، 
١٦ متوز/يوليه ١٩٩٢

١

 حمكمة اأم�سرتدام، 
٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٠٠

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

٥٣
٥٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٢٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة اآرنهيم، 

٢٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥
٤

٧٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٣
٣١
٤٥
٥٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٥٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

اجلزء الثاين
١٨

 حمكمة اآرنهيم، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٦

٤
٤٢

 حمكمة ليفاردين، 
٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦، الرقم ٤٠٤

١

 حمكمة اآرنهيم، 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٣٨
٣٩

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٤ متوز/يوليه ١٩٩٧

١

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١

 حمكمة اأم�سرتدام، 
٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

٥٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٣٨
٣٩
٦٤

 حمكمة اآرنهيم، 
٩ �سباط/فرباير ١٩٩٩

٣٦
اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 

٦٩

 حمكمة اآرنهيم، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩

١
٣

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٢

 حمكمة الهاي، 
٢٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٧
٤٩

 حمكمة ليفاردين، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٢

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٧
٣٨
٣٩
٤٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٤٤

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٣٣٩٤٣

 حمكمة اآرنهيم، 
١٥ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

٣٠
٣١

ق�سية كالوت رقم ٩٤٠



٥٢٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٩٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف الهاي، 
٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣١٨٢٩

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٦
٧
٨

١١
٣٨
٣٩
٥٣
٥٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٢٨

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٨
٩

ق�سية كالوت رقم ٨٢٧

 حمكمة اآرنهيم، 
 ٧ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

٣٥
٤٧

 حمكمة الهاي، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

٢

حماكم املقاطعات

 املحكمة اجلزئية يف اأمليلو، 
٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٩

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف األكمار، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩

١

 املحكمة اجلزئية يف األكمار، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٠

١

 املحكمة اجلزئية يف دوردريخت، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠

١

 املحكمة اجلزئية يف رورموند، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩١

١
٣٨
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٩٨

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٥ �سباط/فرباير ١٩٩٣

١
٤
٧

ق�سية كالوت رقم ٩٩

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٠٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٢٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة اجلزئية يف رورموند، 

٦ اأيار/مايو ١٩٩٣
١
٤
٧

٧٤
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٧ اأيار/مايو ١٩٩٣

٢
١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اأم�سرتدام، 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٥٣
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف اأم�سرتدام، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

١
٤
٧

٢٤

 املحكمة اجلزئية يف ميدلبورغ، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

١
٤
٧

٥٧

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
١ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١
٤

٤٢

 املحكمة اجلزئية يف الهاي، 
٧ حزيران/يونيه ١٩٩٥

١
٦

٣٩

 املحكمة اجلزئية يف اأمليلو، 
٩ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥

١
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١
٨٢

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٥ اآذار/مار�س ١٩٩٧

١
٧

٣٨
٣٩

 املحكمة اجلزئية يف زوتفني، 
٢٩ اأيار/مايو ١٩٩٧

١
٤
٧

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٧ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٧

٣٦
اجلزء الثاين، الف�سل الرابع 

٦٩

 املحكمة اجلزئية يف هيرتوغينبو�س، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٧١
٧٧
٧٩

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١٢ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧
١١
١٢
٧٩
٩٦



٥٢٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 

١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١
١

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٥١

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٢١ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٣٥

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٤
٨
٩

١١
١٢

 املحكمة اجلزئية يف هارليم، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٢

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٧
٢

٧٤
٧٧

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ 

٣٥

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٧
١١
١٢

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤

 املحكمة اجلزئية يف بريدا، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٧
١٨

 املحكمة اجلزئية يف زوتفني، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٣٩
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف ميدلبورغ، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٢

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

٣٥
٧٤

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف بريدا، 
١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٦
١١
٣٨
٣٩
٧٤
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٧
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف اأوتريخت، 
٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٣٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 

١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٩
٦
٨

٢٧
٣٨
٣٩

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

٧

 املحكمة اجلزئية يف اأوتريخت، 
١٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٦

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٧٥

 املحكمة اجلزئية يف اأم�سرتدام، 
٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

٧

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١ متوز/يوليه ٢٠٠٩

٥٣
٥٩

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٩

٧
٣٣
٧١

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٨

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

٧

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٣ �سباط/فرباير ٢٠١٠

٥٣

 حمكمة اآرنهيم، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠١٠

ق�سية كالوت رقم ٦٩٣٦

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١٧ اآذار/مار�س ٢٠١٠

٧

التحكيم

 معهد التحكيم الهولندي، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢، الق�سية رقم ٢٣١٩

٧
٣٩
٧١
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٧٢٠

 معهد التحكيم الهولندي، 
١٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٧
٨
٩

نيوزيلندا

حمكمة ال�ستئناف 

 حمكمة اال�ستئناف، ويلينغتون، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

٨



٥٣١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
املحاكم العليا

 املحكمة العليا، اأوكالند، 
٢٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٨

 املحكمة العليا يف نيوزيلندا، 
٣٠ متوز/يوليه ٢٠١٠

٧
٣٥

بولندا

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٥٣

 املحكمة العليا، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٧٥

 املحكمة العليا، 
١١ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٤٦
٧١
٨٠

رومانيا

حمكمة النق�س

 ،Inalta Curte de Casatie si Justitie 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٦

الحتاد الرو�سي

املحكمة العليا

 املحكمة العليا يف االحتاد الرو�سي، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨ 

٥٦

 املحكمة العليا يف االحتاد الرو�سي، 
٢٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٩

٥٦

حماكم ال�ستئناف

 هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو، 
٢٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

٥٣

 هيئة التحكيم االحتادية لدائرة �سيبرييا الغربية، 
 ،F04/2712-494/A03/2002 الق�سية رقم 

٦ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢ 

٤١
٦٦

 هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو، 
 ،KG-A40/3225-3 الق�سية رقم 

٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٣ 

١



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٣٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
حتكيم

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٣/١، 
١٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤

٨١
٨٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٣/٣٧٥، 
٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

٨٥

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٣/٢٥١، 

٢٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

٥١
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 

الفرع الثاين 

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي الق�سية رقم ١٩٩٣/٣٠٤، 

٣ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١٤
٥٥
٦٢

ق�سية كالوت رقم ١٣٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٥٥، 
١٦ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٤٥
٧٤
٧٥
٧٦
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٤٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٢٠٠، 
٢٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

ق�سية كالوت رقم ٥٣١٤١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٤٢، 
٢٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٣٧
٥٢
٨٥
٨٧
٨٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٦١، 
٢٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٧٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٣/٤٠٠، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

١٣
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٢١، 
١٥ اأيار/مايو ١٩٩٥

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٢/١٢٣، 
١٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٥٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٤٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٩٩، 
٢٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٥٥



٥٣٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٦٩، 

١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢٢، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٦٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٦٤، 
١٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٣٣، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥ 

٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢٢٨، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٢٨، 
١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٨٨، 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٧٤، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٤٨، 
١٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٠٧، 
٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٣٠٩، 
١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٣٧٨، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٦/١٥٥، 

٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٧٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٣٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٦/٩٤، 

٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢٦١، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٣٠، 
٢٥ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٨٢، 
٣ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٨١

 ،Vysshi Arbitrazhnyi Sud Rossyiskoi Federatsii 
 الق�سية رقم ٩٦/٤٦٧٠، 

٢٥ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٢٩
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٣٨، 
٢٨ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٣٨٧، 
٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

٢٥
٤٩
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٢٢٠، 
١١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، حتكيم، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢، 
١١ اأيار/مايو ١٩٩٧

١٠
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٣٩، 
٢٩ اأيار/مايو ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٢٢٩، 
٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧

٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٢٥٥، 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٧

٥٣
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٤٦٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٢٥٥، 
٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

٢



٥٣٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٧٠، 

٢٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٥١، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/١٢٨، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤٦٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٥، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٦٥، 
١٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٩٩، 
٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٤١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٠٢، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٧/٣٣، 
١٦ �سباط/فرباير ١٩٩٨

٥٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٦٠، 
٥ اآذار/مار�س ١٩٩٨ 

٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٨٧، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٨ 

٦٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٢٣٦، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨

٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٤٧، 
١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨

٥٣
٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٠٤، 
٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٨

٥٣
٥٤
٥٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٣٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٧/٨٣، 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٧٨، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١١٣، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٤٧، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٥٣، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٦٤٤٦٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٢٦٩، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٥٣
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٤٦٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٩٦، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٤٩
٥٣
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٤٧٠

 هيئة حتكيم اللجنة البحرية الرو�سية، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٢
١٠٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٦٢، 
٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨ 

٦٦
٦٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٣٤٢، 
١٧ اأيار/مايو ١٩٩٩

٦٦
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٢٣٨، 
٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٧٢٤٧٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٣٠٢، 
٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٩

٧
٧١

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٢٨، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٥٤



٥٣٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٩/٥٤، 

٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٦
٤٠
٤٤

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤
٧٥
٧٦
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٤٧٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٣٤٠، 
١٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٠

٥٤
٧٧
٨٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٣٥٦، 
٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠٠

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، حتكيم، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٤٠٦، 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٤
٩

٧٤
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٤٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٢٨٠، 
١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠/١٠١، 
١٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٢٩، 
١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/٨٨، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ 

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٦١، 
٩ �سباط/فرباير ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٩١، 
٢٥ اأيار/مايو ٢٠٠١

٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/٢٣٩، 
٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠١ 

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٨٥، 
٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠١

٤
٥٤
٥٥
٦١
٦٢



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٣٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٩٨، 

١٠ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤١٩، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧
٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٩٨، 
٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧٨
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/١٦، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٠٠/٨٥٠٨، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٥٩

 رئا�سة هيئة التحكيم العليا، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٢٤١، 
٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٦٠، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٥٣
٥٩
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢٧، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٥٣
٦٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠/٢٣٤، 
١ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٥٣

 هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو، 
٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧٩

 هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو، 
 ،KG-A40/274-02 الق�سية رقم 

١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢٧١، 
١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١٦٥، 
١٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٤



٥٣٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢، 

٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/٢٢٥، 
٢٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٢ 

٧
٥٣
٦٢
٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢٢٢، 
١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١١٦، 
٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢١٧، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٦٢، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٥٣، 
١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٨، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢١١، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٥٣
٥٤
٦٢

 هيئة التحكيم االحتادية التحكيم لدائرة فولغو-فيات�سكي، 
 ،A43-1453/02-27-2 الق�سية رقم 

٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٣٧، 
٢٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١٦٨، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٧
٣٥
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٣٤، 
٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٤٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٩٩، 

١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٤٥، 
٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٥٣
٦٢

 هيئة التحكيم االحتادية للدائرة ال�سمالية الغربية، 
٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

 احلكم اخلا�س بالن�س
ذي احلجية واالإ�سهاد

٦٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٧٥، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٢، 
٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٩٧، 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٣٥، 
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٦
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٥١، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٧٦، 
١٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٥٧، 
١٥ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٢٤، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٦
٥٣
٥٤
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١٣٤، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٥٨، 
٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٥٣
٥٤
٧٨



٥٤١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٥٦، 

٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٥
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٧١، 
٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٠٧، 
١٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

١
٩

١١
١٢
٥٣
٦٢
٧٧
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٦٥، 
١٩ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٦، 
٢٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٩١، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٥٥، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٥، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٦١
٦٢
٧٤
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٢٩، 
٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

١٤
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١١، 
١٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١١٥، 
٢٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٤
٦

٥٣
٥٩
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٠٠، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٤٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٨، 

٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٧٥، 
٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٢٥، 
٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٤
٧٨
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٨٦، 
١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٥٣
٦١
٦٢
٧٧
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٦٧، 
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٢٨، 
٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٥٧، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٤، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٨٨، 
٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٦٤، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٦٨، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٦٦، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٩٠
٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٦٩، 
٩ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٥٣
٧٨



٥٤٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٣، 

١٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٥٥، 
١٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٥ 

٦
١٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٥٥، 
١٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٧٩١٤٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٢٦، 
٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٣٧
٥٠
٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٥، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥

٤
٧

٥٠
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٩٥، 
٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٥ 

٤
٧
٨

٤٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣١، 
٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٤
٧

٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣٤، 
١٨ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٢١، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣٢، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٤٢، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٥٠، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧
٥٣
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٤١، 
٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٣
٦٢
٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٤٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣٧، 

١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٤
٧

٥٣
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٥٣، 
٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٥٣، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٠٢، 
١٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٧
٥٩
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٠١، 
١ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٣٧، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٣٧، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٢٠، 
٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٠٥، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٦
٨
٩

١٤
٧١
٧٤
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٨١، 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ 

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٣٣، 
٥ متوز/يوليه ٢٠٠٦

٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٢٧، 
٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٧



٥٤٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 

 الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٦/٥٣، 

١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٤٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٩٨، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/٩٨، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٧٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٦/٣٠، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٥٣
٦١
٦٢
٧٨
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٦/٥٤، 
٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٧
٥٣
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٤٧، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٢٨
٤٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٧/١٨، 
٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف االحتاد 
 الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٥٣، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٢٥٤٦٨

حماكم اأخرى 

 الر�سالة رقم ٢٩ ال�سادرة من هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي، 
١٦ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١١
١٢
٢٩
٧٩
٩٦

�سربيا

حتكيم

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
١٢ متوز/يوليه ١٩٩٤

٦٦

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٢٥ اأيار/مايو ٢٠٠١

٨
٨٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٤٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 

٢٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١
٥٤
٥٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
١٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٥٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧
٣٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٧
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٩ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٣

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٥٩
٦٢

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٤
٥٣
٥٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٧

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٣٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٣٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٧٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

١

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
T-9/07 ٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨، الق�سية رقم

٣٥
٤٥
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٢



٥٤٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 

١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٨
١
٤
٧

١٠
٦٢
٦٤
٧٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٦٢
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٧
٥٨
٦٢
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٠

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

٥٩
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١٧ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٩

٦

املحاكم التجارية العليا

 املحكمة التجارية العليا، 
٩ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٦

 املحكمة التجارية العليا، 
٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٥٣

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

١

�سلوفاكيا

حماكم املناطق

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

١
١٨
٧٨

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
١٧ اأيار/مايو ٢٠٠٦

١
٥٣
٧٨

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

١
٥٤
٧٨

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٥٣

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٣٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٤٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة املحلية يف غاالنتا، 

١٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦
١
٧

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٤٥

 املحكمة اجلزئية يف بارديوف، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

٥٣
٥٩

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

١
٧

 املحكمة املحلية يف برينزو، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٥٣

 املحكمة املحلية يف بارديوف، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧٨

 املحكمة املحلية يف بارديوف، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧
٥٩

 املحكمة املحلية يف براتي�سالفا، 
٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦٢

 املحكمة املحلية يف دولني كوبني، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٥٣

 املحكمة املحلية يف دولني كوبني، 
٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٥٣

 املحكمة املحلية يف بان�سكا بي�سرتيكا، 
٢٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٥٣

 املحكمة املحلية يف بان�سكا بي�سرتيكا، 
٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٦٢
٧٨

 املحكمة املحلية يف بان�سكا بي�سرتيكا، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٥٣
٥٩

 املحكمة املحلية يف احلي الثالث برباتي�سالفا، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٦١
٦٢

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

١
٤

٥٣
٧٨

 املحكمة املحلية يف دولني كوبني، 
١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١
٥٨

 املحكمة املحلية يف دولني كوبني، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٨

٧٨

 املحكمة املحلية يف ترنافا، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

١
٤

٥٣
٧٨

 املحكمة املحلية يف دولني كوبني، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٥٣



٥٤٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة املحلية يف كومارنو، 

٢٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٩
١٣
٣٩
٦٢
٧٩

 املحكمة املحلية يف كومارنو، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

١
٣٩
٦٢
٦٦
٧٩

املحاكم الإقليمية

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٣
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف براتي�سالفا، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

١
٤
٧

ق�سية كالوت رقم ٩٤٦

 املحكمة االإقليمية يف براتي�سالفا، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٣

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٥٣

 املحكمة االإقليمية يف بان�سكا بي�سرتيكا، 
١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٦

١
٥٣

 املحكمة االإقليمية يف نيرتا، 
٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٥٤
٦٢

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٥٣
٥٨
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف براتي�سالفا، 
١ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

٥٣

 املحكمة اجلزئية يف كو�سيت�سه، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٤
٥٣

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
١٤
٥٣

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
٢٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

١
٣٨
٣٩

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف نيرتا، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦١

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
٥٨
٥٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٥٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة العليا، 

٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨
٥٣
٧٨

 املحكمة العليا، 
٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

١
٤
٨

٥٨
٥٩

�سلوفينيا

حماكم ال�ستئناف

 املحكمة العليا يف ليوبيليانا، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٤٠
٧٨
٨٦
٨٨

 املحكمة العليا يف ليوبيليانا، 
٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

١٦

 املحكمة العليا يف كوبر، 
٤ اأيار/مايو ١٩٩٣

٩١

اإ�سبانيا

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
٣ اآذار/مار�س ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١٠٠١٨٨

 املحكمة العليا، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

١
١٨
٢٣
٧٥
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٣٩٥

 املحكمة العليا، 
٢٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٦

 املحكمة العليا، 
١٦ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٣٦
٥٠
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٨٠٠

 املحكمة العليا، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٧
٨

٣٥
٣٨
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٨٠٢

 املحكمة العليا، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٣٣
٣٤

حماكم ال�ستئناف

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٤ �سباط/فرباير ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١٣٩٦



٥٥١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ 

٤
٣٣

ق�سية كالوت رقم ٢١٠

 حمكمة مقاطعة قرطبة، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٣١

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٢٤٧

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٤٧
٤٩
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٢٤٦

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، الق�سم ١٧اأ، 
٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٥٧٣٢٠

 حمكمة مقاطعة غرناطة، 
٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

٢٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٦٠٦

 حمكمة مقاطعة نافارا، 
٢٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧*

 حمكمة مقاطعة بامبلونا، 
٢٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ٥٠٣٩٧

 حمكمة مقاطعة األيكانتي، 
١٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ٦٤٨٣

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ٥٠٤٨٧

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
١٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٣٤٤٨٨

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
١١ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٨٦
٨٧

 حمكمة مقاطعة كورونيا، 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٣٥
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٦

 حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٤

 حمكمة مقاطعة نافارا، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٨٨٤٨٥

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، الدائرة ٦، 
١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٦٦

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٢
٤

١٠

ق�سية كالوت رقم ٥٤٩

 حمكمة مقاطعة نافارا، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٧٥٤٧

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٥
٤٦

ق�سية كالوت رقم ٥٥٥

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٧٥٥٤٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٥٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة مقاطعة كونكة، 

٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥
٣٩

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
٣١ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٢٦
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٧٣٠

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٣٠
٦٠
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٧٣٢

 حمكمة مقاطعة كا�ستيليون، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٢٦٧٣٤

 حمكمة مقاطعة خريونا، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧٩٨

 حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، 
٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧٩٩

 حمكمة مقاطعة مدريد، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

٨
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٨٥٠

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
١٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

٦

 حمكمة مقاطعة مدريد، 
٢٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

٣٥

 حمكمة مقاطعة مدريد، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٤٨

 حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٨٤٩

 حمكمة مقاطعة نافارا، 
٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧
٨

٢٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٣٩

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٣٩
٥٣
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٠٣٨

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
١٢ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٥٣

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٢٤ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

٣٤
٣٦
٣٧

ق�سية كالوت رقم ١٠٣٧

 حمكمة مقاطعة األيكانتي، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٧٨

 حمكمة مقاطعة كا�سريي�س، 
١٤ متوز/يوليه ٢٠١٠

٨
١٤

 حمكمة مقاطعة ُمر�سية، 
١٥ متوز/يوليه ٢٠١٠

١٨



٥٥٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
املحاكم البتدائية

 ،Juzgado de primera instancia e instrucción de Tudela 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٥٣

 املحكمة االبتدائية يف بر�سلونة، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٦

٤٩
٧٣
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٧٩٦

 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, No. 5 de 
 ،La Laguna 

٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٣٥
٣٩

ال�سويد

التحكيم

 ١٩٩٨، معهد حتكيم غرفة جتارة �ستوكهومل، 
٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٦
٧

٣٥
٣٨
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٢٣٧

 معهد حتكيم غرفة جتارة �ستوكهومل، 
٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٥

�سوي�سرا

املحكمة العليا

 املحكمة االحتادية، 
١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٥٧
٥٨

ق�سية كالوت رقم ١٩٤

 املحكمة االحتادية، 
١١ متوز/يوليه ٢٠٠٠

١
٤

 املحكمة االحتادية، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

٤
٧

١١
١٢

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٥
٧٧

 املحكمة االحتادية، 
١٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

٤

 املحكمة االحتادية، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٤

 املحكمة االحتادية، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٤
٨

٤٩

ق�سية كالوت رقم ٨٧٧

 املحكمة االحتادية، 
٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠٢

٣٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٥٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة االحتادية، 

٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣
٨

١١
١٤

 املحكمة االحتادية، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٧
٨

٣٥
٣٨
٣٩
٦٠

ق�سية كالوت رقم ٨٨٥

 املحكمة االحتادية، 
١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٣٥٨٩١

 املحكمة االحتادية، 
١٩ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٦
٥٣
٦١
٦٢

 املحكمة االحتادية، 
٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤
٧

٣٥
٣٨
٣٩
٥٠

ق�سية كالوت رقم ٨٩٤

 املحكمة االحتادية، 
٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٨٩٣١

 املحكمة االحتادية، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٣٥

 املحكمة االحتادية، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٦
٤٩
٥٣
٥٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٣

 املحكمة االحتادية، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٤٩
٧١

ق�سية كالوت رقم ٩٣٦

 املحكمة االحتادية، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٢
٦٧

 املحكمة االحتادية، 
١٨ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٣
٤

٢٥
٣٩
٤٥
٤٩
٨٢

 املحكمة االحتادية، 
٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

٣١

 املحكمة االحتادية، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٤

٤٥
٧٤
٧٧



٥٥٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
حماكم ال�ستئناف

 حمكمة كانتون فود، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة املدنية يف كانتون مدينة بازل، 
٢١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢

١
٣
٤
٩

١١
اجلزء الثاين

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٥

 حمكمة كانتون فود، 
١٤ اآذار/مار�س ١٩٩٣

١٠٠

 حمكمة كانتون والي�س، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

١
٧٨

 حمكمة كانتون فود، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٥٣

 حمكمة كانتون فود، 
١٧ اأيار/مايو ١٩٩٤

٨٥
٨٧
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٩٦ ورقم ٢٠٠

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٢
٦

٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٩٩

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٥٨
٥٩

ق�سية كالوت رقم ١٩٧

 املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٤
٨

اجلزء الثاين
١٤

ق�سية كالوت رقم ٣٣٤

 كانتون تي�سينو، الغرفة املدنية الثانية ملحكمة اال�ستئناف، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٦

١
٤

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٣٥

 حمكمة كانتون فود، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١
٥٣
٥٩
٧٨

 حمكمة كانتون فود، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٦
٥٩
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٢١١

 حمكمة كانتون فود، 
١٤ اآذار/مار�س ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ١٠٠٢١٢

 حمكمة غالن، 
٢٠ اأيار/مايو ١٩٩٦

٧٨

 املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، 
٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٣

٣٨
٣٩
٤٤
٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٩٢



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٥٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة العدل يف جنيف، 

١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧
٤

٣٩
ق�سية كالوت رقم ٢٤٩

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٣٣
٣٥
٣٩
٤٥

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٢١٩

 حمكمة كانتون فود، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

٥٩

 حمكمة كانتون فود، 
٢٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، 
١٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٤
٧

٣٥
٣٦
٣٨

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٧
٧٤
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٢٥٣

 حمكمة كانتون فاالي )املحكمة املدنية الثانية(، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٣٥
٣٩
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٥٦

 حمكمة العدل يف جنيف )ال�سعبة املدنية(، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٦٠

 كانتون تي�سينو، الغرفة املدنية الثانية ملحكمة اال�ستئناف، 
٨ حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣٣٦

 املحكمة العليا يف كانتون ريف بازل، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

١
٢٩

ق�سية كالوت رقم ٣٣٢

 حمكمة كانتون فود، 
١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٢
٦

٥٣
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٨٨٠

 املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

١٨
١١

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١١

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٤

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١
١٠



٥٥٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة كانتون فاالي، 

٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣
٧

٣٩
٥٨
٧٨

 حمكمة كانتون فاالي، 
١٩ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

١
٤

٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٦٧
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

١٠٠
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٨٨٧

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٦٢

 حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٣
٨

٥٣
٥٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٨٩٠

 حمكمة اال�ستئناف يف برين، 
١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
١١
٣٥
٣٦
٣٨
٣٩
٦٧
٦٩

 حمكمة كانتون جورا، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

١
٢
٦

٥٣
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٩٠٤

 حمكمة كانتون فود، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٦

 املحكمة العليا يف كانتون برين، 
٠١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٢٣

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٤
٦

٢٦
٣٩
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٩٠٥

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٥ 

٤
٥٨
٥٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٠٧

 املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ، 
٠٥ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٨
٣٥

 حمكمة العدل يف جنيف، 
٢٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٣
٣٩
٦٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٥٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة العدل يف جنيف، 

١٢ اأيار/مايو ٢٠٠٦
٨

٥٣
٥٤
٥٩
٦٢
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩١١

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٦

١
٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٦١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٠

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٦

٧٤

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٧
٥٤
٥٨
٥٩
٧٨

 املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٧
٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٢

 املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣
٣٨
٣٩

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٧
١٤
٣٥
٣٩
٥٣
٥٤
٥٥
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٤

 حمكمة كانتون جورا، 
٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٢٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٩٣٧

 املحكمة العليا يف كانتون برين، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٦
٥٧

 املحكمة العليا يف كانتون اأبينزيل-اآو�سرهودين، 
١٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٨

٣٨
٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨ 

٤
٨

 حمكمة كانتون فاالي، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

١
٤
٧
٨
٩

٥٣
٥٨
٥٩
٧٤
٧٨



٥٥٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة العليا يف كانتون اآرغاو، 

٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٩
٢
٣
٦

املحاكم املدنية

 املحكمة املدنية لكانتون مدينة بازل، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٩

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٢١

 املحكمة االحتادية ال�سوي�سرية )الدائرة املدنية االأوىل(، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٧

٢٥
٣٩
٤٥
٤٦
٤٩
٥٠
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٤٨

 املحكمة املدنية يف مدينة بازل، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٣
٦
٨

٦١
٧٤

املحاكم الإقليمية

 املحكمة اجلزئية يف برين-الوبني، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

٣

املحاكم االأدنى درجة

 كانتون تي�سينو:
Pretore della giurisdizione di Locarno

 ،Campagna 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩١

١
٥٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٥٥*

 كانتون تي�سينو:
Pretore della giurisdizione di Locarno

 ،Campagna 
٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢

١
٧

٣٨
٣٩
٥٠
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٥٦

 املحكمة املحلية يف الوفني يف كانتون برين، 
٧ اأيار/مايو ١٩٩٣

١
٢
٣
٧

٩٢

ق�سية كالوت رقم ٢٠١

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

٧٨

 املحكمة املحلية يف اآربون، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٤
٧٨

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٧٨

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٦ اآذار/مار�س ١٩٩٥

ق�سية كالوت رقم ٦٣٢٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٦٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة كانتون نيدفالدين، 

٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦
ق�سية كالوت رقم ٢٢١٣

 املحكمة املحلية يف �سان )املحكمة املدنية(، 
٢٠ �سباط/فرباير ١٩٩٧

١
٤
٧

١٠
١٤
٣٢
٥٤
٦١
٦٣
٦٤
٧٢

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤
٧٥
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٢٦١

 املحكمة املحلية يف �سانت غالني، 
٣ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٨

١١
١٤
٥٣
٥٤
٥٥
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢١٥

 حمكمة كانتون �سانت غالني، 
١٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧

١
٣٤
٥٨

ق�سية كالوت رقم ٢١٦

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢١٨

 حمكمة كانتون نيدفالدين، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٦

٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٠

 حمكمة كانتون فرايبورغ، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٤
٧

ق�سية كالوت رقم ٢٥٩

 حمكمة كانتون فاالي )املحكمة املدنية االأوىل(، 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤

٥٣
٥٤
٥٨
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٥٥

 كانتون �سانت غالني، املحكمة املحلية يف اأونرتهاينتال، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٩
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٢٦٣

 املحكمة املحلية يف �سي�ساخ، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١٨

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٢٥ �سباط/فرباير ١٩٩٩

١
٣

٥٣
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٢٧



٥٦١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة كانتون ت�سوغ، 

٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩
١

٧٦
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٢٨

 حمكمة كانتون فرايبورغ، 
٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٨

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

١
٣
٧

٣٨
٣٩
٧٨

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
٢٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

١
٦

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٦٣
٧٥
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٢٩

 حمكمة كانتون اأبينزيل اآو�سرهودين، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٣٣
٥٨
٧١

ق�سية كالوت رقم ٨٨٣

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٨٨٨

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٤٨٨٥

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٦

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣
٤
٧

٣٥
٣٨
٤٩
٦٠

ق�سية كالوت رقم ٨٩٢

 حمكمة منطقة لوغانو، 
١٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٥
٧٤
٧٨

 حمكمة منطقة ويلي�ساو، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٨
٥٩
٦١
٧٨
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٨٩٣

 حمكمة منطقة لو�سرين-الند، 
٢١ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٧٤

 حمكمة كانتون فرايبورغ، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٨
٩

١١
١٤

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٨
١٤
١٩
٥٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٦٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة كانتون فاالي، 

١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥
ق�سية كالوت رقم ٣٩٩٠٥

 حمكمة كانتون نيدفالدين، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٤
٥٣
٥٤
٥٧
٥٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٠٦

 حمكمة كانتون اأبينزيل-اآو�سرهودين، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٣٩
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٠٩

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٧

٢٦
٣٥
٣٩
٤٩
٥٠
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٨

 حمكمة كانتون اأبينزيل-اآو�سرهودين، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧

٥٨
٥٩
٧٨

 حمكمة كانتون اآرغاو، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧

٣
٦

 حمكمة كانتون �سانت غالني، 
١٣ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٦١
٧٤

 حمكمة منطقة �سورزيه، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

١
٤
٧

٢٩

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦
٥٣
٥٨
٦١
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف �سانت غالني، 
١٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٧٨

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

٣
٤
٩

١١
١٢
١٣
٤٧
٤٩
٥١
٧٨

 حمكمة كانتون �سانت غالني، 
١٥ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

٦
٨

املحاكم التجارية

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩١

١٠٠



٥٦٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 

٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣
٣
٤
٧

٣٥
٣٨
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٧

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٣
٤
٥
٧

٣٩
٤٦
٤٩
٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٩٦

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٩٥

 املحكمة التجارية يف �سانت غالني، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٨
١١

اجلزء الثاين
١٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٣٠

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
١٠ متوز/يوليه ١٩٩٦

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩
٢٣
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٩٣

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٥ �سباط/فرباير ١٩٩٧

١
٤
٦

٢٥
٤٥
٤٩
٧٣

 اجلزء الثاين، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثالث

٧٤
٧٨
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٢١٤

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١
٧

١٤
٢٥
٤٩
٥٣
٥٨
٦١
٦٢
٦٣
٦٤

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٢١٧

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٥٩
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٥٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٦٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 

٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨
١
٣

٣٥
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٥٢

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٤
٧
٨

اجلزء الثاين
١٨
١٩
٢٧
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٥٣
٦٠
٦٢
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٢٥١

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٩

١
٣
٤
٦

٣١
٤٥
٧٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٣٣١

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩

١
٣

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٣٢٥

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٤
٧

٥٤
٥٩
٦٢
٦٣

ق�سية كالوت رقم ٣٣٣

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٠

٣
٥٣

 املحكمة التجارية يف كانتون برين، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٤
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٨٧٩

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٩ متوز/يوليه ٢٠٠٢

١
٣
٦

ق�سية كالوت رقم ٨٨١

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٣
٧

٢٥
٣٥
٤٨

ق�سية كالوت رقم ٨٨٢

 املحكمة التجارية يف �سانت غالني، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٧٧



٥٦٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني، 

١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٣
٦

٣٨
٣٩
٥٧
٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٦
٧
٩

٥٩

ق�سية كالوت رقم ٨٨٩

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٧٨

 املحكمة التجارية يف �سانت غالني، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٣
١١
١٨
٥٥
٥٧
٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون برين، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٥٣
٥٨
٥٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣
٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٤
٥٥

ق�سية كالوت رقم ٩٠٨

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧٤
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
٧

٥٤
٥٧
٦١
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون ت�سوغ، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٤٩

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٣
٥٠
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٥

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٨
٥٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٦٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 

٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨
٤
٧
٨

٣٩
٥٨
٥٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون برين، 
١٧ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٩

٥٨
٧٨

اللجنة الق�سائية

 كانتون �سانت غالني، اللجنة الق�سائية ملنطقة اأوبرراينتال، 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥

١
٣

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٦٢

التحكيم

 غرفة التجارة يف زيوريخ، قرار التحكيم رقم ٢٧٣/٩٥، 
٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦

٢
٤

٢٨
٣٩
٥٥
٧١
٧٢
٧٣
٨٠
٨١

 هيئة التحكيم والو�ساطة التابعة للغرف ال�سوي�سرية، 
٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦

٦٢

اململكة املتحدة

املحكمة العليا

 جمل�س اللوردات، 
١ متوز/يوليه ٢٠٠٩

٨

حمكمة ال�ستئناف

 حمكمة اال�ستئناف، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٨

اأوكرانيا

املحكمة العليا

 املحكمة العليا، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

١٨
٣٩



٥٦٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
املحكمة البتدائية

 املحكمة التجارية يف منطقة دونيت�سك، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٩
٥٣
٥٩
٦٢

التحكيم

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

٥٣
٦٠
٦٢

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٥٣

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١٣

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٥٣

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

١
٦

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
١٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٧٧

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
١٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٤

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
٢٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٥٣

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٦٢
٥٤

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٥٣
٧٧

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٧٤

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
٥ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٣٤
٤٩

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٦٢
٦٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٦٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 

٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥
٦
٧

٧٤
٧٧

 هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري االأوكرانية، 
١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٥٣
٦٢
٨٠

الوليات املتحدة

املحاكم الحتادية

حماكم ال�ستئناف

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة اخلام�سة، 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣

١
٨

ق�سية كالوت رقم ٢٤

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الثانية، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٧

٢٥
٣٥
٤٥
٤٦
٤٩
٧٤
٧٥
٧٧
٨٦
٨٧

ق�سية كالوت رقم ١٣٨

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة احلادية ع�سرة، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٧
٨

١١
اجلزء الثاين

٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٢٢

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الرابعة، 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٧
٣٥

ق�سية كالوت رقم ٥٨٠

 حمكمة اال�ستئناف الدائرة يف الواليات املتحدة، الدائرة ال�سابعة، 
١٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٧٦١١

 حمكمة اال�ستئناف الدائرة يف الواليات املتحدة، الدائرة التا�سعة، 
٥ اأيار/مايو ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٨٥٧٦

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة اخلام�سة، 
]١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، جرى ت�سويبها بتاريخ ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٣[

٦
٣٦
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٥٧٥

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الثالثة، 
٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٩٢٦١٢

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة ال�سابعة، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٧
٣٥
٣٦
٦٧

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة احلادية ع�سرة، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٨
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٧٧٧



٥٦٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الثالثة، 

١٩ متوز/يوليه ٢٠٠٧
٢٥
٤٧

ق�سية كالوت رقم ٨٤٦

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة التا�سعة، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

١

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الثانية، 
٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٧٩

حماكم املناطق

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢

١
٨

ق�سية كالوت رقم ٢٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤

٥٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�سمالية، 
٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

١
٤٥
٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٨٦
٨٧

ق�سية كالوت رقم ٨٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

١
٢٩

ق�سية كالوت رقم ٨٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
١٤
٢٥
٦١
٦٣

ق�سية كالوت رقم ١٨٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨

١
٧
٨

اجلزء الثاين
١٩
٢٩

ق�سية كالوت رقم ٤١٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٨

اجلزء الثاين
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٤١٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�سرقية، 
١٧ اأيار/مايو ١٩٩٩

١
٧

٢٥
٣٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤١٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٧ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

١٤
١٨
١٩
٢٨
٧٢

ق�سية كالوت رقم ٤١٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ١١٤١٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٧٠

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 

٢٩ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠
٧٤
٤

٧٤

ق�سية كالوت رقم ٤٢٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

١
٨

ق�سية كالوت رقم ٦١٧

 املحكمة اجلزئية يف الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠١

الديباجة
١
٦

١٠
١٢

ق�سية كالوت رقم ٤٣٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠١

٧
٨

ق�سية كالوت رقم ٤٣٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان الغربية، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١

١
٤
٨

٢٥
٦٤
٧١
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٥٧٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

١
٤
٦
٧
٩

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع 
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٤٤٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٤
٧

٨١

ق�سية كالوت رقم ٦١٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٢

الديباجة
١
٤
٥
٧
٩

١٤
١٦
١٨

ق�سية كالوت رقم ٥٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ١٦٥٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، 
٢٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٩٥
١٠٠

ق�سية كالوت رقم ٦١٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٦
٧

٣٥

ق�سية كالوت رقم ٥٧٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ١٦٠٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٧
٣٨



٥٧١ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 

٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤
١
٧

٥٤

ق�سية كالوت رقم ٦٩٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢١ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٣٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٠٦ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�سرقية، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٧٦٩٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٣٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأالباما ال�سمالية، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥

٤
٥٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س، 
١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٥٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، 
١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٦
٩٢

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى، 
١٦ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٤
٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، 
٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

١
١٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى، 
٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٤٨٤٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جزيرة رود، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تك�سا�س اجلنوبية، 
٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�سنطون الغربية، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٤
٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�سنطون الغربية، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٦

٩٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

١
٢
٣
٦
٨

٣٥
٣٦
٣٩
٧٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا، 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

١
٦

٣٥

ق�سية كالوت رقم ٨٤٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٧٢

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س، 

٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧
ق�سية كالوت رقم ٨٨٤٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان ال�سرقية، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧

١
٦

١٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كنتكي ال�سرقية، 
١٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

١
٣٩
٤٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٧
٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ديالوير، 
٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقية، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٨٥
٨٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

١
٤
٦

١٢
١٨
٧٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا، 
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية، 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٨

١
٤

٣٥
٧٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٨

٧
٤٦
٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

١
٧

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

١
٦

١٢

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، 
٢٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

١
٤
٥

٣٩
٤٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٣٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�سنطون الغربية، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٣٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، 
١٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٧
٧٤
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة )الدائرة الثانية(، 
٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٧٩



٥٧٣ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 

٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٩
٢
٦

٥٣
٥٤
٦٤
٧١
٧٢
٧٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقية، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جورجيا ال�سمالية، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٧

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، 
٢٣ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٤
٥

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقية، 
٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

١
٤
٦

١٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

١
٨

٧٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٣٠ اآذار/مار�س ٢٠١٠

٧٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠١٠ 

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو، 
٦ متوز/يوليه ٢٠١٠

٨
٣٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تيني�سي ال�سرقية، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠١٠

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
١١ كانون الثاين/يناير ٢٠١١

١
٦
٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ماريالند، 
٨ �سباط/فرباير ٢٠١١

٨

املحاكم اخلا�سة

حمكمة االإفال�س يف الواليات املتحدة ملنطقة اأوهايو ال�سمالية، الق�سم 
 ال�سرقي، 

١٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

٤
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٦٣٢

 حمكمة االإفال�س يف الواليات املتحدة، منطقة اأوريغون، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٥٠

ق�سية كالوت رقم ٦٩٤

 حمكمة الواليات املتحدة للتجارة الدولية، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٨٩

٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٧٤

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 حمكمة الواليات املتحدة للتجارة الدولية، 

٧ ني�سان/اأبريل ٢٠١٠
١٨

حماكم الوليات

 حمكمة اال�ستئناف يف اأوريغون، 
١٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٦

 املحكمة العليا يف اأوريغون، 
١١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ١١١٣٧

 حمكمة منطقة مقاطعة هينيبني بوالية ميني�سوتا، 
 املنطقة الق�سائية الرابعة، 

 ٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩ ]اأّكدتها حمكمة ميني�سوتا لال�ستئناف، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩[

١
اجلزء الثاين

١٨

ق�سية كالوت رقم ٤١٦

 املحكمة العليا ملا�سا�سو�سيت�س، 
٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ١٦٩٨

التحكيم

 املركز الدويل لت�سوية املنازعات التابع لرابطة التحكيم االأمريكية، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧
٧٩

 رابطة التحكيم االأمريكية، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧٨

حتكيم/غرفة التجارة الدولية

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٨٩/٥٧١٣

٣٨
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٤٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٨٩/٦٠٧٦

٩٩

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٢٦ اآب/اأغ�سط�س ١٩٨٩، الق�سية رقم ١٩٨٩/٦٢٨١

٧٥
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٢

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢، الق�سية رقم ١٩٩٢/٧٥٨٥

اجلزء الثاين
٢٥
٥٣
٥٤
٦٣

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٦٤
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٣٠١



٥٧٥ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 

الق�سية رقم ١٩٩٢/٧١٩٧
٤

٥٣
٥٤
٦١
٦٢
٦٩

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤
٧٧
٧٨
٧٩
٨٥
٨٧

ق�سية كالوت رقم ١٠٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 الق�سية رقم ١٩٩٢/٧١٥٣، 

٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٣
٣

٥٣
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٦

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 الق�سية رقم ١٩٩٣/٦٦٥٣

٤
٦
٧

٣٥
٧٨
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٠٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٥٦٥

٦
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٠

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٦٦٠

١
٣
٤
٦

٣٩
٥١
٧٤
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٣٠٢

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٣٣١

١
٨

٣٩
٤٤
٥٠
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٥٣١

٤٨
٥١

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٤
٧٥
٨٤

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع اال�ساد�س

٨٦
٨٧
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٧٦

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 

الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٨٤٤
٣
٦

١٨
٢١
٢٣

 غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم 
كانون الثاين/يناير ١٩٩٥، الق�سية رقم ٧٧٥٤

٤٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
اآذار/مار�س ١٩٩٥، الق�سية رقم ٧٦٤٥

٣٤
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 

الفرع الثاين 
٧٥
٨١

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
الق�سية رقم ١٩٩٥/٨١٢٨

٧
٧٣
٧٥
٧٨
٧٩

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
الق�سية رقم ١٩٩٥/٨٢٠٤

٤١

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
الق�سية رقم ١٩٩٥/٨٣٢٤

١
٦
٨
٩

١٤
٥٥

 غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم 
ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥، الق�سية رقم ٨٤٥٣

٦

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦، الق�سية رقم ٨٢٤٧ 

٣٥
٣٨
٣٩
٤٥
٥٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم ٨٥٧٤

٦٤
٧١
٧٢

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين 

٧٥
٧٦
٧٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦، الق�سية رقم ٨٧٤٠

٧٣
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 

الفرع الثاين 
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم ٨٧٦٩

٧٨



٥٧٧ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 

٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧، الق�سية رقم ٨٧٨٦
٢٥
٣٣
٤٥
٤٦
٤٩
٦٢
٧١
٧٢
٧٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧، الق�سية رقم ٨٦١١

١
٧
٩

١٩
٣٩
٤٤
٧١
٧٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٧، الق�سية رقم ٨٧١٦

٥٣
٥٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم ٨٩٦٢

٧٨
٥٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم ٨٨١٧

٧
٩

٨٠

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
اآذار/مار�س ١٩٩٨، الق�سية رقم ٩١١٧

٧
٣٣
٣٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٨، الق�سية رقم ٩٥٧٤

٨٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨، الق�سية رقم ٩٣٣٣

٩

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨، الق�سية رقم ٨٩٠٨

١
٧

١٨
٧٨
١٩

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
١ اآذار/مار�س ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩٩٧٨

٢٦
٨١
٨٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩١٨٧

٦
٤٤
٥٥
٧٧
٧٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ متوز/يوليه ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩٤٤٨

١
٣
٦

٥١
٧١
٧٣

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين 

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٣٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٧٨

مالحظاتاملادةالبلد/املحكمة
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 

اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩٨٨٧
٢٦
٦٤
٧٣
٨١

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩٨١٩

٥٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

٧٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩٠٨٣

٣

 غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم ١٠٢٧٤

٦٤
٧٣
٩٢

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم ١٠٣٢٩

٨
١٩
٧٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم ٩٧٨١

١
٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم ٨٧٩٠

٥٣
٦٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١، الق�سية رقم ٩٧٧١

٧
٧٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم ١٠٣٧٧

٣٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم ١١٣٣٣

٤٠

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم ١١٨٤٩

١
٧
٨

٥٤
٥٨
٦٣
٦٤
٧١
٧٣
٧٨
٨٠

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، الق�سية رقم ١٢١٧٣

١
٢٨
٤٦



٥٧٩ الفهر�س الأول- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد واملحكمة

مالحظاتاملادةمتفّرقات/املحاكم

متفّرقات
تقرير الفريق العامل املعني بالبيع الدويل للب�سائع عن اأعمال دورته 

 التا�سعة
(A/CN.9/142) )جنيف، ١٩-٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٧٧(

٤

 موؤمتر االأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 
١٠ اآذار/مار�س - ١١ ني�سان/اأبريل ١٩٨٠

١
٢
٣
٤
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
٣٨
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٥٠
٥٢
٦١

 املادة ٣، اتفاقية روما ب�ساأن القانون املنطبق على االلتزامات التعاقدية، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٨٠

١
٦

 اتفاقية الهاي ب�ساأن القانون املنطبق على البيع الدويل للب�سائع، 
١٩٩٥

١
٦

 اجلريدة الر�سمية للجماعة االأوروبية، 
 ت�سريع، 

١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٧

اجلزء الثاينراأي املحامي العام تي�ساورو
١٨

حمكمة املطالبات بني اإيران والواليات املتحدة، �سركة واتكينز-
،Watkins-Johnson Ltd. v. Islamic Republic of Iran ،جون�سون

بنك �سادرات اإيران،
٢٨  متوز/يوليه ١٩٨٩

٧٧
٨٨

 حمكمة العدل االأوروبية، 
C-14/76 ٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٧٦، الق�سية رقم

٥٧

 حمكمة العدل االأوروبية، 
 C-106/95 ٢٠ �سباط/فرباير ١٩٩٧، الق�سية رقم

٣١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٩٨

 حمكمة العدل االأوروبية، 
C-386/05 ٣ اأيار/مايو ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٥٧

 حمكمة العدل االأوروبية، 
C-204/08 ٩ متوز/يوليه ٢٠٠٩، الق�سية رقم

٥٧

 حمكمة العدل االأوروبية، 
C-381/08 ٢٥ �سباط/فرباير ٢٠١٠، الق�سية رقم

٣١
٥٧





مالحظاتاملادةالبلد
الأرجنتني

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، 
١٥ اآذار/مار�س ١٩٩١

ق�سية كالوت رقم ١٠٠٢٢

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ٧، بوينو�س اآيري�س، 
٢٠ اأيار/مايو ١٩٩١

ق�سية كالوت رقم ٥٣٢١

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ١٠، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩١

٩
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٣

٤
اجلزء الثاين

١٨

ق�سية كالوت رقم ٧٠٠

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ١١، بوينو�س اآيري�س، 
١٨ اآذار/مار�س ١٩٩٤

٦٦
٦٧

 املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ١٠، بوينو�س اآيري�س، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

٩
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٣٦
اجلزء الثالث، الف�سل الرابع

٦٦
٦٧

١٠٠

ق�سية كالوت رقم ١٩١

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية، االأرجنتني، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١
٧

ق�سية كالوت رقم ٧٠١

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س اآيري�س، 
٢١ متوز/يوليه ٢٠٠٢

٧
٢٨
٣٥

ق�سية كالوت رقم ٦٣٦

 املحكمة التجارية رقم ٢٦، االأمانة رقم ٥٢، بوينو�س اآيري�س، 
١٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٤
٩

 املحكمة التجارية رقم ٢٦، االأمانة رقم ٥١، 
٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٩

 املحكمة التجارية رقم ٢٦، االأمانة رقم ٥١، بوينو�س اآيري�س، 
٢ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧
٩
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نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٨٢

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س اآيري�س، 

٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٧
٤٩

 حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س اآيري�س، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠١٠

١
٧٨

اأ�سرتاليا

 حمكمة اال�ستئناف، نيو �ساوث ويلز، 
١٢ اآذار/مار�س ١٩٩٢

٧

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٤
٨

١١
اجلزء الثاين

١٥
١٨
٢٣
٢٥
٢٦
٣٠
٤٩
٦٤
٧٥
٧٦
٨١

ق�سية كالوت رقم ٣٠٨

 املحكمة العليا يف كوينـزالند، 
١٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١
٦
٧

٢٥
٥٤
٦١
٧٢
٧٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٦٣١

 املحكمة العليا يف كوينـزالند، 
١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

٦٤
٧٢
٧٥

 املحكمة العليا يف غربي اأ�سرتاليا، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٣٥
٤٩

 املحكمة العليا يف فيكتوريا، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٣٥

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

١
٧

٥٠

ق�سية كالوت رقم ٩٥٨

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٠ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٦
٤٧
٤٨

ق�سية كالوت رقم٩٥٦

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
١٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠١٠

٣٩

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠١٠

١

 املحكمة االحتادية يف اأ�سرتاليا، 
٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠١٠

١



٥٨٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
النم�سا

 حمكمة الق�سايا املدنية يف غرات�س، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٣

٥٥

 املحكمة العليا، 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٣

١٣

 املحكمة العليا، 
٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٤

١٠٠

 هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفة االقت�ساد التجاري االحتادية - فيينا، 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤

١
٤
٦
٧

٥٣
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س

الفرع الثاين 
٧٤
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣

١
٤
٧

١٦
٢٩
٣٨
٣٩
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
١ متوز/يوليه ١٩٩٤

٤
٧

٢٥
٣٥
٣٦
٤٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٧

 املحكمة العليا، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

ق�سية كالوت رقم ٣١٠٥

 املحكمة العليا، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

١
٦
٨

١٠
اجلزء الثاين

١٤
٥٥
٥٤
٩٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٢٣ اأيار/مايو ١٩٩٥

٧١

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٩
٣٥
٥٠
٧٦

ق�سية كالوت رقم ١٧٥



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٨٤

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة العليا، 

٦ �سباط/فرباير ١٩٩٦
١
٢
٧
٨
٩

١١
اجلزء الثاين

١٤
١٩
٢٦
٢٩
٤١
٥٤
٦٠

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٧١
٧٥
٧٦
٧٧
٨٠

ق�سية كالوت رقم ١٧٦

 املحكمة العليا، 
٢٧ �سباط/فرباير ١٩٩٦

٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف فيينا، 
٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١

 املحكمة العليا، 
١١ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٢
٦

ق�سية كالوت رقم ١٩٠

 املحكمة التجارية يف فيينا، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٦

 املحكمة العليا، 
٢٠ اآذار/مار�س ١٩٩٧

١
٤
٨

اجلزء الثاين
١٤
١٩

ق�سية كالوت رقم ١٨٩

 املحكمة العليا، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

٤
٨

 املحكمة العليا، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

١٣

 املحكمة العليا، 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
اجلزء الثاين

١٤
١٨

ق�سية كالوت رقم ٢٣٩

 املحكمة العليا، 
٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١

 املحكمة العليا، 
١١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١
٦٣
٦٤

ق�سية كالوت رقم ٣٠٧

قرار التحكيم رقم S2/97، هيئة حتكيم بور�سة املنتجات الزراعية يف 
 فيينا، 

١٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٦٨
٧٢
٧٣



٥٨٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة العليا، 

١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨
١

٧١
٧٣
٧٦

ق�سية كالوت رقم ٢٣٨

 املحكمة العليا، 
١٠ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٤٢١

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٨

٥٨

 املحكمة العليا، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤

 املحكمة العليا، 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٧

٢٧
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣٠٥

 املحكمة العليا، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

٣١

 املحكمة العليا، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٤
٦
٩

ق�سية كالوت رقم ٢٤٠

 املحكمة العليا، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ٣٠٦

 املحكمة العليا، 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩

١

 املحكمة العليا، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٧

١١
٢٩
٣١
٤٩
٥٧

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
 اجلزء الثالث، 

الف�سل اخلام�س، الفرع اخلام�س
٨١
٨٢
٨٣

ق�سية كالوت رقم ٤٢٢

 املحكمة العليا، 
٢٧ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٣

 املحكمة العليا، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١

 املحكمة العليا، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٧
٨

١١

ق�سية كالوت رقم ٤٢٤

 املحكمة العليا، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٤
٦
٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٥



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٨٦

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة العليا، 

١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠
١
٤
٧

٢٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٦

 املحكمة العليا، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١
 اجلزء الثالث، 

 الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٦٤
٧٤
٧٥
٧٦

ق�سية كالوت رقم ٤٢٧

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٤
٥٣
٦٢

 املحكمة العليا، 
٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

١
٤
٧

اجلزء الثاين
٤٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤٢٨

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٤

 املحكمة العليا، 
١٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

٣

 املحكمة العليا، 
٥ متوز/يوليه ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ٤٩٥٣٥

 املحكمة العليا، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

٤
٦
٧
٩

٥٤
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٦٠٥

 املحكمة العليا، 
١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣
٦
٨

اجلزء الثاين
٣٨
٣٩

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤

ق�سية كالوت رقم ٥٤١

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٦٣
٧٦
٧٧

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٧٥

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٨
٩

١٩

ق�سية كالوت رقم ٥٣٧



٥٨٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة العليا، 

١٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢
٣٩
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٥٤٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٥٣٨

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٢

٥٤
٦١
٦٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٥٣٩

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٢٧
٧٥
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٥٤٠

 املحكمة العليا، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١
٧

 املحكمة العليا، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٩
٣٥
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٥٣٦

 املحكمة العليا، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٢

 املحكمة العليا، 
١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٥٧

 املحكمة العليا، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

١
٦
٨

٧٣
٩٦

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤

 املحكمة العليا، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٧

 املحكمة العليا، 
٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٣
٦

٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف فيينا، 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٣
٥٧

 حمكمة منطقة اإن�سربوك، 
٩ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٩

 املحكمة العليا يف غرات�س، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٤

١
١٠
٢٦
٦١
٦٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٧٤٦

 املحكمة العليا، 
٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

١
٦
٨

١٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٨
٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٨٨

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 

٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٥
٤
٨

١٩

 املحكمة العليا، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٧
٤٠
٤٩
٥٠

ق�سية كالوت رقم ٧٤٧

 املحكمة العليا، 
٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٦
٢٧
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٧٤٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٣٩

 املحكمة العليا، 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٦
٣٨
٥١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٧٤٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٦
٨
٩

 املحكمة العليا، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٨
٩

ق�سية كالوت رقم ٧٥٠

 املحكمة العليا، 
٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٥٧

 املحكمة العليا، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣
٧

٣٩
٥٨
٧١

 املحكمة العليا، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٢٥
٣٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٧٥٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦
٨

١٢
٣٦
٦٩

 املحكمة العليا، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٤٢
٤٣

ق�سية كالوت رقم ٧٥٣

 املحكمة العليا، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٣٩
٤٠

 املحكمة العليا، 
١٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٥

 املحكمة التجارية يف فيينا، 
٣ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٧

 املحكمة العليا، 
٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٦
٣٦
٦٩



٥٨٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف لينت�س، 

٢٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧
٣
٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف اإن�سربوك، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣
٦

١٣
١٨

 املحكمة العليا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣٩
٤٠
٤٥

 املحكمة العليا، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٥٧

 املحكمة العليا، 
٨ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٣٩

 املحكمة العليا، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٦
٣٨
٣٩

بيالرو�س 

 املحكمة االقت�سادية يف منطقة فيتيب�سك، 
١٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤٩٧

 املحكمة العليا االقت�سادية، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤٩٨

 املحكمة االقت�سادية يف مدينة مين�سك، 
١٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٧٩٦١

 املحكمة االقت�سادية يف منطقة غرودنو، 
٢٣ متوز/يوليه ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٩٥٩

بلجيكا

 املحكمة التجارية يف بروك�سل، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١
٧١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢٣ �سباط/فرباير ١٩٩٤

١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٦ اآذار/مار�س ١٩٩٤

١
١٠٠

 املحكمة التجارية يف بروك�سل، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

١
٣٩
٩٠
٥٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٧١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢ اأيار/مايو ١٩٩٥

١
١١
١٢
٢٩
٧٩
٩٦
٥٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٩٠

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة التجارية يف نيفيل، 

١٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥
١
٤

اجلزء الثاين
١٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

١

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦

٤
١٠٠

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

١

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٣٥
٣٩

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٤
١٠٠

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

٣٨
٣٩

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٣٥
٣٨

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٤
٧٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

٥٧

 حمكمة اال�ستئناف، اأنتويرب، 
٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

٧٨
٥٠

ق�سية كالوت رقم ١٠١٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٧
٥٣

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٥ اأيار/مايو ١٩٩٩

٦١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩

٨
١٠
٦١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

٧١

 املحكمة التجارية يف �سارلريوا، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

٥٧



٥٩١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة التجارية يف اإيبري، 

٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١
٤
٧
٩

٧٨
١٠٠

 حمكمة اال�ستئناف يف مون�س، 
٨ اآذار/مار�س ٢٠٠١

١

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

١١
٧٨

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
١٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ٦٤٨٣

 املحكمة التجارية يف فورن، 
٢٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

١
٩

٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١

٤٠

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٣

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

٧٨

 املحكمة التجارية يف نامور، 
١٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣
٦

٣٦
٥٣
٧٨

 املحكمة التجارية يف مي�سيلني، 
١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

١

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
١٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٣٩

 املحكمة التجارية يف اإيبري، 
١٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧
٩

٣٦
٦٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٥ اأيار/مايو ٢٠٠٢

١
٣
٦
٧

١١
١٨
٢٩
٥٧

ق�سية كالوت رقم ١٠١٧

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٢

١١



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٩٢

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 

٠٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢
٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢ 

٨

 املحكمة التجارية يف فورن، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

١٨
١١
٣٨
٣٩

١٠٠

 حمكمة اال�ستئناف يف لييج، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٤
١١
٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٢ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٣٨
٣٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٣ اأيار/مايو ٢٠٠٣

١

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٨

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٠٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٣٩
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٣

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٠٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٨

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٩
٤٠

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٣
٣٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٦١
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٤ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
١٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٧٤
٧٧
٣٦

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٧ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٤
٣٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف كورتريك، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٢٦
٣٩
٦٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٦٦
٣٩



٥٩٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤
٤٦

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٣

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٤
١١
٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٦
٧٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

١٤
١٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٣

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣

 املحكمة التجارية يف توجنريين، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٨
١١
١٨
٧٩

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٣٩
٧٤
٧٨

 املحكمة التجارية يف ها�سيلت، 
١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٦

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٦
٩

١١
٣٤
٥٣
٧٥
٧٧
٧٨
٨٥

 حمكمة اال�ستئناف يف اأنتويرب، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٣٥
٣٨
٧٥
٧٧

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٨
٣٩
٤٠

 حمكمة اال�ستئناف يف غينت، 
١٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٣
٦

٣٨
٣٩

 حمكمة النق�س، 
١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

١
٤
٧

٥٥
٧٩

الربازيل

حمكمة اال�ستئناف
 حمكمة العدل يف ريو غراندي ديل �سول، 

٢٠ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٩٤

مالحظاتاملادةالبلد
بلغاريا

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
الق�سية رقم ١٩٩٦/١١

١
٧

٧٨

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
 الق�سية رقم ١٩٩٥/٥٦، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

١
٤٠
٧٤
٧٩

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨، الق�سية رقم ١٩٩٨/١١

٧٩
٨٦
٦٠

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

٥٥

 هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�سناعة البلغارية، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠١

٧

كندا

 حمكمة اأونتاريو - ال�سعبة العامة، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨ 

٧٤

 حمكمة اال�ستئناف يف اأونتاريو، 
٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٧٧

 حمكمة العدل العليا يف اأونتاريو، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٩

١
٢

٣٥
٣٩
٤٠
٥٢

ق�سية كالوت رقم ٣٤١

 املحكمة العليا يف اأونتاريو، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٢٥٨٥٩

 املحكمة العليا يف كيبيك، مقاطعة مونرتيال، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٤

�سيلي

 املحكمة العليا، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

٦

ال�سني

جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، حتكيم، حكم يتعلق 
QFD890011 بالعقد املربم عام ١٩٨٩ رقم

٩
٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٨٩

٧٢



٥٩٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 1989/02 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٨٩، الق�سية رقم
٧١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1990/01 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٠، الق�سية رقم

٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
١٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩١

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٦ حزيران/يونيه ١٩٩١

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين

٧٧
٨٦
٨٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩١، الق�سية رقم ١٧٤٠

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩١

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 ٣٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩١

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،
الفرع الثاين

٧٥
٧٦
٨١
٨٤

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف �سيامني، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٥٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1993/04 ٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣، الق�سية رقم

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، القرار رقم ٧٥، 
١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٨
١٩

اجلزء الثاين
 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س،

الفرع الثاين
٧٥
٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1994/03 ٢٤ �سباط/فرباير ١٩٩٤، الق�سية رقم

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية حتكيم، 
٢٣ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٣٨
٦٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 ١٠ اآذار/مار�س ١٩٩٥، 

الق�سية رقم ٣/١٩٩٥

٦٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1995/07 ٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥، الق�سية رقم

٦٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٩٦

مالحظاتاملادةالبلد
 الغرفة االقت�سادية للمحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف ت�سان�سا،

الق�سية رقم ٨٩، ١٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥
٧٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٧٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/07 ٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/06 ٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/09 ١٤ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٣٨٥٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/10 ١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٩٨٥٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/13 ٨ اآذار/مار�س ١٩٩٦، الق�سية رقم

٣٠
٦٠

ق�سية كالوت رقم ٦٨٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٩ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٧٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/20 ٣٠ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/23 ١٤ اأيار/مايو ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/24 ١٦ اأيار/مايو ١٩٩٦، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/27 ٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٣٨٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/35 ٦ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣
٦١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/40 ٣٠ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٦، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/42 ٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٦٧
٩٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/01 ١٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٣



٥٩٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 1996/46 ١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦، الق�سية رقم
٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/51 ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/52 ١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1996/54 ٢٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم

٧٧

 حمكمة ال�سعب العليا فى فوجيان، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/02 ١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/03 ٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/09 ٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٧٦٨٦٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/08 ٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٥
١٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/12 ٧ اأيار/مايو ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/15 ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٥٣
٥٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/16 ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٣٠
٦٦
٥٣
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٨٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/17 ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/22 ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٧، الق�سية رقم

٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/26 ١٨ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٢٥٦٨١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/26 ١٨ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٥٩٨

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/27 ٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/28 ٢٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٤٩
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٨٦١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/33 ٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٧٥
٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/34 ١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ١٨٧١٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٧٢٧١٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1997/36 ١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم

٢٩
٤٧
٤٩
٥١

ق�سية كالوت رقم ٩٩٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧ 

٩٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/01 ٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨، الق�سية رقم

٧٧

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة ل�سنغهاي، رقم 2، 
٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٨٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/07 ٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/10 ٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨، الق�سية رقم

٧٦
٥٥

ق�سية كالوت رقم ٩٨١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1998/11 ٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨، الق�سية رقم

٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/04 ٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩، الق�سية رقم

٥٣
٥٤
٦١
٦٤
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٧١٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/05 ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٣٧١٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/08 ١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٩، الق�سية رقم

٧٥



٥٩٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 1999/12 ١ اآذار/مار�س ١٩٩٩، الق�سية رقم
٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٩٦٧٧٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/19 ٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، الق�سية رقم

٧٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/21 ٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، الق�سية رقم

٢٥
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٨١٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/22 ١٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٣٠٦٨٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/29 ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٦١
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/31 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٦١
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/30 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٧٦٨٠٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/03 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/28 ٤ متوز/يوليه ١٩٩٩، الق�سية رقم

٢٥
٣٤
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٨٠٨

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣
٩٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/33 ٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٤٨٨٠٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/32 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٥٩٨٠٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 1999/01 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم

٦٦
٣٠

ق�سية كالوت رقم ٦٨٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 200/07 ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/01 ١ �سباط/فرباير ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٧٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٠٠

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2000/02 ١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٠، الق�سية رقم
٧٦
٧٥

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/04 ١٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/15 ٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٦٠
٦٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
 ٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، 

CISG 2000/13 الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2000/17 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم

٢
٢٥

ق�سية كالوت رقم ٩٨٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2001/02 ٢٢ اآذار/مار�س ٢٠٠١، الق�سية رقم

٢٥
٦٠
٦٤

ق�سية كالوت رقم ٩٨٧

 حمكمة ووهان ال�سعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي، 
٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

٥٣

 املحكمة ال�سعبية يف �سي�سي، حمافظة ت�سيجانغ، 
١٨ متوز/يوليه ٢٠٠١

٣٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2001/04 ٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١، الق�سية رقم

٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/17 ٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٥٤
٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/03 ٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٢٥
٥٣
٥٩
٦١
٦٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٩٨٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/01 ٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/22 ٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/19 ١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٢، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٤٩٨٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/20 ١٨ متوز/يوليه ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٣٥



٦٠١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2002/21 ٩ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢، الق�سية رقم
٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٥٣

 حمكمة ووهان ال�سعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي، 
CISG 2002/22 ٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٦٢

 املحكمة البحرية يف ووهان، حمافظة هوباي، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٦٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/16 ٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/08 ٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

ق�سية كالوت رقم ٣٨٩٨٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/26 ١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٤٦

 حمكمة ال�سعب العليا، اإقليم نينغ�سيا هوي امل�ستقل ذاتيا، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ 

٦٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/29 ٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٧
٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2002/30 ٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم

٥٣
٦١

ق�سية كالوت رقم ٩٧٨

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف هانغزو، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/16 ١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٥٣
٦٢

 حمكمة ال�سعب العليا يف هوباي، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٩٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/09 ١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٧٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/05 ١٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/01 ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٣٥
٣٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/10 ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٦٤
٧٦
٧٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٠٢

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2003/18 ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٣، الق�سية رقم
٥٣
٥٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/14 ١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

١٩
٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/02 ٣ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

١
٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/04 ١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2003/12 ١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، الق�سية رقم

٥٣
٥٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/04 ١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٤
٣٩

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ١ يف �سنغهاي، 
٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

١
٤

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/02 ٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٥٣
٦٢

 حمكمة ووهان ال�سعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي، 
١١ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/08 ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٤

 حمكمة ال�سعب العليا يف مقاطعة �ساندونغ، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤ 

٤٠

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/05 ٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/07 ٣٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٤
٧

٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2004/06 ٢٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، الق�سية رقم

٩٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/14 ٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٩
٥٣
٥٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/06 ٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
٦٣
٧٥



٦٠٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2005/02 ١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٥، الق�سية رقم
٢٥
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٩٨٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/09 ٢٥ اأيار/مايو ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٥٢
٥٤
٧٩

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ١ يف �سنغهاي، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/12 ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٣

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ٢ يف �سنغهاي، 
٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٥٣
٥٩

 حمكمة ال�سعب العليا يف مقاطعة �ساندونغ، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٣٥
٣٦

 املحكمة البحرية يف داليان، 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٣٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/13 ٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٧٤

 حمكمة ال�سعب العليا يف �سنغهاي، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/17 ٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٥٣
٥٩
٦٢
٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/15 ١٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٦٤

 املحكمة العليا جلمهورية ال�سني ال�سعبية، 
٢١ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

١

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
٢٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٥٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/03 ٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
٣٩
٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/24 ٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/04 ٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
١٨
٧٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٠٤

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ٢ يف �سنغهاي، 

٢٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥
٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/05 ٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٤
٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/21 ٢٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2005/02 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم

٧٨

 حمكمة ال�سعب العليا يف غوانغدونغ، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/16 ٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/21 ٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٦٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/01 ٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٦
٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/07 ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٥٣
٦٢

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة رقم ٢ يف �سنغهاي، 
١٠ متوز/يوليه ٢٠٠٦

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/22 ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٧٤
٧٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/11 ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٥٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/15 ٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٤٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/13 ٣١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٧٣

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/02 ٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٦٢

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/14 ٣٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٣٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/04 ٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٥٣



٦٠٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 

CISG 2006/12 ٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم
٥٣

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة يف �سنغهاي، 
٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٦٧

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2006/03 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم

٤٠
٧٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/05 ٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٥٣

 حمكمة ال�سعب العليا يف �سنغهاي، 
١٧ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/06 ٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٧٩

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/07 ٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٤٥
٤٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/03 ٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٧٢
٧٦

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/01 ١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧، الق�سية رقم

١
٤

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2007/05 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٧٨

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2008/01 ١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨، الق�سية رقم

٣٥

 جلنة التحكيم االقت�سادي والتجاري الدويل ال�سينية، 
CISG 2008/01 ١٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨، الق�سية رقم

٤
٨٤

 حمكمة ال�سعب العليا يف حمافظة جيجيانغ، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٦٢

 املحكمة ال�سعبية املتو�سطة االأوىل يف �سنغهاي، 
٢٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٤٠

كرواتيا

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٧٩١٩

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٧٩١٧

 املحكمة التجارية العليا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

١
٣٠

ق�سية كالوت رقم ٩١٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٠٦

مالحظاتاملادةالبلد
اجلمهورية الت�سيكية

 املحكمة العليا، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٨

 املحكمة العليا، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١٤

الدامنرك

٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦
ق�سية كالوت رقم ٥٧١٦٢

٢٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨
١

اجلزء الثاين
١٨
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٣٠٩

 هيئة حتكيم خم�س�سة، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١
١٦

ق�سية كالوت رقم ٩٩٩

١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠١
٦
٩

اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ٩٩٨

٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢
٤٤
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٩٩٧

١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧
١
٢

٢٥

ق�سية كالوت رقم ٩٩٢

م�سر

 مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل، القاهرة، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٤٥
٤٦

 املحكمة العليا، 
١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

١٣

اإ�ستونيا

 حمكمة الدائرة يف تالني، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧٦

فنلندا

 حمكمة هل�سنكي االبتدائية، 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥

٣٥
٣٨
٣٩

٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦
٧٤
٨١
٨٤

 ،Østre Landsret

 ،Østre Landsret

 ،Hjesteret

 ،Rettin i Københaven

 ،Sø og Handelsretten

 ،Käräjäoikeus Kuopio 



٦٠٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 

٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨
٩

٣٥
٣٨

 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٣٥
٣٩
٧٢
٧٣

 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

٧٤
٧٧

 حمكمة اال�ستئناف يف توركو، 
١٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٩

 حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي، 
٣١ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٨
٣٥
٣٦
٣٨
٣٩
٥٨
٧٤
٧٧

 حمكمة اال�ستئناف يف توركو، 
٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٣٩
٧٤
٧٧
٧٩

 ،Korkein Oikeus 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٢
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٨٤٣

جمهورية يوغو�سالفيا ال�سابقة

 اإجراء حتكيم الغرفة االقت�سادية اليوغو�سالفية، 
T-23/97 ١٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩، القرار رقم

٢

فرن�سا

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٢٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢

١
اجلزء الثاين

١٩
٢٣

ق�سية كالوت رقم ١٥٨

 حمكمة اال�ستئناف يف �سامبريي، 
٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٣

ق�سية كالوت رقم ٣١٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٣

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٥

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٣

٧

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ١٥٦

 حمكمة النق�س، 
٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

١
١٤
١٩
٨٦

ق�سية كالوت رقم ١٥٥



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٠٨

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 

٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٥
١
٧

٢٥
٤٩
٦١
٦٤
٧٣

ق�سية كالوت رقم ١٥٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٦ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٦
٨

١٤
٤٨
٥٥

ق�سية كالوت رقم ١٥١

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٩ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٢٩
٥٧

ق�سية كالوت رقم ١٥٣

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٧٨
٨٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

١
٣

٢٥
٤٦
٤٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٥٢

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٤
٩

٣٥
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٠٢

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٦

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

اجلزء الثاين
١٨
١٩
٢٣
٣٥

ق�سية كالوت رقم ٢٠٣

 حمكمة النق�س، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٢٥
٣٥
٤٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ١٥٠

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
١٥ اأيار/مايو ١٩٩٦

١
٣٥
٣٦

ق�سية كالوت رقم ٢٠٤

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

١
٧

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٠٥

 حمكمة اال�ستئناف يف اآيك�س-اآ-بروفا�س، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٨١
٨٤

 حمكمة النق�س، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٦

ق�سية كالوت رقم ٢٠٦

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

٦
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٢٣

 املحكمة التجارية يف باري�س، فرن�سا، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١



٦٠٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة النق�س، 

٢ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧
١

٣١
ق�سية كالوت رقم ٢٠٧

 املحكمة العليا يف كوملار، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٧

٥٧
٨١

ق�سية كالوت رقم ٣١٢

 املحكمة التجارية يف بي�سان�سون، 
١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٧٩

 حمكمة النق�س، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
١٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٤

 حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٣٩
٤٦
٤٧
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٢٢٥

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣٠
٣١
٣٥
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٢٤٤

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٨ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣١
٣٥
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٢٤٥

 حمكمة النق�س، 
١٦ متوز/يوليه ١٩٩٨

١
١٨
١٩
٣١

ق�سية كالوت رقم ٢٤٢

 حمكمة النق�س، 
٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

٤
٣٦

ق�سية كالوت رقم ٢٤١

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٤ �سباط/فرباير ١٩٩٩

١
٢٥

ق�سية كالوت رقم ٢٤٣

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ١٣١٤

 حمكمة النق�س، 
٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٩

١
٢٥
٣٨
٣٩
٤٦
٤٩
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٣١٥

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

١
٣
٨
٩

١٨
٢٥
٤٩
٧٤
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٣١٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦١٠

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة التجارية يف مونتاغري، 

٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠
١

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

١
١٠

ق�سية كالوت رقم ٤٠٠

 حمكمة اال�ستئناف يف اأورليان، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ١٣٩٨

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١

١
٢

٥٣
٧٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٠

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١

٣
٣٥
٣٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨١

 حمكمة النق�س، 
٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١

١
٦

٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٤
٦
٧

١٢
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٢

 حمكمة النق�س، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٤٢٤٧٩

 حمكمة اال�ستئناف يف غرينوبل، 
٢٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١٢

 حمكمة اال�ستئناف يف باري�س، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٤٤٩٠

 حمكمة النق�س، 
٢٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٣٥
٣٦

ق�سية كالوت رقم ٤٩٤

 حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي، 
١٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٤
٧

 حمكمة النق�س، 
٢٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٦

 املحكمة العليا يف �سرتا�سبورغ، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

١٨

 حمكمة اال�ستئناف يف كوملار، 
٢٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٣

 حمكمة النق�س، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣١٠٣٠

 حمكمة اال�ستئناف يف رين، 
٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٨

١٨
٢٦

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٩

 حمكمة النق�س، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

١



٦١١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة النق�س، 

٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩
٦

٨٢
ق�سية كالوت رقم ١٠٢٥

اأملانيا

 حمكمة منطقة اآخن، 
٣ ني�سان/اأبريل ١٩٨٩

١
٣٨
٣٩
٥٣
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٤٦

 املحكمة املحلية االأوىل يف ميونيخ، 
٣ متوز/يوليه ١٩٨٩

١
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٨٩

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٢٣ �سباط/فرباير ١٩٩٠

١

 حمكمة منطقة اأولدينبريغ اإن هول�ستاين، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٠

١
٣٣
٤٧
٥٩
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٧

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
٢ اأيار/مايو ١٩٩٠

١
٥٣

 حمكمة منطقة هيلدي�سهامي، 
٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٠

١
٥٣

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٠

١
٣٨
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٤

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٠

١
٤
٨
٩

اجلزء الثاين
١٤
٢٣
٢٩
٥٣
٥٤
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٥

 حمكمة منطقة لودفيغ�سبورغ، 
٢١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٠

١
٥٣
٥٩

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩١

٩
اجلزء الثاين

١٤
٢٣
٢٩
٣٩
٥٣
٦٣
٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦١٢

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 

٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩١
٧١
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٥١

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٣ حزيران/يونيه ١٩٩١

١
٥٣
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
١٣ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩١

٧
٢٧

 حمكمة منطقة بادن-بادن، 
١٤ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩١

١
١٩
٣٥
٣٩
٥١
٦١
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٥٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 
٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
اجلزء الثاين

١٥
٥٣

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س 
الفرع الثاين

٧٤
٧٦
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٣١٨

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
٢٦
٤٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
٣

٢٥
٣٠
٤٦
٤٨
٤٩
٨١
٨٢

١٠٠

ق�سية كالوت رقم ٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٢٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩١

١
٨٢

ق�سية كالوت رقم ٣١٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١

١

 حمكمة منطقة بادن-بادن، 
١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

٥٣
٦٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

٤
٣٠

ق�سية كالوت رقم ٢٢٦

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢٣ اآذار/مار�س ١٩٩٢

٥٣

 حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، 
٢٢ اأيار/مايو ١٩٩٢

٣٨
٣٩
٥٩



٦١٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة هايدلبريغ، 

٣ متوز/يوليه ١٩٩٢
١

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٢

٥٣
٨٠

 حمكمة منطقة برلني، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

٣٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩
٦١
٦٤
٧١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٥
٧٦
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٧

 حمكمة منطقة برلني، 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

٧٢
٧٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

 حمكمة منطقة برلني، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

٥٩
٧٤
٧٧

 حمكمة منطقة ت�سفايربوكني، 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

٢٦
٥٣
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١
٦
٨

٣١
٥٣

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٦
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٣١٧

 حمكمة منطقة كريفلد، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١٥
٨١

 حمكمة منطقة فرانكفورت اآم ماين، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٣٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

١
٦

٣٨
٣٩
٥٠
٥١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٤٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦١٤

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف �ساربروكني، 

١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣
١
٦
٩

اجلزء الثاين
١٨
٣٨
٣٩
٤٤
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٩٢

 حمكمة منطقة فريدين، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٣

٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
١١ �سباط/فرباير ١٩٩٣

١٠٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١٢ اآذار/مار�س ١٩٩٣

١
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣١٠

 حمكمة منطقة الند�سوت، 
٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

٣٩

 حمكمة منطقة كلوبينبورغ، 
١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

٢
٥٣

 حمكمة منطقة كريفلد، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

٧٢

 حمكمة منطقة اآخني، 
١٤ اأيار/مايو ١٩٩٣

٤
٣١
٦٠
٦١
٦٣
٧٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٤٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٣

١
٥
٦
٧

٥٧
اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 

الفرع الثاين
٧٤
٩٥

ق�سية كالوت رقم ٤٩

 حمكمة منطقة اآخنن، 
٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٣

٣٩
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣

١
٤
٦
٧

٥٣
٥٤
٥٩
٦١
٦٣

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٨١

 حمكمة منطقة برلني، 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣

٣٩



٦١٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة هامبورغ، 

٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣
٦٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

٥٣
٨٠

 حمكمة منطقة هانوفر، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٣٩
٥٣
٥٩
٦٢

 حمكمة منطقة ميمينغني، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٣
١١

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

٢٥
٦٤
٧١
٧٢

 اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س 
الفرع الثاين

٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٣٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

٢٥
٣٥
٤٦
٤٩
٥٣
٥٨
٥٩
٦٠
٧٨
٨١

ق�سية كالوت رقم ٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف برلني، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

١
٤
٧

٥٣
٥٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
]6 U 32/93] ١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٤

١
٣٨
٣٩
٥٣
٧٨
٨١

ق�سية كالوت رقم ٨١

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
]6 u 119/93] ١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٤

٢٥
٤٥
٤٦
٤٠
٥١
٥٣
٧٤
٧٨
٨٢
٨٣

ق�سية كالوت رقم ٨٢



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦١٦

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 

٢٢ �سباط/فرباير ١٩٩٤
١
٦

١١
اجلزء الثاين

١٨
٢٩
٣٨
٣٩
٤٧

ق�سية كالوت رقم ١٢٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢ اآذار/مار�س ١٩٩٤

٢٦
٤٥
٤٩
٥٠
٥٣
٦٤
٧٨
٨١

ق�سية كالوت رقم ٨٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٤ اآذار/مار�س ١٩٩٤

اجلزء الثاين
١٤
١٨
٩٢

ق�سية كالوت رقم ١٢١

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٢٠ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤

١
٤
٧

٢٦
٣٥
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٤

 حمكمة منطقة �سارلوتينبورغ، 
٤ اأيار/مايو ١٩٩٤

٢٦
٧٩
٨٢
٨٤

 حمكمة منطقة نوردهورن، 
١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٤
اجلزء الثاين

٤٨
٦٢
٧٨

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٣٨
٣٩

 حمكمة منطقة غي�سني، 
٥ متوز/يوليه ١٩٩٤

٦
٣٩
٧٨

 حمكمة منطقة فرانكفورت، 
٦ متوز/يوليه ١٩٩٤

١
٤
٧
٩

 حمكمة منطقة اآو�سبورغ، 
١٢ متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣

 حمكمة منطقة فرانكفورت، 
١٣ متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣

 حمكمة منطقة كا�سيل، 
١٤ متوز/يوليه ١٩٩٤

٧٨

 حمكمة منطقة نورنبريغ-فورث، 
٢٦ متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٧



٦١٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 

٢٥ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٤
١
٤

٣٥
٧٧
٧٨

 حمكمة منطقة ماين، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

١

 حمكمة منطقة برلني، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

٣٥
٧١
٧٧

 حمكمة منطقة ماين، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

٤
٧

 حمكمة منطقة ريدلينغني، 
٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

٣٨
٣٩
٧٨

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

٢
٣

٤٦
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٦١
٦٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف اأولدينبورغ، 
١ �سباط/فرباير ١٩٩٥

اجلزء الثاين
٤٨
٤٩
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٦٥

 املحكمة املحلية االأوىل يف ميونيخ، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥

١
١٤
٣٩

ق�سية كالوت رقم ١٣١

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٤
٨

اجلزء الثاين
٢٤
٢٧
٥٣
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٣٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
]7 U 1720/94] ٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩
٤٩
٥٣
٦١
٦٢
٦٥
٧٧
٨٠
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٣٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦١٨

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 

٨ �سباط/فرباير ١٩٩٥
٣
٦

٣٨
٣٩
٤٤
٧٧

ق�سية كالوت رقم ١٦٧

 املحكمة االحتادية، 
١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٤
٢٦
٤٩
٥٣
٧٢
٨٠

ق�سية كالوت رقم ١٢٤

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٥

٢
٧٨

 املحكمة االحتادية، 
٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٥٣
٦٠

ق�سية كالوت رقم ١٢٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٥٣
٩٢

ق�سية كالوت رقم ١٣٤

 حمكمة منطقة فانغني، 
٨ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٠ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٤
٧

٣٩
٥٣
٦١
٧٨
٨١

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٣١ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١٤
١٨
١٩
٥٩
٦٢

ق�سية كالوت رقم ١٣٥

 حمكمة منطقة الند�سوت، 
٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٦
٢٥
٣٨
٣٩
٤٠

 حمكمة منطقة اآل�سفيلد، 
١٢ اأيار/مايو ١٩٩٥

١
٢

١٤
٥٣
٥٩
٦٢
٧٤
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٤١٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٢٣ اأيار/مايو ١٩٩٥

١٤
١٥
١٨
١٩
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٩١



٦١٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 

٢٤ اأيار/مايو ١٩٩٥
٦
٧

٢٥
٤٧
٤٩
٧٨
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٣٦

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٩ اأيار/مايو ١٩٩٥

١
٦

اجلزء الثاين

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥

٤
٦
٧

٤٥
٤٦
٤٨
٥٣
٧٣

ق�سية كالوت رقم ١٢٥

 حمكمة منطقة كا�سيل، 
٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٥

١
٥٣
٧٨
٧٩

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٥

٨٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢٨ حزيران/يونيه ١٩٩٥

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
٥ متوز/يوليه ١٩٩٥

١
٩

اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ٢٧٦

 حمكمة منطقة كوبلينت�س، 
٧ متوز/يوليه ١٩٩٥

٥٣

 حمكمة منطقة اآخني، 
٢٠ متوز/يوليه ١٩٩٥

٧
٧٤
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٥

١
اجلزء الثاين

٥٣
٥٨
٧٤
٧٨
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٢٢٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥

٤
٧

٣٩
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٨٩

 حمكمة منطقة اإيلفانغني، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥

١
٣٥
٣٨
٣٩
٤٧
٥٣
٧٣
٧٩
٨٢



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٢٠

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة ماين، 

٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥
٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف نورنبريغ، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٦٤

 املحكمة املحلية يف كا�سيل، 
٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٥٤
٦٣
٦٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

ق�سية كالوت رقم ٥٧٢٨٦

 حمكمة منطقة كييل، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

اجلزء الثاين
١٩
٢٤
٢٧
٣٩
٥٩
٧٨

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٢
٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع اخلام�س

٨١
٨٢
٨٣

 املحكمة املحلية يف ترير، 
١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٦
٢٥
٣٥
٣٨
٤٠
٤٦
٤٩
٥٣
٦٢
٦٨
٧٣
٩١

ق�سية كالوت رقم ١٧٠

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

١

 حمكمة منطقة كولونيا، 
١٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

١
٢

 حمكمة منطقة �سيغني، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٥٧

 حمكمة منطقة ماربورغ، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٣٩
٥٩

 حمكمة منطقة كريفلد، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٥٧

 حمكمة منطقة بوخوم، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٤١١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٣٩

 حمكمة منطقة اآو�سبورغ، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٣٩
٧٨



٦٢١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة املحلية يف كا�سيل، 

١٥ �سباط/فرباير ١٩٩٦
١
٦
٨

١٨
٢٧
٣٩
٥٣
٥٩
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٤٠٩

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٦

اجلزء الثاين
١٤
١٥
١٦
١٧
٥٣

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٥ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٥٠

 حمكمة منطقة باد كرويت�سناخ، 
١٢ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 
١٥ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٦
١٤
٥٣

 هيئة التحكيم التابعة لغرفة جتارة هامبورغ، 
٢١ اآذار/مار�س ١٩٩٦ )و٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦(

١
٦
٧
٨

٤٥
٥٣
٦١
٧٣

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٣

ق�سية كالوت رقم ١٦٦

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢٦ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١
٣
٧

٣٨
٣٩

 حمكمة منطقة اأولدينبورغ، 
٢٧ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١
٣٣
٥٣

 املحكمة االحتادية، 
٣ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

١
٧

٢٥
٣٤
٤٦
٤٩
٥٨
٦٩
٧٢

ق�سية كالوت رقم ١٧١



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٢٢

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة دوي�سبورغ، 

١٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦
١
٤
٧

اجلزء الثاين
٣٨
٣٩
٥٣
٥٤

 حمكمة منطقة اآخني، 
١٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

١
٣٥
٦٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٦

١
٧

٣٥
٤٠
٤٥
٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٦٨

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٥٤

 حمكمة منطقة بوتروب، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٧٨

 حمكمة منطقة بادربورن، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٣٥
٣٨
٣٩
٧٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١١ متوز/يوليه ١٩٩٦

١
٤
٧

٥٣
٦١
٧٤

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٦

٦١
٦٢
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٧٦

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦

١

 حمكمة منطقة هايدلبريغ، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

١

 حمكمة منطقة كوبلينت�س، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١
٦٢
٧٤
٧٨

 املحكمة االحتادية، 
٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٦

٣٥
٣٨
٣٩
٦٤
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٢٩

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٥٣



٦٢٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االحتادية، 

١١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦
١
٨

٣١
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٢٦٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٦

٣١
٦١
٧١
٧٤
٧٧
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٣١١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٨

١٤
٢٥
٣٥
٣٩
٤٦
٤٨
٤٩
٥٠
٥٣
٧٤
٧٨
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٢٨٢

 املحكمة االحتادية، 
٥ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٦١

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٧
٢٥
٤٧
٤٩
٧٥
٧٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٢٧٧

 حمكمة منطقة برلني-تريغارتن، 
١٣ اآذار/مار�س ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٦١٢٩٦

 حمكمة منطقة فرانكينتال، 
١٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

١
٤
٧

٢٥
٤٧
٤٩
٥١
٥٣
٥٩
٧١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٧٥

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٦ اأيار/مايو ١٩٩٧

١
٤
٧

٥٣

 حمكمة منطقة بادربورن، 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٦٨
٦٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٢٤

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٤
٦
٧

اجلزء الثاين
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٢٣٠

 املحكمة االحتادية، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٢٦
٣٨
٣٩
٤٨
٥١
٦١
٧٤
٧٧
٨١
٨٢

ق�سية كالوت رقم ٢٣٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٤ متوز/يوليه ١٩٩٧

١٤
٤٧
٧٦
٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٤
٦
٨

٣٩
٤٤
٥٠
٥٣
٥٧
٥٩
٦٢

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٢٧٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
اجلزء الثالث، الف�سل الرابع

٥٩
٦١
٦٢
٦٦
٦٧
٦٩

ق�سية كالوت رقم ٢٨٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٣
٦

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٨٧

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
١٨ متوز/يوليه ١٩٩٧

١



٦٢٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 ،VIII ZR 134/96 ،املحكمة االحتادية 

٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧
١
٦

١٤
٤٥
٥٣
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٢٣٦

 املحكمة االحتادية، 
٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٦٢٣١

 حمكمة منطقة غوتنغني، 
٣١ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧

١
٣٨
٣٩
٥٧
٧٧
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٨٤

 حمكمة منطقة هايلربون، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١
٤
٨

اجلزء الثاين
٢٤
٤٥
٦١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٨١

ق�سية كالوت رقم ٣٤٥

 حمكمة منطقة هاغن، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٤
٧

٥٣

 حمكمة منطقة اإرفورت، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٥٠
٥٣
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٩٥

 حمكمة منطقة بايروت، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣
٥٨

ق�سية كالوت رقم ٢٨٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٥٣
٦١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢٨٨

 حمكمة منطقة بوكينبورغ، 
٣ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٢٦

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االحتادية، 

١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٨
١
٤

ق�سية كالوت رقم ٢٦٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٤
٧

اجلزء الثاين
١٨
١٩
٣٨
٣٩
٤٠
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٣٢

 املحكمة املحلية يف برلني، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣
٤
٧

٥٣
٥٩
٦٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 
٣١ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
اجلزء الثاين

٣٥
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٢٧٢

 حمكمة منطقة اآوريت�س، 
٨ اأيار/مايو ١٩٩٨

١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف جينا، 
٢٦ اأيار/مايو ١٩٩٨

١
٥

٣٨
٣٩
٤٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٩٥

ق�سية كالوت رقم ٢٨٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف ت�سفايربوكن، 
٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٩٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤
٦

٣١
٣٣

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٥٣
٦٦
٦٨
٦٩
٧١

ق�سية كالوت رقم ٣٣٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 
٩ متوز/يوليه ١٩٩٨

٩
اجلزء الثاين

١٨

ق�سية كالوت رقم ٣٤٧

 حمكمة منطقة اإرفورت، 
٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٨

١
٣٩
٥٣
٦٢
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٣٤٤



٦٢٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف بامبريغ، 

١٩ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٨
١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٢٨٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٠
٣١
٥٣

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٦
٦٩

ق�سية كالوت رقم ٣٤٠

 حمكمة منطقة ريغين�سبورغ، 
٢٤ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٩
٤٨

ق�سية كالوت رقم ٣٣٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٥٣٢٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٤
٦
٧

٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٩٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 
١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٧٤

 حمكمة منطقة بييلفلد، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٥٧٣٦٣

 املحكمة االحتادية، 
٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٦
٨

٣٨
٣٩
٤٠
٤٤
٨٠

ق�سية كالوت رقم ٢٧٠

 حمكمة منطقة ماينت�س، 
٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٣

٤٥
٤٦

ق�سية كالوت رقم ٣٤٦

 هيئة التحكيم الوّدي يف هامبورغ، 
٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

١
٦

٢٦
٤٥
٤٧
٦٣
٧٢
٧٣
٨١
٨٤
٨٥
٨٧
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٢٩٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٢٨

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف بامبريغ، 

١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩
١

٢٦
٧٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٢٩٤

 حمكمة منطقة ت�سفيكاو، 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩

١
٧
٨
٩

٧٨

 حمكمة منطقة برلني، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩

٤

 املحكمة االحتادية، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩

١
٧

٣٥
٧٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٢٧١

 حمكمة منطقة فلين�سبورغ، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٩

٣١
٣٦
٥٠
٥٣
٥٧

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٦
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٧٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف ناومبورغ، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

١٩
٢٧
٣٣
٤٧
٧٥
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٣٦٢

 حمكمة منطقة برلني، 
٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٩

٥٨

 حمكمة منطقة �ستيندال، 
١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف براون�سفايغ، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

اجلزء الثاين
٥٧
٥٨
٦١
٦٤
٧٧
٨٥
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٣٦١

 املحكمة االحتادية، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣١٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣٥٩



٦٢٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف هامبورغ، 

٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩
١
٧

٤٥
٤٩
٦١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٦
٨١
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٣٤٨

 حمكمة منطقة كولونيا، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

٣٨
٣٩
٤٥
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٣٦٤

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٣

١٥
٣١

ق�سية كالوت رقم ٤٣٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف در�سدن، 
٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٦
٨

٥٣
٥٤
٧١
٧٨

 حمكمة االإقليمية العليا الهانزية يف هامبورغ، اأملانيا، 
 ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٠

١
٣

اجلزء الثاين
١٤
٥٧
٧٨

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١٨
١٩
٥٩

 حمكمة منطقة دوي�سبورغ، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٠

١
٤
٧
٩

١٤
٣١
٣٦
٥٨

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٦
٦٧
٦٩

ق�سية كالوت رقم ٣٦٠

 حمكمة منطقة دارم�ستات، 
٩ اأيار/مايو ٢٠٠٠

١٤
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٥٠
٥٥
٥٧
٧٤
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٤٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٣٠

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت اآم ماين، 

٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠
١
٦
٨

١٤
١٨
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٤٢٩

 حمكمة منطقة ميمينغني، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

٨
٥٣
٥٧

 حمكمة منطقة �ستيندال، 
١٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

١
٦
٧

٥٠
٥١
٥٣
٥٨
٥٩
٧١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٤٣٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
١٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

٣
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف منطقة اأولدينبورغ، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ١٤٣١

 حمكمة منطقة ترير، 
٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

١
٥٧

 حمكمة منطقة �ستيندال، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٧٨

 حمكمة منطقة هامبورغ-اآلتونا، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٧

 املحكمة االإقليمية العليا ل�سارالند، �ساربروكني، 
١٤ �سباط/فرباير ٢٠٠١ 

٣

 حمكمة منطقة فلين�سبورغ، 
١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

١
٥٣
٥٧
٩٢

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠١

١٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠١

٨٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠١

٤
٥٣

 املحكمة املحلية يف دارم�ستات، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠١

٧١
٧٣



٦٣١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة ترير، 

٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٦ متوز/يوليه ٢٠٠١

٨
٣١

ق�سية كالوت رقم ٦٠٧

 حمكمة منطقة براون�سفايغ، 
٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧٥

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠١

٦١

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

٦
٥٣
٥٥

 املحكمة االحتادية، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠١

١
٢
٤
٧
٨

اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ٤٤٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٢
٧
٨

١١
٥٤
٥٩

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١

٣
٢١
٦٢
٧٥

 املحكمة االحتادية، 
٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٤
٧

١٩
٧٤
٧٩

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٢
٣٩
٤٠
٥٨
٧٦

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٣
٣٥
٣٩
٥٣
٦٢

 حمكمة منطقة في�ستاخ، 
١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٣٥
٣٨
٦١

 حمكمة منطقة �ستوتغارت، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٣٥

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢ متوز/يوليه ٢٠٠٢

٢
٦

٣٨
٣٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٣٢

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 

٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٢
٤
٦

 حمكمة منطقة فرايبورغ، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

٤
٣٠
٤١
٧٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سلي�سفيغ، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

٣٨
٣٩
٤٠
٦٦
٦٧

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

٥٣

 حمكمة منطقة غوتنغني، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٥٧
٦١
٦٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٣٩
٤٠
٥٢

 املحكمة االحتادية، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كوبلينت�س، 
٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

١٩
٣١

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٢٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سلي�سفيغ-هول�ستاين، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

١
٢
٨

٦٧
٦٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٣٤
٣٩
٤٤

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٢٦
٣١

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٤٦
٤٩
٨٢
٨٤
٨٦

ق�سية كالوت رقم ٥٩٤

 حمكمة منطقة نورنبريغ-فورث، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٥٧
٥٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٣٩٥٩٣

 حمكمة منطقة غي�سني، 
١٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٥٣
٦٢
٦٧



٦٣٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة برلني، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٣٨
٣٩
٥٣
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٣٤

 حمكمة منطقة كولونيا، 
٢٥ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٦
٤٦
٥٣
٦٧
٧٨

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

١٠
٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة توبينغني، 
١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٩
٧٨

 حمكمة منطقة مون�سينغالدباخ، 
١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧

٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧
٨

١٩
٥٣

 حمكمة منطقة بييليفيلد، 
١٥ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٣٨
٣٩
٥٣
٦٢
٧٨

 حمكمة منطقة دو�سلدورف، 
٢٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
١٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٦٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٥٣
٦٢
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف رو�ستوك، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

١١
٥٣
٦٢

 حمكمة منطقة بييليفيلد، 
٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٥٣

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٧٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٤
٢٩
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٦٣٥

 حمكمة منطقة بييليفيلد، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٤
٥٣
٦٢
٩٢



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٣٤

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة تيري، 

٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤
٤
٨

ق�سية كالوت رقم ٨١٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٨
٣٩
٤٠
٥٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٦٧٨٢٠

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٨٥٩٢

 املحكمة االإقليمية العليا يف ت�سفايربوكني، 
٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٦
٣٩
٤٠
٤٤
٧٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٥٩٦

 حمكمة منطقة مانهامي، 
١٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٧

 املحكمة االحتادية، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف �سيلي، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٤٤
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٥٩٧

 حمكمة منطقة ميونيخ، 
٢٤ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٧

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم ٢٢٢/٠٢

٣٥
٤٩
٥٣
٦٢
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم ٣٠/٠٣

٥٣
٦٢
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤، الق�سية رقم ٨٨/٠٣

٤
٨

٩٩

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٤
٢٩
٣٨
٣٩
٥٣
٥٨
٦٠
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٥٩١

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٢
٦
٩

٣٥
٣٨
٣٩
٥٣
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٥٩٠



٦٣٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االحتادية، 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤
٧

٣٨
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٧٧٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف هام، 
١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤٣

 املحكمة االإقليمية العليا يف كالرزروهي، 
٢٠ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤
٨

٥٣
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٢١

 املحكمة االإقليمية العليا يف دو�سلدورف، 
٢٢ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤
٦١
٦٤
٧٥
٧٨

 حمكمة منطقة كييل، 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٢
٦
٩

٣٩
٥٣
٦٢

 حمكمة منطقة هامبورغ، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٣٨
٣٩
٥٣
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف كولونيا، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف ميونيخ، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٧
٢٥
٢٦
٤٩
٥٥
٧٦

ق�سية كالوت رقم ٥٩٥

 املحكمة االإقليمية العليا يف فرانكفورت، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٧

 حمكمة منطقة �ساربروكني، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٣٩
٦٧

 حمكمة منطقة بايروت، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٣٩
٥٣
٥٩
٦٣
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف �ستوتغارت، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٤
٣٩
٥٣
٧٨

اليونان

Monomeles Protodikio Thessalonikis 2003٩٩، الرقم ٢٠٠٣/١٤٩٥٣
١٠٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٣٦

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة ابتدائية ذات ع�سو واحد يف الري�سا، 

٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥، الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٦٥
٧

 ،Efetio Lamias 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم ٢٠٠٦/٦٣

٧٥
٧٧
٧٩

 ،Efetio Thessalonikis 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم ٢٠٠٦/٢٩٢٣

٧

 ،Efetio Athinon 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦، الق�سية رقم ٢٠٠٦/٤٨٦١

٤
٦٥

 ،Monomeles Protodikio Thessalonikis 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧، الق�سية رقم ٢٠٠٧/٤٣٩٤٥

٤
٧

 ،Monomeles Protodikio Thessalonikis 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨، الق�سية رقم ٢٠٠٧/١٦٣١٩

٤
٥٧
٥٨

 Efetio Pireos، اليونان، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨، الق�سية رقم ٢٠٠٨/٥٢٠

٢

 ،Polymeles Protodikio Athinon 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، الق�سية رقم ٢٠٠٩/٢٢٨٢

٦
٥٧

 ،Polymeles Protodikio Athinon 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩، الق�سية رقم ٢٠٠٩/٤٥٠٥

١
٢
٦
٩

٣٦
٣٨
٥٨
٦٠
٨١
٨٤
٩٩

هنغاريا

 Fováosi Biróság )حمكمة املنطقة احل�سرية الكربى(، بوداب�ست، 
١٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

١٩
٢٣

 ،Fovárosi Biróság 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٢

١١
١٢
١٤
٥٤
٩٦

ق�سية كالوت رقم ٥٢

 ،Legfelsóbb Biróság 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

٢
١٤
١٩
٢٣
٥٥

ق�سية كالوت رقم ٥٣

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

ق�سية كالوت رقم ١١٦١

 ،Vb/94124 ،هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية 
١٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٦
٥٣
٥٤
٦٢
٧١
٧٣
٧٨



٦٣٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 

٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥
٣

٣٩
٧١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٦٤

 ،Fovárosi Biróság 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٦ 

ق�سية كالوت رقم ١١٢٦

 ،Fovárosi Biróság 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٦

١
٩٢

١٠٠
اجلزء الثاين

ق�سية كالوت رقم ١٤٣

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣
٥٩

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٦
٦٧
٦٩
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٦٣

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
٨ اأيار/مايو ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١١٧٤

 ،Fovárosi Biróság 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩

ق�سية كالوت رقم ١٧٣

 ،Fovárosi Biróság 
١ متوز/يوليه ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١١٧٢

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٩

١
٦٢
٧٣
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٢٦٥

 هيئة التحكيم امللحقة بغرفة التجارة وال�سناعة الهنغارية، 
Vb. 99144 ،٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٥٣

 ،Szegedi Itelotabla 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٣

 حمكمة مقاطعة يف ت�سونغراد، 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١١
٥٩
٦٢
٧٨

 جمل�س الق�ساء يف �سيغيد، 
٢٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦٢
٧٨

 جمل�س الق�ساء يف �سيغيد، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٣٨
٣٩

اإ�سرائيل

 املحكمة العليا، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٣

٤٢
٨٠

 املحكمة العليا، 
١٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

٣٨
٣٩
٤٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٣٨

مالحظاتاملادةالبلد
اإيطاليا

 حمكمة النق�س، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٨٨

٩٩
١٠٠

ق�سية كالوت رقم ٨

 ،Pretura circondariale di Parma, Sezione di Fidenza 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩

٢٥
٤٨
٤٩
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٩٠

 املحكمة الد�ستورية، 
١٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

٣١
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٩١

 املحكمة املدنية يف مونزا، 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

٦
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٥٤

 هيئة حتكيم خم�س�سة يف فلورن�س، 
١٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤

١
٦

ق�سية كالوت رقم ٩٢

 حمكمة اال�ستئناف يف جنوا، 
٢٤ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٩

 حمكمة النق�س، 
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥، الرقم ٦٤٩٩

٣

 حمكمة كونيو، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٧
٣٨
٣٩

 حمكمة مقاطعة تورينو، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٣٩
٧٤

 حمكمة فريونا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١

 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 
٢٠ اآذار/مار�س ١٩٩٨

١
٢٥
٣٣
٤٩

 حمكمة النق�س، 
٨ اأيار/مايو ١٩٩٨

١

 حمكمة النق�س، 
٧ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ١٦٤٤

 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

١
٧

٦٣
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٦٤٥

 حمكمة النق�س، 
١ �سباط/فرباير ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٥٧٧٢٥

 ،S.U. حمكمة النق�س 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ١٣٧٩

 حمكمة بافيا، 
٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٤
٧

٥٣
٦٢
٧٤
٧٨
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٣٨٠



٦٣٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة النق�س، 

١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٠
ق�سية كالوت رقم ٣١٦٤٦

 ،S.U. حمكمة النق�س 
١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٦
٣١
٩٠

ق�سية كالوت رقم ٦٤٧

 حمكمة فيجيفانو، 
١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠ 

١
٤
٦
٧

١٢
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٩

ق�سية كالوت رقم ٣٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٧

 غرفة التحكيم الوطني والدويل يف ميالنو، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٤
١٠

ق�سية كالوت رقم ٧٢٧

 حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٩٢

 حمكمة النق�س، 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٣٧٢٨

 حمكمة النق�س، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ١٦٤٨

 حمكمة رمييني، 
٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ 

١
٤
٧

٣٨
٤٠
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٦٠٨

 حمكمة بادوفا، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

١
٤
٦
٧

٥٣
٥٨
٥٩

 حمكمة بادوفا، 
٣١ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

١
٤
٧

٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٤٩

 حمكمة روفرييتو، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٥٧

 حمكمة النق�س، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ١٦٥٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٤٠

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة مودينا، 

٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥
ق�سية كالوت رقم ٧٨٤٢

 حمكمة بادوفا، 
١٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٣
٣٠
٣١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٦٥٢

 حمكمة بادوفا، 
١١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

١
٦
٧

١٢

ق�سية كالوت رقم ٦٥١

 حمكمة روفرييتو، 
٢٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

٨

 حمكمة النق�س، 
١٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

١١
١٢

 حمكمة النق�س، 
١٦ اأيار/مايو ٢٠٠٧

١١
١٢

 حمكمة روفرييتو، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٧
٨

 حمكمة فوريل، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

١
٦
٧
٩

٣٥
٣٨
٣٩
٥٣
٨٤
٨٦

 حمكمة فوريل، 
١٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

١
٣
٦

٣٣
٣٥
٣٨
٣٩
٥٣

 حمكمة النق�س، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٣١
٥٧

اليابان

 ،Chiho Saibansho 
١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٨

٩٥

املك�سيك

 جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، 
٤ اأيار/مايو ١٩٩٣

٦٢
٨١



٦٤١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، 

٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦
٧

١١
اجلزء الثاين

١٨
٢٣
٣٤
٣٥
٩٦

 جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٧

 املحكمة االبتدائية ال�ساد�سة ملنطقة تيخوانا، 
١٤ متوز/يوليه ٢٠٠٠

١
٥٣
٥٧

 حمكمة الدرجة االأوىل يف مك�سيكو �سيتي املنطقة االحتادية، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

١٩

 ،Amparo Directo Civil 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

١٩

 املحكمة اجلماعية االأوىل يف امل�سائل املدنية التابعة للدائرة االأوىل، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٧

 املحكمة االبتدائية املدنية االأوىل يف لريما دي فييادا، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧٧٦

اجلبل الأ�سود 

 حمكمة اال�ستئناف يف اجلبل االأ�سود، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

ق�سية كالوت رقم ٣١١٠١٩

هولندا

 املحكمة اجلزئية يف اأمليلو، 
٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٩

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف األكمار، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩

١

 املحكمة اجلزئية يف األكمار، 
٨ �سباط/فرباير ١٩٩٠

١

 املحكمة اجلزئية يف دوردريخت، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠

١

 حمكمة اآرنهيم، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩١

١٠٠

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف رورموند، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩١

١
٣٨
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٩٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٤٢

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة هريتوغينبو�س، 

٢٦ �سباط/فرباير ١٩٩٢
٤
٧

٣٩

 حمكمة اأم�سرتدام، 
١٦ متوز/يوليه ١٩٩٢

١

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة العليا، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٥ �سباط/فرباير ١٩٩٣

١
٤
٧

ق�سية كالوت رقم ٩٩

 حمكمة اأم�سرتدام، 
٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ١٩٩٣

١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف رورموند، 
٦ اأيار/مايو ١٩٩٣

١
٤
٧

٧٤
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٧ اأيار/مايو ١٩٩٣

٢
١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

١
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٠٠

 املحكمة اجلزئية يف اأم�سرتدام، 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٥٣
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف اأم�سرتدام، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

١
٤
٧

٢٤

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٤

٥٣
٥٧

 املحكمة اجلزئية يف ميدلبورغ، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

١
٤
٧

٥٧

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
١ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١
٤

٤٢



٦٤٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة اجلزئية يف الهاي، 

٧ حزيران/يونيه ١٩٩٥
١
٦

٣٩

 املحكمة اجلزئية يف اأمليلو، 
٩ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥

١
٧٨

 حمكمة اآرنهيم، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٥

٤
٧٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٣
٣١
٤٥
٥٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٥٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

اجلزء الثاين
١٨

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥

٥٧

 حمكمة اآرنهيم، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٦

٤
٤٢

 حمكمة لويفاردين، 
٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦، الرقم٤٠٤ 

١

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١
٨٢

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٥ اآذار/مار�س ١٩٩٧

١
٧

٣٨
٣٩

 املحكمة اجلزئية يف زوتفني، 
٢٩ اأيار/مايو ١٩٩٧

١
٤
٧

 حمكمة اآرنهيم، 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٣٨
٣٩

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٧ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٧

٣٦
اجلزء الثاين، الف�سل الرابع

٦٩

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٤ متوز/يوليه ١٩٩٧

١

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١

 املحكمة العليا، 
٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٨

١١
١٢

اجلزء الثاين
١٤
٩٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٤٤

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة اأم�سرتدام، 

٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧
٥٧

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٣٨
٣٩
٤٤

 املحكمة العليا، 
٢٠ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٨٣٣

 املحكمة اجلزئية يف هيرتوغينبو�س، 
٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٧١
٧٧
٧٩

 حمكمة اآرنهيم، 
٩ �سباط/فرباير ١٩٩٩

٣٦
اجلزء الثالث، الف�سل الرابع

٦٩

 حمكمة اآرنهيم، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩

١
٣

 املحكمة العليا، 
٢١ اأيار/مايو ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٣١٩٣٢

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١٢ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧
١١
١٢
٧٩
٩٦

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

١

 معهد التحكيم الهولندي، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢، الق�سية رقم ٢٣١٩

٧
٣٩
٧١
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٧٢٠

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٥١

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٢

 حمكمة الهاي، 
٢٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٧
٤٩

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٢١ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٣٥

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٤
٨
٩

١١
١٢

 املحكمة العليا، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٤
٧
٨

ق�سية كالوت رقم ٨٣١

 املحكمة العليا، 
٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٣٩



٦٤٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 معهد التحكيم الهولندي، 
١٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٧
٨
٩

 حمكمة لويفاردين، 
٣١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٢

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٧
٣٨
٣٩
٤٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٤٤

 املحكمة اجلزئية يف هارليم، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٢

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٣٣٩٤٣

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٧
٢

٧٤
٧٧

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٣٥

 حمكمة اآرنهيم، 
١٨ متوز/يوليه ٢٠٠٦

٣٥
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٩٤١

 حمكمة اآرنهيم، 
١٥ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

٣٠
٣١

ق�سية كالوت رقم ٩٤٠

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٩٣٩

 حمكمة اال�ستئناف يف الهاي، 
٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣١٨٢٩

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٦
٧
٨

١١
٣٨
٣٩
٥٣
٥٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٨٢٨

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٧
١١
١٢

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦

 حمكمة هريتوغينبو�س، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٨
٩

ق�سية كالوت رقم ٨٢٧

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٤٦

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة اجلزئية يف بريدا، 

٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٨
٧

١٨

 املحكمة اجلزئية يف زوتفني، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٣٩
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف ميدلبورغ، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٢

 حمكمة اآرنهيم، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

٣٥
٤٧

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

٣٥
٧٤

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف بريدا، 
١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٦
١١
٣٨
٣٩
٧٤
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٧
٧٨

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

٦
٨

٢٧
٣٨
٣٩

 حمكمة الهاي، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

٢

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

٧

 املحكمة اجلزئية يف اأوتريخت، 
١٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٦

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٧٥

 املحكمة اجلزئية يف اأم�سرتدام، 
٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

٧

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
١ متوز/يوليه ٢٠٠٩

٥٣
٥٩

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٩

٧
٣٣
٧١

 املحكمة اجلزئية يف اآرنهيم، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٨

 املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

٧

 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 
٣ �سباط/فرباير ٢٠١٠

٥٣



٦٤٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة اجلزئية يف روتردام، 

١٧ اآذار/مار�س ٢٠١٠
٧

نيوزيلندا

 حمكمة اال�ستئناف، ويلينغتون، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

٨

 املحكمة العليا، اأوكالند، 
٢٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٨

 املحكمة العليا يف نيوزيلندا، 
٣٠ متوز/يوليه ٢٠١٠

٧
٣٥

بولندا

 املحكمة العليا، 
١٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٥٣

 املحكمة العليا، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٧٥

 املحكمة العليا، 
١١ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٤٦
٧١
٨٠

رومانيا

 ،Inalta Curte de Casatie si Justitie 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٦

الحتاد الرو�سي

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٣/١، 
١٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤

٨١
٨٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٣/٣٧٥، 
٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

٨٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٣/٢٥١، 
٢٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

٥١
اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 

الفرع الثاين

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي الق�سية رقم ١٩٩٣/٣٠٤، 

٣ اآذار/مار�س ١٩٩٥

١٤
٥٥
٦٢

ق�سية كالوت رقم ١٣٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٥٥، 
١٦ اآذار/مار�س ١٩٩٥

٤٥
٧٤
٧٥
٧٦
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٤٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٤٨

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٤/٢٠٠، 

٢٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

ق�سية كالوت رقم ٥٣١٤١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٤٢، 
٢٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٣٧
٥٢
٨٥
٨٧
٨٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٦١، 
٢٥ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٧٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٣/٤٠٠، 
٢٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

١٣
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٢١، 
١٥ اأيار/مايو ١٩٩٥

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٢/١٢٣، 
١٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥ 

٥٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٤٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٩٩، 
٢٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٥٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٦٩، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢٢، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٦٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٦٤، 
١٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٣٣، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥ 

٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢٢٨، 
٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٣٢٨، 
١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٦

٥٣



٦٤٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٥/٨٨، 

١٩ اآذار/مار�س ١٩٩٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٧٤، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٤٨، 
١٨ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٠٧، 
٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٣٠٩، 
١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٣٧٨، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/١٥٥، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٩٤، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢٦١، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٣٠، 
٢٥ �سباط/فرباير ١٩٩٧

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٨٢، 
٣ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٨١

 ،Vysshi Arbitrazhnyi Sud Rossyiskoi Federatsii 
 الق�سية رقم ٩٦/٤٦٧٠، 

٢٥ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٩٦
٢٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٣٨، 
٢٨ اآذار/مار�س ١٩٩٧

٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٥٠

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٥/٣٨٧، 

٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

٢٥
٤٩
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٢٢٠، 
١١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٢، 
١١ اأيار/مايو ١٩٩٧

١٠
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل يف غرفة االحتاد الرو�سي 
 للتجارة، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤٣٩، 
٢٩ اأيار/مايو ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٢٢٩، 
٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧

٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/٢٥٥، 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٧

٥٣
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٤٦٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٢٥٥، 
٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٧٠، 
٢٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٥١، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/١٢٨، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ٥٣٤٦٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٥، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٦٥، 
١٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٩٩، 
٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٤١



٦٥١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٠٢، 

٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٧/٣٣، 
١٦ �سباط/فرباير ١٩٩٨ 

٥٥

الر�سالة رقم ٢٩ ال�سادرة من هيئة التحكيم العليا يف االحتاد 
 الرو�سي، 

١٦ �سباط/فرباير ١٩٩٨

١١
١٢
٢٩
٧٩
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٦٠، 
٥ اآذار/مار�س ١٩٩٨ 

٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٨٧، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٨ 

٦٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٢٣٦، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨

٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٤٧، 
١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨

٥٣
٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٠٤، 
٢٥ اأيار/مايو ١٩٩٨

٥٣
٥٤
٥٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٨٣، 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٤٧٨، 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١١٣، 
٢ ت�ســرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٤٧، 
٢ ت�ســرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٥٣، 
٥ ت�ســرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٦٤٤٦٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٥٢

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٧/٢٦٩، 

٦ ت�ســرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٥٣
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٤٦٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/١٩٦، 
٢٢ ت�ســرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

٤٩
٥٣
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٤٧٠

 املحكمة العليا يف االحتاد الرو�سي، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨ 

٥٦

 هيئة حتكيم اللجنة البحرية الرو�سية، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٢
١٠٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٦٢، 
٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨ 

٦٦
٦٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٣٤٢، 
١٧ اأيار/مايو ١٩٩٩

٥٣
٦٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٢٣٨، 
٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٧٢٤٧٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٦/٣٠٢، 
٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٩

٧
٧١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٧

 املحكمة العليا يف االحتاد الرو�سي، 
٢٣ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٩

٥٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٨/٢٨، 
١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٥٤، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٦
٤٠
٤٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٥
٧٦
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٤٧٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٣٤٠، 
١٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٠

٥٤
٧٧
٨٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٣٥٦، 
٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠٠

٥٣



٦٥٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٨/٤٠٦، 

٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٤
٩

٧٤
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٤٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٢٨٠، 
١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٥٣

 املحكمة االحتادية يف منطقة مو�سكو، 
٢٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠/١٠١، 
١٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٢٩، 
١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/٨٨، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ 

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٦١، 
٩ �سباط/فرباير ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٩١، 
٢٥ اأيار/مايو ٢٠٠١

٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/٢٣٩، 
٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠١ 

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٨٥، 
٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠١

٤
٥٤
٥٥
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٩٨، 
١٠ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٥/٤١٩، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧
٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/١٩٨، 
٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠١

٧٨
٧٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٥٤

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ١٩٩٩/١٦، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٠٠/٨٥٠٨، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٥٩

 رئا�سة هيئة التحكيم العليا، 
٢٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٩/٢٤١، 
٢٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٦٠، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٥٣
٥٩
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢٧، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٥٣
٦٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠/٢٣٤، 
١ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٥٣

 هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو، 
٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧٩

 هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو، 
 ،KG-A40/274-02 الق�سية رقم 

١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢٧١، 
١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١٦٥، 
١٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢، 
٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٠/٢٢٥، 
٢٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٢ 

٧
٥٣
٦٢
٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢٢٢، 
١٦ ني�ســان/اأبريل ٢٠٠٢

٥٣
٦٢



٦٥٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠١/١١٦، 

٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٥٣
٦١
٦٢

 هيئة التحكيم االحتادية لدائرة �سيبرييا الغربية، 
 ،F04/2712-494/A03/2002 الق�سية رقم 

٦ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢ 

٤١
٦٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢١٧، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٦٢، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٥٣، 
١١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٨، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٢١١، 
١٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٥٣
٥٤
٦٢

 هيئة التحكيم االحتادية التحكيم لدائرة فولغو-فيات�سكي، 
 ،A43-1453/02-27-2 الق�سية رقم 

٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٣٧، 
٢٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١٦٨، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٣٥
٦١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١٦٨، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٣ 

٧
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٣٤، 
٤ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٩٩، 
١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٤

 هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو، 
 ،KG-A40/3225-3 الق�سية رقم 

٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٣، 

١



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٥٦

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٤٥، 

٣٠ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٥٣
٦٢

 هيئة التحكيم االحتادية للدائرة ال�سمالية الغربية، 
٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

 الن�س ذو احلجية 
وبند االإ�سهاد

٦٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٧٥، 
٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٢، 
٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/٩٧، 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٣٥، 
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٦
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٥١، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٧٦، 
١٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/٥٧، 
١٥ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٢٤، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٦
٥٣
٥٤
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠١/١٣٤، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٥٨، 
٣٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٥٣
٥٤
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٥٦، 
٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٥
٥٣
٦١
٦٢



٦٥٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٧١، 

٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٠٧، 
١٦ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

١
٩

١١
١٢
٥٣
٦٢
٧٧
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٦٥، 
١٩ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٦، 
٢٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل يف غرفة االحتاد الرو�سي 
 للتجارة، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٩١، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/٥٥، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٥، 
١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٦١
٦٢
٧٤
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٢٩، 
٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

١٤
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١١، 
١٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١١٥، 
٢٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٤
٦

٥٣
٥٩
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٠٠، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٨، 
٢٤ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٤



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٥٨

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٧٥، 

٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٢٥، 
٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٤
٧٨
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٨٦، 
١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٥٣
٦١
٦٢
٧٧
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٦٧، 
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٢/١٢٨، 
٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٥٧، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٤، 
٢٢ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٨٨، 
٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٦٤، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٦٨، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٦٦، 
٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٩٠
٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٦٩، 
٩ �سباط/فرباير ٢٠٠٥،

٥٣
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٣/١٣٣، 
١٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٥٣
٦١
٦٢
٧٨



٦٥٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٥٥، 

١٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٥ 

٦
١٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٤/١٥٥، 
١٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٧٩١٤٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٢٦، 
٢٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٣٧
٥٠
٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٥، 
٢٧ ني�ســان/اأبريل ٢٠٠٥

٤
٧

٥٠
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/٩٥، 
٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٥ 

٤
٧
٨

٤٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣١، 
٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٤
٧

٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣٤، 
١٨ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٢١، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣٢، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٤٢، 
٢١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٥٠، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧
٥٣
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٤١، 
٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٣
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٤/١٣٧، 
١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٤
٧

٥٣
٦٢
٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٦٠

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٥٣، 

٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٥٣، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٠٢، 
١٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٧
٥٩
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٠١، 
١ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٣٧، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٣٧، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٢٠، 
٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٠٥، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٦
٨
٩

١٤
٧١
٧٤
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٨١، 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ 

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٣٣، 
٥ متوز/يوليه ٢٠٠٦

٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٢٧، 
٢٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٦/٥٣، 
١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٤٠



٦٦١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 

 االحتاد الرو�سي، 
 الق�سية رقم ٢٠٠٥/٩٨، 

١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٧
٧٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٦/٣٠، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٥٣
٦١
٦٢
٧٨
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٦/٥٤، 
٢٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٧
٥٣
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٥/١٤٧، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٢٨
٤٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ٢٠٠٧/١٨، 
٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�سناعة يف 
 االحتاد الرو�سي، 

 الق�سية رقم ١٩٩٧/٥٣، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

ق�سية كالوت رقم ٢٥٤٦٨

�سربيا

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
١٢ متوز/يوليه ١٩٩٤

٦٦

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٢٥ اأيار/مايو ٢٠٠١

٨
٨٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٢٤ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

٥٤
٥٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
١٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٥٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧
٣٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٧
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية امللحقة بغرفة التجارة اليوغو�سالفية، 
٩ اأيار/مايو ٢٠٠٣

٣

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢٣ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٦٢

مالحظاتاملادةالبلد
 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 

٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٤
٥٩
٦٢

 املحكمة التجارية العليا، 
٩ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٦

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٤
٥٣
٥٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٧

 املحكمة التجارية العليا، 
٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٥٣

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٣٩

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٣٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٧٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

١

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
 ٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨، 

T-9/07 الق�سية رقم

٣٥
٤٥
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٢

 املحكمة التجارية العليا، 
٢٢ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

١

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٨

١
٤
٧

١٠
٦٢
٦٤
٧٤
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٦٢
٧٨

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٧
٥٨
٦٢
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٠٢٠

 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 
١٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

٥٩
٧٨



٦٦٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 هيئة حتكيم التجارة االأجنبية بغرفة التجارة وال�سناعة ال�سربية، 

١٧ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٩
٦

�سلوفاكيا

 املحكمة االإقليمية يف زيلينا، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٣
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف براتي�سالفا، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

١
٤
٧

ق�سية كالوت رقم ٩٤٦

 املحكمة االإقليمية يف براتي�سالفا، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٣

 املحكمة املحلية يف نيرتا، 
٢٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

١
١٨
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٥٣

 املحكمة االإقليمية يف بان�سكا بي�سرتيكا، 
١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٦

١
٥٣

 حمكمة منطقة نيرتا، 
١٧ اأيار/مايو ٢٠٠٦ 

١
٥٣
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف نيرتا، 
٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٥٤
٦٢

 حمكمة منطقة نيرتا، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

١
٥٤
٧٨

 حمكمة منطقة نيرتا، 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٥٣

 حمكمة منطقة نيرتا، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٣٩

 حمكمة منطقة غاالنتا، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

١
٧

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٤٥

 حمكمة منطقة جيلينا، 
٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٥٣
٥٨
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف براتي�سالفا، 
١ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

٥٣

 حمكمة منطقة باريجوف، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

٥٣
٥٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٦٤

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة نيرتا، 

٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٧
١
٧

 املحكمة االإقليمية يف كو�سيت�سه، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٤
٥٣

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
١٤
٥٣

 املحكمة العليا، 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
٥٨
٥٩

 حمكمة منطقة بارديوف، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧٨

 حمكمة منطقة بريزنو، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٥٣

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
٢٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

١
٣٨
٣٩

 املحكمة اجلزئية يف بارديوف، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧
٥٩

 حمكمة منطقة براتي�سالفا، 
٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦٢

 حمكمة منطقة دولني كوبني، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٥٣

 حمكمة منطقة دولني كوبني، 
٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٥٣

 حمكمة منطقة بان�سكا بي�سرتيكا، 
٢٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٥٣

 حمكمة منطقة بان�سكا بي�سرتيكا، 
٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٦٢
٧٨

 املحكمة االإقليمية يف جيلينا، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٧٨

 املحكمة العليا، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة بان�سكا بي�سرتيكا، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٥٣
٥٩

 املحكمة العليا، 
٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

١
٤
٨

٥٨
٥٩

 حمكمة منطقة براتي�سالفا الثالثة، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٦١
٦٢



٦٦٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة منطقة نيرتا، 

٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨
١
٤

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة دولني كوبني، 
١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١
٥٨

 املحكمة العليا، 
١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١
٥٨

 حمكمة منطقة دولني كوبني، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٨

٧٨

 حمكمة منطقة ترنافا، 
١٧ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

١
٤

٥٣
٧٨

 حمكمة منطقة نيرتا، 
١٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦١

 حمكمة منطقة دولني كوبني، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٥٣

 حمكمة منطقة كومارنو، 
٢٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٩

١٣
٣٩
٦٢
٧٩

 حمكمة منطقة كومارنو، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

١
٣٩
٦٢
٦٦
٧٩

�سلوفينيا

 املحكمة العليا يف كوبر، 
٤ اأيار/مايو ١٩٩٣

٩١

 املحكمة العليا يف ليوبيليانا، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٤٠
٧٨
٨٦
٨٨

 املحكمة العليا يف ليوبيليانا، 
٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

١٦

اإ�سبانيا

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٤ �سباط/فرباير ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١٣٩٦

 املحكمة العليا، 
٣ اآذار/مار�س ١٩٩٧

ق�سية كالوت رقم ١٠٠١٨٨

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ 

٤
٣٣

ق�سية كالوت رقم ٢١٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٦٦

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة مقاطعة قرطبة، 

٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧
١

٣١
اجلزء الثالث، الف�سل الرابع

٦٧

ق�سية كالوت رقم ٢٤٧

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٤٧
٤٩
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٢٤٦

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، الق�سم ١٧اأ، 
٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩

ق�سية كالوت رقم ٥٧٣٢٠

 املحكمة العليا، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

١
١٨
٢٣
٧٥
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٣٩٥

 حمكمة مقاطعة غرناطة، 
٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

٢٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٦٠٦

 حمكمة مقاطعة نافارا*، اإ�سبانيا، 
٢٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧

 حمكمة مقاطعة بامبلونا، 
٢٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ٥٠٣٩٧

 حمكمة مقاطعة األيكانتي، 
١٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ٦٤٨٣

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠١

ق�سية كالوت رقم ٥٠٤٨٧

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
١٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٣٤٤٨٨

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
١١ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٨٦
٨٧

 حمكمة مقاطعة ال كورونيا، 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٣٥
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٦

 حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، 
٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٤٨٤

 حمكمة مقاطعة نافارا، 
٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٨٨٤٨٥

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، الدائرة ٦، 
١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٦٦

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٢
٤

١٠

ق�سية كالوت رقم ٥٤٩

 حمكمة مقاطعة نافارا، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٧٥٤٧

 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٥
٤٦

ق�سية كالوت رقم ٥٥٥



٦٦٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة مقاطعة بر�سلونة، 

٢ �سباط/فرباير ٢٠٠٤
ق�سية كالوت رقم ٧٥٥٤٤

 حمكمة مقاطعة كوينكا، 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣٩

 ،Juzgado de primera instancia e instrucción de Tudela 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٥٣

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
٣١ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٢٦
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٧٣٠

 حمكمة مقاطعة بالنثيا، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٣٠
٦٠
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٧٣٢

 املحكمة العليا، 
٢٤ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٦

 حمكمة مقاطعة كا�سيتيليون، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٢٦٧٣٤

 املحكمة االبتدائية يف بادلونا، 
٢٢ اأيار/مايو ٢٠٠٦

٤٩
٧٣
٧٤

ق�سية كالوت رقم ٧٩٦

 حمكمة مقاطعة خريونا، 
٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧٩٨

 حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، 
٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

ق�سية كالوت رقم ٣٩٧٩٩

 حمكمة مقاطعة مدريد، 
٢٠ �سباط/فرباير ٢٠٠٧

٨
٤٥

ق�سية كالوت رقم ٨٥١

 حمكمة مقاطعة فالن�سيا، 
١٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

٦

 حمكمة مقاطعة مدريد، 
٢٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٧

٣٥

 املحكمة العليا، 
١٦ اأيار/مايو ٢٠٠٧

٣٦
٥٠
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٨٠٠

 حمكمة مقاطعة مدريد، 
١٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٤٨

 ،Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
 ،No. 5 de La Laguna

٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٣٥
٣٩

 حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧
٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٨٤٩

 حمكمة مقاطعة نافارا، 
٢٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧
٨

٢٦
٤٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٣٩



نبذة الأون�ضيرتال عن ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  668

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة العليا، 

١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠8
٧
8

٣٥
٣8
٤٤

ق�ضية كالوت رقم 8٠٢

 حمكمة مقاطعة فالن�ضيا، 
8 ني�ضان/اأبريل ٢٠٠8

٣٩
٥٣
٧8

ق�ضية كالوت رقم ١٠٣8

 حمكمة مقاطعة فالن�ضيا، 
١٢ اأيار/مايو ٢٠٠8

٥٣

 املحكمة العليا، 
٩ كانون الأول/دي�ضمرب ٢٠٠8

٣٣
٣٤

 حمكمة مقاطعة بر�ضلونة، 
٢٤ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

٣٤
٣6
٣٧

ق�ضية كالوت رقم ١٠٣٧

 حمكمة مقاطعة األيكانتي، 
٢٤ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٩

٧8

 حمكمة مقاطعة كا�ضريي�س، 
١٤ متوز/يوليه ٢٠١٠

8
١٤

 حمكمة مقاطعة مور�ضية، 
١٥ متوز/يوليه ٢٠١٠

١8

ال�ضويد

 ١٩٩8، معهد حتكيم غرفة جتارة �ضتوكهومل، 
٥ حزيران/يونيه ١٩٩8

١
6
٧

٣٥
٣8
٣٩
٤٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٧

 معهد حتكيم غرفة جتارة �ضتوكهومل، 
٥ ني�ضان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٥

�ضوي�ضرا

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٩ ني�ضان/اأبريل ١٩٩١

١٠٠

Pretore della giurisdizione di Locarno :كانتون تي�ضينو
 ،Campagna 

١6 كانون الأول/دي�ضمرب١٩٩١*

١
٥٩
٧8

ق�ضية كالوت رقم ٥٥

Pretore della giurisdizione di Locarno :كانتون تي�ضينو
 ،Campagna 

٢٧ ني�ضان/اأبريل ١٩٩٢

١
٧

٣8
٣٩
٥٠
٧8

ق�ضية كالوت رقم ٥6

 حمكمة كانتون فو، 
٢٩ ني�ضان/اأبريل ١٩٩٢

١٠٠



٦٦٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة املدنية يف كانتون مدينة بازل، 

٢١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢
١
٣
٤
٩

١١
اجلزء الثاين

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٥

 حمكمة كانتون فو، 
١٤ اآذار/مار�س ١٩٩٣

١٠٠

 املحكمة املحلية يف الوفني يف كانتون برن، 
٧ اأيار/مايو ١٩٩٣

١
٢
٣
٧

٩٢

ق�سية كالوت رقم ٢٠١

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٣

٣
٤
٧

٣٥
٣٨
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٧

 حمكمة كانتون فو، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٥٣

 حمكمة كانتون فاليه*، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٣

١
٧٨

 حمكمة كانتون فو، 
١٧ اأيار/مايو ١٩٩٤

٨٥
٨٧
٨٨

ق�سيتا كالوت رقم ٩٦ ورقم٢٠٠**

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٤

٢
٦

٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٩٩

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

٧٨

 حمكمة منطقة اآربون، 
٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٤
٧٨

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٧٨

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٥٨
٥٩

ق�سية كالوت رقم ١٩٧

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٦ اآذار/مار�س ١٩٩٥

ق�سية كالوت رقم ٦٣٢٦

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٣
٤
٥
٧

٣٩
٤٦
٤٩
٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٩٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٧٠

مالحظاتاملادةالبلد
 كانتون �سانت غالني، اللجنة الق�سائية ملنطقة اأوبرراينتال، 

٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥
١
٣

٣٨
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٦٢

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٥

٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ١٩٥

 املحكمة التجارية يف �سانت غالني، 
٥ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٨
١١

اجلزء الثاين
١٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٣٠

 املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٤
٨

اجلزء الثاين
١٤

ق�سية كالوت رقم ٣٣٤

 املحكمة االحتادية، 
١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٥٧
٥٨

ق�سية كالوت رقم ١٩٤

 كانتون تي�سينو، الغرفة املدنية الثانية ملحكمة اال�ستئناف، 
١٢ �سباط/فرباير ١٩٩٦

١
٤

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٣٥

 حمكمة كانتون فو، 
١١ اآذار/مار�س ١٩٩٦

١
٥٣
٥٩
٧٨

 حمكمة كانتون فو، 
164/96/BA163/96 و/BA ١١ اآذار/مار�س ١٩٩٦، الق�سيتان رقم

٦
٥٩
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٢١١

 حمكمة كانتون فو، 
١٤ اآذار/مار�س ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ١٠٠٢١٢

 حمكمة ال غالن، 
٢٠ اأيار/مايو ١٩٩٦

٧٨

 قرار التحكيم رقم ٢٧٣/٩٥، غرفة التجارة يف زيوريخ، 
٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦

٢
٤

٢٨
٣٩
٥٥
٧١
٧٢
٧٣
٨٠
٨١

 هيئة التحكيم والو�ساطة التابعة للغرف ال�سوي�سرية، 
٣١ اأيار/مايو ١٩٩٦

٦٢

 حمكمة كانتون نيدفالدين، 
٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ٢٢١٣

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
١٠ متوز/يوليه ١٩٩٦

١
اجلزء الثاين

١٨
١٩
٢٣
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٩٣



٦٧١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين، 

٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧
١
٣

٣٨
٣٩
٤٤
٧٤

ق�سية كالوت رقم ١٩٢

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٥ �سباط/فرباير ١٩٩٧

١
٤
٦

٢٥
٤٥
٤٩
٧٣

اجلزء الثاين، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثالث

٧٤
٧٨
٨١

ق�سية كالوت رقم ٢١٤

 املحكمة املحلية يف �سان )املحكمة املدنية(، 
٢٠ �سباط/فرباير ١٩٩٧

١
٤
٧

١٠
١٤
٣٢
٥٤
٦١
٦٣
٦٤
٧٢

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٥
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٢٦١

 حمكمة �سانت غالني املحلية، 
٣ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٨

١١
١٤
٥٣
٥٤
٥٥
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢١٥

 حمكمة كانتون �سانت غالني، 
١٢ اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٧

١
٣٤
٥٨

ق�سية كالوت رقم ٢١٦

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧

١
٧

١٤
٢٥
٤٩
٥٣
٥٨
٦١
٦٢
٦٣
٦٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٥

ق�سية كالوت رقم ٢١٧



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٧٢

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة العدل يف جنيف، 

١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧
٤

٣٩
ق�سية كالوت رقم ٢٤٩

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢١٨

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

١
٣٣
٣٥
٣٩
٤٥

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٢١٩

 حمكمة كانتون فو، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٧

٥٩

 حمكمة كانتون نيدفالدين، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٦

٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٠

 املحكمة املدنية يف كانتون بازل-�ستاد، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٩

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٢١

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٧٤
٧٨
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٥٤

 حمكمة كانتون فو، 
٢٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٢٥٧

 حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�سينو، 
١٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٤
٧

٣٥
٣٦
٣٨

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٧
٧٤
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٢٥٣

 حمكمة كانتون فرايبورغ، 
٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٤
٧

ق�سية كالوت رقم ٢٥٩

 حمكمة كانتون فاليه )املحكمة املدنية الثانية(، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٣٥
٣٩
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٥٦

 حمكمة كانتون فاليه )املحكمة املدنية االأوىل(، 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤

٥٣
٥٤
٥٨
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٥٥

 كانتون �سانت غالني، حمكمة منطقة اأونرتهاينتال، 
١٦ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٩
٤٤

ق�سية كالوت رقم ٢٦٣



٦٧٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 

٢١ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٨
١
٣

٣٥
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٥٢

 حمكمة العدل يف جنيف )ال�سعبة املدنية(، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

ق�سية كالوت رقم ٢٢٦٠

 املحكمة االحتادية ال�سوي�سرية )الدائرة املدنية االأوىل(، 
٢٨ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٧

٢٥
٣٩
٤٥
٤٦
٤٩
٥٠
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٢٤٨

 حمكمة منطقة �سي�ساخ، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١٨

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٣٠ ت�سرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٤
٧
٨

اجلزء الثاين
١٨
١٩
٢٧
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٥٣
٧٣
٦٠
٦٢

ق�سية كالوت رقم ٢٥١

 املحكمة اجلزئية يف برن-الوبني، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

٣

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
١٠ �سباط/فرباير ١٩٩٩

١
٣
٤
٦

٣١
٤٥
٧٤
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٣٣١

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٢٥ �سباط/فرباير ١٩٩٩

١
٣

٥٣
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٢٧

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٨ ني�سان/اأبريل ١٩٩٩

١
٣

٥٧

ق�سية كالوت رقم ٣٢٥

 كانتون تي�سينو، الغرفة املدنية الثانية ملحكمة اال�ستئناف، 
٨ حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٣٩

ق�سية كالوت رقم ٣٣٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٧٤

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 

١١ حزيران/يونيه ١٩٩٩
١
٤
٧

٥٤
٥٩
٦٢
٦٣

ق�سية كالوت رقم ٣٣٣

 املحكمة العليا يف كانتون بازل-الند�سافت، 
٥ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

١
٢٩

ق�سية كالوت رقم ٣٣٢

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٢١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٩

١
٧٦
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٢٨

 حمكمة كانتون فرايبورغ، 
٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٨

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٠

٣
٥٣

 حمكمة كانتون فو، 
٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٠

٣٢
٦٦

 املحكمة االحتادية، 
١١ متوز/يوليه ٢٠٠٠

١
٤

 املحكمة االحتادية، 
١٥ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

٤
٧

١١
١٢

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٥
٧٧

 املحكمة االحتادية، 
١٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٠

٤

 املحكمة االحتادية، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٤

 املحكمة االحتادية، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٤
٨

٤٩

ق�سية كالوت رقم ٨٧٧

 املحكمة التجارية يف كانتون برن، 
١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٤
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٨٧٩

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
٢٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٢

١
٣
٧

٣٨
٣٩
٧٨

 املحكمة االإقليمية العليا يف غرات�س، 
٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ١١٥٣٧

 حمكمة كانتون فو، 
١١ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢

٢
٦

٥٣
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٨٨٠



٦٧٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة كانتون �سافهاوزن، 

٢٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٢
١
٦

 املحكمة االحتادية، 
٢٨ اأيار/مايو ٢٠٠٢

٣٩

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٩ متوز/يوليه ٢٠٠٢

١
٣
٦

ق�سية كالوت رقم ٨٨١

 املحكمة العليا يف لو�سرين، 
٢٩ متوز/يوليه ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٢

١٨
١١

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١١

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٣٨٨٢

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧
٢٥
٣٥
٤٨

ق�سية كالوت رقم ٨٨٢

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٤

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١
١٠

 املحكمة التجارية يف �سانت غالني، 
٣ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٣
٦

٦٣
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٨٨٦

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٦٣
٧٥
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٢٩

 املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني، 
١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٣

٦
٣٨
٣٩
٥٧
٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

 حمكمة كانتون اأبينـزيل اآو�سرهودين، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٣٣
٥٨

ق�سية كالوت رقم ٨٨٣

 حمكمة كانتون اأبينـزيل اآو�سرهودين، 
١٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٣

٧١

 حمكمة كانتون فاليه، 
٣٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٣

٧
٣٩
٥٨
٧٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٧٦

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة االحتادية، 

٤ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣
٨

١١
١٤

 حمكمة كانتون فاليه، 
١٩ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

١
٤

٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٦٧
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف بازل-�ستاد، 
٢٢ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٣

١٠٠
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٨٨٧

 املحكمة العليا يف تورغاو، 
١١ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

١
٦

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٣

٦٢

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

١
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٨٨٨

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٦
٧
٩

٥٩

ق�سية كالوت رقم ٨٨٩

 حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو، 
٢٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

٣
٨

٥٣
٥٧
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٨٩٠

 املحكمة االحتادية، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٧
٨

٣٥
٣٨
٣٩
٦٠

ق�سية كالوت رقم ٨٨٥

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
١٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٤٨٨٥

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٦

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
١٨ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٧٨

 املحكمة االحتادية، 
١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

ق�سية كالوت رقم ٣٥٨٩١

 حمكمة كانتون �سافهاوزين، 
٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣
٤
٧

٣٥
٣٨
٤٩
٦٠

ق�سية كالوت رقم ٨٩٢



٦٧٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة اال�ستئناف يف برن، 

١١ �سباط/فرباير ٢٠٠٤
٤

١١
٣٥
٣٦
٣٨
٣٩
٦٧
٦٩

 املحكمة االحتادية، 
١٩ �سباط/فرباير ٢٠٠٤

٦
٥٣
٦١
٦٢

 حمكمة منطقة فيلي�ساو، 
١٢ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٨
٥٩
٦١
٧٨
٧٩

ق�سية كالوت رقم ٨٩٣

 املحكمة التجارية يف �سانت غالني، 
٢٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٣
١٨
١١
٥٥
٥٧
٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

 املحكمة االحتادية، 
٧ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤
٧

٣٥
٣٨
٣٩
٥٠

ق�سية كالوت رقم ٨٩٤

 حمكمة منطقة لو�سرين-الند، 
٢١ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٤

٧٤

 حمكمة كانتون فرايبورغ، 
١١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٨
٩

١١
١٤

 حمكمة كانتون جورا، 
٣ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

١
٢
٦

٥٣
٥٤

ق�سية كالوت رقم ٩٠٤

 حمكمة كانتون فو، 
٢٤ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٦

 املحكمة التجارية يف كانتون برن، 
١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٢٣

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٨
١٤
١٩
٥٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٧٨

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة التجارية يف كانتون برن، 

٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤
٥٣
٥٨
٥٩
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣
٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٧٨

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢١ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

٤
٦

٢٦
٣٩
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٩٠٥

 املحكمة االحتادية، �سوي�سرا، 
٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ٨٩٣١

 حمكمة كانتون نيدفالدين، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٤
٥٣
٥٤
٥٧
٥٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٠٦

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢٧ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٤
٥٨
٥٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٠٧

 املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ، 
٥ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٨
٣٥

 املحكمة االحتادية، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٥

٣٥

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٤
٥٥

ق�سية كالوت رقم ٩٠٨

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧٤
٧٨

 حمكمة العدل يف جنيف، 
٢٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٣
٣٩
٦٩

 حمكمة كانتون اأبينـزيل-اآو�سرهودين، 
٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٦

٣٩
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٠٩

 حمكمة العدل يف جنيف، 
١٢ اأيار/مايو ٢٠٠٦

٨
٥٣
٥٤
٥٩
٦٢
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩١١



٦٧٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة كانتون فاليه، 

٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٦
١

٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٦١
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٠

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٧
٥٤
٥٨
٥٩
٧٨

 املحكمة املدنية يف بازل-�ستاد، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٣
٦
٨

٦١
٧٤

 املحكمة العليا يف كانتون تورغاو، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٧
٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٢

 املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ، 
١٩ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣
٣٨
٣٩

 املحكمة االحتادية، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٦
٤٩
٥٣
٥٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٣

 حمكمة منطقة لوغانو، 
١٩ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٥
٧٤
٧٨

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٧
١٤
٣٥
٣٩
٥٣
٥٤
٥٥
٥٨
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٤

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
٧

٥٤
٥٧
٦١
٧٨

 املحكمة التجارية يف كانتون ت�سوغ، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٤٩

 املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ، 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٣
٥٠
٧٤
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٥

 املحكمة االحتادية، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٤٩
٧١

ق�سية كالوت رقم ٩٣٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٨٠

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة كانتون جورا، 
٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٢٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٩٣٧

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٣٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٧

٢٦
٣٥
٣٩
٤٩
٥٠
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٩٣٨

 حمكمة كانتون اأبينـزيل-اآو�سرهودين، 
٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧

٥٨
٥٩
٧٨

 حمكمة كانتون اآرغاو، 
٢٠ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧

٣
٦

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٨

٨
٥٧

 حمكمة كانتون �سانت غالني، 
١٣ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٦١
٧٤

 املحكمة العليا يف كانتون برن، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٦
٥٧

 املحكمة العليا يف كانتون اأبينـزيل-اآو�سرهودين، 
١٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٨

٣٨
٣٩

 حمكمة منطقة �سور�سيه، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

١
٤
٧

٢٩

 حمكمة اال�ستئناف يف بازل-�ستاد، 
٢٦ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨ 

٤
٨

 املحكمة التجارية يف كانتون اآرغاو، 
٢٦ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٤
٧
٨

٣٩
٥٨
٥٩
٧٨

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
٢٧ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦
٥٣
٥٨
٦١
٧٨

 املحكمة االحتادية، 
١٦ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٢
٦٧

 حمكمة كانتون فاليه، 
٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

١
٤
٧
٨
٩

٥٣
٥٨
٥٩
٧٤
٧٨



٦٨١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 املحكمة العليا يف كانتون اآرغاو، 

٣ اآذار/مار�س ٢٠٠٩
٢
٣
٦

 املحكمة االحتادية، 
١٨ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٣
٤

٢٥
٨٢
٣٩
٤٥
٤٩

 املحكمة االحتادية، 
٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

٣١

 املحكمة التجارية يف كانتون برين، 
١٧ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٩

٥٨
٧٨

 املحكمة املحلية يف �سانت غالني، 
١٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٧٨

 حمكمة كانتون ت�سوغ، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

٣
٤
٩

١١
١٢
١٣
٤٧
٤٩
٥١
٧٨

 املحكمة االحتادية، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٤

٤٥
٧٤
٧٧

 حمكمة كانتون �سانت غالني، 
١٥ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

٦
٨

اململكة املتحدة 

 حمكمة اال�ستئناف، 
١٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٨

 جمل�س اللوردات، 
١ متوز/يوليه ٢٠٠٩

٨

اأوكرانيا

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٠

٥٣
٦٠
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

٣١ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٢

٥٣



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٨٢

مالحظاتاملادةالبلد
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 

 االأوكرانية، 
٢٥ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

١
٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

١٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

١٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

١٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٦٢
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٤

٥٣
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

١٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٧٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

٥ متوز/يوليه ٢٠٠٥

٣٤
٤٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

١٩ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٥

٦٢
٦٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٦
٧

٧٤
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري 
 االأوكرانية، 

١٥ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

٥٣
٦٢
٨٠

 املحكمة العليا، 
١١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

١٨
٣٩

 املحكمة التجارية يف منطقة دونيت�سك، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٧

٣٩
٥٣
٥٩
٦٢

الوليات املتحدة

 حمكمة الواليات املتحدة للتجارة الدولية، 
٢٤ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٨٩

٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
١٤ ني�سان/اأبريل ١٩٩٢

١
٨

ق�سية كالوت رقم ٢٣



٦٨٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة اخلام�سة، 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣
١
٨

ق�سية كالوت رقم ٢٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٤

٥٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�سمالية، 
٩ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

١
٤٥
٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٨٦
٨٧

ق�سية كالوت رقم ٨٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٢ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٤

١
٢٩

ق�سية كالوت رقم ٨٦

 حمكمة اال�ستئناف يف اأوريغون، 
١٢ ني�سان/اأبريل ١٩٩٥

٦

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الثانية، 
٦ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٧

٢٥
٣٥
٤٥
٤٦
٤٩
٧٤
٧٥
٧٧
٨٦
٨٧

ق�سية كالوت رقم ١٣٨

 اأوريغون املحكمة العليا، 
١١ ني�سان/اأبريل ١٩٩٦

ق�سية كالوت رقم ١١١٣٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧

١
١٤
٢٥
٦١
٦٣

ق�سية كالوت رقم ١٨٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٦ ني�سان/اأبريل ١٩٩٨

١
٧
٨

اجلزء الثاين
١٩
٢٩

ق�سية كالوت رقم ٤١٣

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة احلادية ع�سرة، 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٧
٨

١١
اجلزء الثاين

٣٩

ق�سية كالوت رقم ٢٢٢

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨

١
٨

اجلزء الثاين
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٤١٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٨٤

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�سرقية، 

١٧ اأيار/مايو ١٩٩٩
١
٧

٢٥
٣٥
٤٩

ق�سية كالوت رقم ٤١٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٧ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

١٤
١٨
١٩
٢٨
٧٢

ق�سية كالوت رقم ٤١٧

املحكمة املحلية للوالية مبقاطعة هينيبني بوالية ميني�سوتا، املنطقة 
 الق�سائية الرابعة، 

 ٩ اآذار/مار�س ١٩٩٩؛ اأّكدتها حمكمة ميني�سوتا لال�ستئناف، 
١٤ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

١٨

ق�سية كالوت رقم ٤١٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

ق�سية كالوت رقم ١١٤١٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 
٢٩ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٠

٤
٥

٧٤

ق�سية كالوت رقم ٤٢٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

١
٨

ق�سية كالوت رقم ٦١٧

حمكمة الواليات املتحدة لالإفال�س، منطقة اأوهايو ال�سمالية، ال�سعبة 
 ال�سرقية، 

١٠ ني�سان/اأبريل ٢٠٠١

٤
٥٣

ق�سية كالوت رقم ٦٣٢

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، 
٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠١

الديباجة
١
٦

١٠
١٢

ق�سية كالوت رقم ٤٣٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٨ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠١

٧
٨

ق�سية كالوت رقم ٤٣٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان الغربية، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١

١
٤
٨

٢٥
٦٤
٧١
٧٣

ق�سية كالوت رقم ٥٧٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

١
٤
٦
٧
٩

اجلزء الثالث، الف�سل الرابع
٦٧

ق�سية كالوت رقم ٤٤٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٧ اآذار/مار�س ٢٠٠٢

٤
٧

٨١

ق�سية كالوت رقم ٦١٣



٦٨٥ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 

١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٢
الديباجة

١
٤
٥
٧
٩

١٤
١٦
١٨

ق�سية كالوت رقم ٥٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الرابعة، 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٧
٣٥

ق�سية كالوت رقم ٥٨٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢١ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ١٦٥٧٩

 حمكمة اال�ستئناف الدائرة يف الواليات املتحدة، الدائرة ال�سابعة، 
١٩ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

ق�سية كالوت رقم ٧٦١١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، 
٢٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٩٥
١٠٠

ق�سية كالوت رقم ٦١٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٦
٧

٣٥

ق�سية كالوت رقم ٥٧٤

 حمكمة اال�ستئناف الدائرة يف الواليات املتحدة، الدائرة التا�سعة، 
٥ اأيار/مايو ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٨٥٧٦

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة اخلام�سة، 
[١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، جرى ت�سويبها بتاريخ ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٣[

٦
٣٦
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٥٧٥

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الثالثة، 
٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ٩٢٦١٢

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٣

ق�سية كالوت رقم ١٦٠٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢١ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٧
٣٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

١
٧

٥٤

ق�سية كالوت رقم ٦٩٥

 حمكمة االإفال�س يف الواليات املتحدة، مقاطعة اأوريغون، 
٢٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٥٠

ق�سية كالوت رقم ٦٩٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٤

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٢١ اأيار/مايو ٢٠٠٤

٣٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٦ متوز/يوليه ٢٠٠٤

٧٩

 املحكمة العليا يف ما�سا�سو�سيت�س، 
٢٨ �سباط/فرباير ٢٠٠٥

ق�سية كالوت رقم ١٦٩٨



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٨٦

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�سرقية، 

١٩ اآذار/مار�س ٢٠٠٥
ق�سية كالوت رقم ٧٦٩٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٣٠ اآذار/مار�س ٢٠٠٥

٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأالباما ال�سمالية، 
٢٧ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٥

٤
٥٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س، 
١٠ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٥٣

 حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة )الدائرة ال�سابعة(، 
٢٣ اأيار/مايو ٢٠٠٥

٧
٣٥
٣٦
٦٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، 
١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٦
٩٢

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى، 
١٦ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٥

٤
٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سمالية، 
٢ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

١
١٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى، 
٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

ق�سية كالوت رقم ٤٨٤٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جزيرة رود، 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تك�سا�س اجلنوبية، 
٧ �سباط/فرباير ٢٠٠٦

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�سنطون الغربية، 
١٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٦

٤
٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�سنطون الغربية، 
١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٦

٩٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٣ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٦

١
٢
٣
٦
٨

٣٥
٣٦
٣٩
٧٤

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة احلادية ع�سرة، 
١٢ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٦

٨
٧٧

ق�سية كالوت رقم ٧٧٧

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، 
١٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٦

٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا، 
٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

١
٦

٣٥

ق�سية كالوت رقم ٨٤٧

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة الثالثة، 
١٩ متوز/يوليه ٢٠٠٧

٢٥
٤٧

ق�سية كالوت رقم ٨٤٦



٦٨٧ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س، 

٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧
ق�سية كالوت رقم ٨٨٤٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�سيغان ال�سرقية، 
٢٨ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٧

١
٦

١٨

ق�سية كالوت رقم ٨٤٥

 املركز الدويل لت�سوية املنازعات التابع لرابطة التحكيم االأمريكية، 
٢٣ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٧

٧
٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، الدائرة التا�سعة، 
٨ ت�سرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

١

 رابطة التحكيم االأمريكية، 
١٢ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كنتكي ال�سرقية، 
١٨ اآذار/مار�س ٢٠٠٨

١
٣٩
٤٠

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
١٦ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٨

٧
٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ديالوير، 
٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقية، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

٨٥
٨٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية، 
١٩ اأيار/مايو ٢٠٠٨

١
٤
٦

١٢
١٨
٧٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا، 
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية، 
٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٨

١
٤

٣٥
٧٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٠ اآب/اأغ�سط�س ٢٠٠٨

٧
٤٦
٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اإلينوي ال�سمالية، 
٣ اأيلول/�سبتمرب ٢٠٠٨

١
٧

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، 
٧ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٨

١
٦

١٢

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، 
٢٦ اآذار/مار�س ٢٠٠٩

١
٤
٥

٣٩
٤٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٨٨

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأوهايو اجلنوبية، 

٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩
٣٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�سنطون الغربية، 
٣ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٣٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي، 
١٥ ني�سان/اأبريل ٢٠٠٩

٧
٧٤
٧٨

 حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة )الدائرة الثانية(، 
٢٦ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٧٩

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٢٩ اأيار/مايو ٢٠٠٩

٢
٦

٥٣
٥٤
٦٤
٧١
٧٢
٧٥

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقية، 
٢٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠٠٩

٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جورجيا ال�سمالية، 
١٧ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٧

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو ال�سرقية، 
٢٣ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٤
٥

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�سرقية، 
٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

١
٤
٦

١٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�سرقية، 
٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

١
٨

٧٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 
٣٠ اآذار/مار�س ٢٠١٠

٧٤

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة اأركان�سو، 
٢ ني�سان/اأبريل ٢٠١٠ 

٩٣

 حمكمة الواليات املتحدة للتجارة الدولية، 
٧ ني�سان/اأبريل ٢٠١٠

١٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو، 
٦ متوز/يوليه ٢٠١٠

٨
٣٦

 حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف، للدائرة الثالثة، 
٢١ متوز/يوليه ٢٠١٠

٧
١٢
٦٩
٩٦

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تيني�سي ال�سرقية، 
٢٠ ت�سرين االأول/اأكتوبر ٢٠١٠

٩٣



٦٨٩ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية، 

١١ كانون الثاين/يناير ٢٠١١
١
٦
٨

 حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ماريالند، 
٨ �سباط/فرباير ٢٠١١ 

٨

حتكيم/غرفة التجارة الدولية

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٨٩/٦٠٧٦

٩٩

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٨٩/٥٧١٣

٣٨
٣٩
٤٠

ق�سية كالوت رقم ٤٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٢٦ اآب/اأغ�سط�س ١٩٨٩، الق�سية رقم ١٩٨٩/٦٢٨١

٧٥
٧٩

ق�سية كالوت رقم ١٠٢

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢، 

الق�سية رقم ١٩٩٢/٧٥٨٥

اجلزء الثاين
٢٥
٥٣
٥٤
٦٣
٦٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٩٢

ق�سية كالوت رقم ٣٠١

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٢/٧١٩٧

٤
٥٣
٥٤
٦١
٦٢
٦٩

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٧
٧٨
٧٩
٨٥
٨٧

ق�سية كالوت رقم ١٠٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 الق�سية رقم ١٩٩٢/٧١٥٣، 

٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٣
٣

٥٣
٥٩

ق�سية كالوت رقم ٢٦
ق�سية كالوت رقم ٢٦

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٣/٦٦٥٣

٤
٦
٧

٣٥
٧٨
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ١٠٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٥٦٥

٦
٣٩
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٠



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٩٠

مالحظاتاملادةالبلد
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 

الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٦٦٠
١
٣
٤
٦

٣٩
٥١
٧٤
٨١
٨٤

ق�سية كالوت رقم ٣٠٢

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٣٣١

١
٨

٣٩
٤٤
٥٠
٧٧
٧٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٥٣١

٤٨
٥١

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٤
٧٥
٨٤

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع ال�ساد�س

٨٦
٨٧
٨٨

ق�سية كالوت رقم ٣٠٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٤/٧٨٤٤

٣
٦

١٨
٢١
٢٣

 غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم، 
 كانون الثاين/يناير ١٩٩٥، 

الق�سية رقم ٧٧٥٤

٤٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 اآذار/مار�س ١٩٩٥، 

الق�سية رقم ٧٦٤٥

٣٤
اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 

الفرع الثاين
٧٥
٨١

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٥/٨٣٢٤

١
٦
٨
٩

١٤
٥٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٥/٨١٢٨

٧
٧٣
٧٥
٧٨
٧٩

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
الق�سية رقم ١٩٩٥/٨٢٠٤

٤١

 غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم، 
 ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٥، 

الق�سية رقم ٨٤٥٣

٦



٦٩١ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 

 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦، 
الق�سية رقم ٨٢٤٧ 

٣٥
٣٨
٣٩
٤٥
٥٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٦، 

الق�سية رقم ٨٥٧٤

٦٤
٧١
٧٢

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٥
٧٦
٧٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٦، 

الق�سية رقم ٨٧٤٠

٧٣
اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 

الفرع الثاين
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٦، الق�سية رقم ٨٧٦٩

٧٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧، 

الق�سية رقم ٨٧٨٦

٢٥
٣٣
٤٥
٤٦
٤٩
٦٢
٧١
٧٢
٧٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧، 

الق�سية رقم ٨٦١١

١
٧
٩

١٩
٣٩
٤٤
٧١
٧٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٢٨ �سباط/فرباير ١٩٩٧، الق�سية رقم ٨٧١٦

٥٣
٥٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٧، الق�سية رقم ٨٩٦٢

٧٨
٥٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٧، 

الق�سية رقم ٨٨١٧

٧
٩

٨٠

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 اآذار/مار�س ١٩٩٨، 

الق�سية رقم ٩١١٧

٧
٣٣
٣٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٨، الق�سية رقم ٩٥٧٤

٨٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٩٨، الق�سية رقم ٩٣٣٣

٩



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٩٢

مالحظاتاملادةالبلد
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 

 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٨، 
الق�سية رقم ٨٩٠٨

١
٧

١٨
٧٨
١٩

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ١ اآذار/مار�س ١٩٩٩، 

الق�سية رقم ٩٩٧٨

٢٦
٨١
٨٤

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

الق�سية رقم ٩١٨٧

٦
٤٤
٥٥
٧٧
٧٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٩، 

الق�سية رقم ٩٤٤٨

١
٣
٦

٥١
٧١
٧٣

اجلزء الثالث، الف�سل اخلام�س، 
الفرع الثاين

٧٨

ق�سية كالوت رقم ٦٣٠

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 اآب/اأغ�سط�س ١٩٩٩، 

الق�سية رقم ٩٨٨٧

٢٦
٦٤
٧٣
٨١

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩٨١٩

٥٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٢٠ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩

٧٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، الق�سية رقم ٩٠٨٣

٣

 غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم، 
 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ١٩٩٩، 

الق�سية رقم ١٠٢٧٤

٦٤
٧٣
٩٢

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، 

الق�سية رقم ١٠٣٢٩

٨
١٩
٧٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم ٩٧٨١

١
٣

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٠، الق�سية رقم ٨٧٩٠

٥٣
٦٧

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠١، الق�سية رقم ٩٧٧١

٧
٧٨

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم ١٠٣٧٧

٣٥

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٢، الق�سية رقم ١١٣٣٣

٤٠



٦٩٣ الفهر�س الثاين- قائمة بالق�سايا ح�سب البلد

مالحظاتاملادةالبلد
 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 

 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٣، 
الق�سية رقم ١١٨٤٩

١
٧
٨

٥٤
٥٨
٦٣
٦٤
٧١
٧٣
٧٨
٨٠

 غرفة التجارة الدولية، هيئة التحكيم، 
 ٣١ كانون االأول/دي�سمرب ٢٠٠٤، 

الق�سية رقم ١٢١٧٣

١
٢٨
٤٦



نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�سائية امل�ستندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع  ٦٩٤

مالحظاتاملادةمتفّرقات/املحاكم

متفّرقات

 تقرير الفريق العامل املعني بالبيع الدويل للب�سائع عن اأعمال 
دورته التا�سعة

(A/CN.9/142) )جنيف، ١٩-٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٧٧(

٤

 موؤمتر االأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�سائع، فيينا، 
١٠ اآذار/مار�س - ١١ ني�سان/اأبريل ١٩٨٠

١
٢
٣
٤
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
٣٨
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٥٠
٥٢
٦١

 املادة ٣، اتفاقية روما ب�ساأن القانون املنطبق على االلتزامات التعاقدية، 
٩ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٨٠

١
٦

 اتفاقية الهاي ب�ساأن القانون املنطبق على البيع الدويل 
للب�سائع، ١٩٩٥

١
٦

 اجلريدة الر�سمية للجماعة االأوروبية، 
 ت�سريع، 

١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٧

اجلزء الثاينراأي املحامي العام تي�ساورو
١٨

حمكمة املطالبات بني اإيران والواليات املتحدة، �سركة واتكينز-جون�سون، 
Watkins- Johnson Ltd. v.

Islamic Republic of Iran, Bank Saderat Iran، ٢٨ متوز/يوليه ١٩٨٩

٧٧
٨٨

 حمكمة العدل االأوروبية، 
 ٦ ت�سرين االأول/اأكتوبر ١٩٧٦، 

C-14/76 الق�سية رقم

٥٧

 حمكمة العدل االأوروبية، 
 ٢٠ �سباط/فرباير ١٩٩٧، 

C-106/95 الق�سية رقم

٣١
٥٧

ق�سية كالوت رقم ٢٩٨

 حمكمة العدل االأوروبية، 
C-386/05 ٣ اأيار/مايو ٢٠٠٧، الق�سية رقم

٥٧

 حمكمة العدل االأوروبية، 
C-204/08 ٩ متوز/يوليه ٢٠٠٩، الق�سية رقم

٥٧

 حمكمة العدل االأوروبية، 
C-381/08 ٢٥ �سباط/فرباير ٢٠١٠، الق�سية رقم

٣١
٥٧
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